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„… aki jó kalauzokat választ, az nem egykönnyen térhet le a helyes útról,
csak állhatatos elhatározással kövesse őket”
Apáczai Csere János

Előszó
Napjainkban a felsőoktatásnak folyamatosan alkalmazkodnia kell a szüntelen változásokhoz.
Állandó jelleggel újra kell terveznie önmagát: egyrészt, hogy a demográfiai folyamatok
ellenére a fiatalokat meg tudja szólítani, és magához tudja vonzani, másrészt, hogy a 21.
század digitalizált világában az új módszereknek, szokásoknak minél inkább megfeleljen.
Ezek a tendenciák nemcsak a felsőoktatásban eredményeznek változásokat, hanem a
tudomány és a gyakorlat világában is, hiszen a tudományos és a gyakorlati szakembereknek is
új utakat kell keresniük a mostani generáció figyelmének megragadására, munkaerő-piaci
integrációjára.
Konferenciánk szimbolikusan kapcsolódik a Kiegyezés 150. évfordulójához, amely a
magyar történelemben egy nagy paradigmatikus változást, újratervezést fémjelez. 1865-ben
jelent meg a Pesti Naplóban Deák Ferenc húsvéti cikke, mely hivatalosan is új fejezetet
nyitott a kiegyezést megelőző tárgyalásokban. A húsvéti cikk minden addiginál világosabban
deklarálta a magyar fél kiegyezési szándékát, és jelentős szerepet játszott az 1867/XII.
tc. megalkotását eredményező folyamat felgyorsulásában.
A Kiegyezés időszakához hasonlóan az újratervezés állapota jellemzi saját korunkat is.
A digitális világ, a jelenlegi társadalmi folyamatok alapjaiban rendezik át életünket –
átalakulóban az iskola, a nevelés, az oktatás világa, átrendeződnek emberi kapcsolatok, a
közéleti kultúra. Ugyanakkor az értelmiségnek és így a felsőoktatásnak is feladata, hogy az új
tudományos, kutatási tendenciákat felelősen, kritikai szemlélettel vizsgálja, ütköztesse a hazai
és nemzetközi tapasztalat, illetve a saját szakmai tapasztalat kohójában kiérlelt gondolatokkal.
Foglalkoznunk kell a „hogyan tovább” kérdésével a tanár-, tanító-, gyógypedagógusképzés, a szociális és a tágabb társadalomtudományi szakemberképzés területén. Az egyes
tudományterületek szakmai dialógusa mindenképpen kijelölheti azt a mezsgyét, melyen
Karunk tradícióit, hagyományait, értékeit megőrizve; a megújulásnak utat nyitva
megtalálhatjuk az egyes kihívások közötti találkozási pontokat, a továbbhaladásunk
progresszív, de józan útjait.
A XXI. Apáczai-napok konferencia keretében a Magyar Tudomány Ünnepe
rendezvénysorozat részeként 2017. november 16-án is várjuk a résztvevőket a
neveléstudomány, a szociológiatudomány, a szociális tanulmányok, a nyelvtudomány, a
matematikatudomány, természettudomány, a sporttudomány, a turizmus, az andragógia, a
közművelődés, a gazdálkodás – szervezéstudományok területén.
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Vállalati kommunikáció vizsgálata
Ablonczyné Mihályka Lívia
Széchenyi István Egyetem, Győr

1. Bevezetés
Napjainkban a vállalati kommunikáció kutatása fontos célterület mind hazánkban, mind
nemzetközi színtéren. A gazdasági és társadalmi változások felgyorsultak és ennek
következtében gyorsabb alkalmazkodás az elvárt a vállalatok részéről is a külső és a belső
vállalati kommunikáció kérdéskörében.
Jelen tanulmány célja, hogy bizonyítsa a vállalati kommunikáció mint fogalom
újraértelmezésének szükségességét, ismertesse a hazai kutatási tendenciákat, amelyek az
utóbbi évtizedekben meghatározóak voltak a vállalati kommunikáció kutatása területén,
továbbá javaslatot fogalmazzon meg a jövőbeni kutatási irányokra.
Jelen tanulmány szorosan kapcsolódik a „Nemzetköziesítés, oktatói, kutatói és hallgatói
utánpótlás megteremtése, a tudás és technológiai transzfer fejlesztése mint az intelligens
szakosodás eszközei a Széchenyi István Egyetemen” című (azonosítószám: EFOP-3.6.1-162016-00017) projekt „A nemzetközi szintű kutatási területek nemzetközi színtéren láthatóvá
tétele” alprojektjéhez. Az alprojektben zajló vizsgálatokat a Széchenyi István Egyetem
Apáczai Csere János Kar Nemzetközi Tanulmányok és Kommunikáció Tanszék kutatói
végzik, és a jelen tanulmány szerzője a kutatásvezető.
2. A vállalati kommunikáció értelmezése
Kiindulásként elfogadjuk, hogy a kommunikáció olyan emberek közötti társas interakció,
melynek fő funkciója az információk, ismeretek és érzések átadása valamilyen eszköz, illetve
jelrendszer segítségével. A szervezetek kommunikációját rengeteg szempont szerint meg
lehetne határozni, azonban a legegyszerűbb kategorizálás a sajátosságok figyelembevételével
történik. Az információáramlás minősége függ a „színtereitől, az irányultságtól, a külső és a
befogadó váltakozásától, a szabályozottságtól, az információ kezelésétől és szféráitól”
(Borgulya 2010: 41).
A vállalati kommunikációnak mint fogalomnak és tudományos diszciplínának a
jelentéstartalma változásokon ment át. A változásokat több tényező is okozta: a vállalat
értelmezésének megváltozása, a különböző tudományok (a szociológia, a szervezetpszichológia, a nyelvtudomány, kommunikációelmélet, menedzsment stb.) fejlődése, továbbá
a megváltozott társadalmi és gazdasági környezet (Borgulya 2012).
A vállalati kommunikáció értelmezésekor egyetértünk Borgulya (2012)
megállapításával, mely szerint „vállalati kommunikáción a szervezet tagjainak mindennemű
kommunikatív cselekvését értjük, amellyel a gazdálkodó egységben hozzájárulnak a javak
előállítását célzó feladatok meghatározásához és teljesítéséhez. Ily módon a vállalati
kommunikáció körébe tartoznak a vállalat tagjai intern, valamint extern csoportjai között
folyó, a vállalati célokat szolgáló kommunikációs tevékenységek”.
Elfogadjuk azt a megállapítást, hogy a kommunikációhoz szorosan kapcsolódik a
közeg, amelyben a kommunikációs aktus zajlik és a közeg nagy hatással van a kommunikáció
tartalmára, esetünkben a közeg a vállalat, ahol a kommunikáció résztvevői a vállalat dolgozói
(Ablonczyné Mihályka – Tompos 2017). Rosengren szerint (2004: 140) „egyetlen szervezet
sem hagyhatja figyelmen kívül, hogy a környező társadalom milyen alapvető társadalmi,
gazdasági és kulturális feltételeket kínál” (Rosengren 2004: 140).
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A vállalati kommunikáció mint fogalom újraértelmezésének korszakát éljük, amelynek
során együtt kell működni a vállalati kommunikációt kutatónak és/vagy oktatónak, továbbá a
vállalati kommunikációt megtervező gyakorlati szakembernek. Az együttműködés
példaértékű kezdeményezése megvalósult a Széchenyi István Egyetem Nemzetközi
Tanulmányok és Kommunikáció Tanszéke és az AUDI Hungaria Zrt. Vállalati kommunikáció
és Kormánykapcsolatok osztálya között, a 2017-2018. tanév őszi félévében, amikor a
Nemzetközi Tanulmányok BA szak Kommunikáció színterei kurzusát az egyetemi oktatók és
a gyakorlati szakemberek közösen tartották. A vállalati kommunikáció elméleti hátterének
tanulmányozása után a vállalati szakemberek bemutatták az elmélet és a gyakorlat
találkozását. A hallgatók nagy érdeklődése kísérte az előadásokat, ahol többek között az
alábbi, a vállalati kommunikációt meghatározó témákról esett szó:
 a szervezeti kultúra és a kommunikációs tevékenység kapcsolódási pontjai;
 belső kommunikáció, külső kommunikáció és PR, kormánykapcsolatok a vállalati
szakember szemével;
 aktív, tudatos és tervezett külső kommunikáció;
 formális és informális vállalati belső kommunikáció;
 belső kommunikációs platformok kezelése (például: online platformok);
 hatékony belső kommunikáció
o Kommunikáció 1.0: munkatársi újság, plakátok, szórólapok, Intranet, email;
o Kommunikáció 2.0: vállalati közösségi média, vállalati médiatár,
elektronikus hírlevelek;
o Enterprise 2.0: munkatársi portál + app, saját eszközök vállalati
környezetben, vállalati alkalmazások (Skype for Business, Audi to go stb.)
o élő video-streamek/közvetítések;
o a jövő tendenciái: chatbox, VR;
 munkatársi kommunikáció jellemzői.
3. Vállalati kommunikáció: kutatási irányok tegnap és ma
Elfogadjuk, hogy a vállalati kommunikáció kutatása interdiszciplináris megközelítést igényel
(Borgulya 2012), ugyanakkor hangsúlyozzuk, hogy a vállalati kommunikáció kutatása
együttműködést kíván meg a kommunikációkutatók, a gazdálkodástudomány területén
tevékenykedők, a szociálpszichológusok és a nyelvészek között. Az adott szakterületről
érkező kutatók a vállalati kommunikáció más-más elemét teszik kutatásaiknak középpontjába:
vannak akik a kommunikációs stratégiákkal foglalkoznak, vannak akik a motiváció
problémakörét elemzik, vannak akik a kommunikációt vállalatgazdasági szempontból
közelítik meg, vannak akik a megfelelő kódválasztást vizsgálják.
A Széchenyi István Egyetem Nemzetközi Tanulmányok és Kommunikáció
Tanszékének oktatói több mint másfél évtizede foglalkoznak a kommunikáció számos
színterének elemzésével és vizsgálatával. Szakcikkekben (például Szőke 2010; és
konferenciaközleményekben (például Ablonczyné Mihályka – Tompos 2011; Tompos 2012)
publikálták vizsgálati eredményeiket és bebizonyították, hogy a vállalati kommunikáció
vizsgálata napjainkban is aktuális.
Tény, hogy a szervezeti erőforrások közül, az egyik legfontosabbnak az emberi
erőforrást tartjuk és felértékelődésével egyre fontosabbá válik a vállalaton belüli
kommunikáció, illetve annak szabályozása, a vállalati kommunikációs rendszerek felépítése,
szervezése és működtetése. Belső kommunikációra irányuló kutatásaink (vö: Ablonczyné
Mihályka 2012; Ablonczyné Mihályka – Tompos 2017) célja annak feltárása volt, hogy
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a belső kommunikáció és annak áramlása milyen csatornákon keresztül működik a
szervezetben;
a vállalati belső kommunikáció miként hat a szervezet hatékonyságára, és
milyen segítő és gátló tényezői vannak a belső kommunikációnak.

Eddigi vizsgálódásaink foglalkoztak
 vállalaton belüli és vállalatok közötti tárgyalási és együttműködési
viselkedésjellemzők a kultúra tükrében való feltárásával (vö. Ablonczyné Mihályka
– Tompos 2009b);
 határon átnyúló gazdasági együttműködések elemzésével (vö. Ablonczyné
Mihályka – Tompos 2009a; Tompos 2012);
 értékvizsgálatokkal (vö. Garai – Nádai 2017);
 a kommunikáció zavaraival és az abban résztvevők kompetenciáival (vö.
Ablonczyné Mihályka – Tompos 2009b);
 az interkulturális kommunikáció sajátosságainak a bemutatásával nemzetközi
kontextusban (vö. Szőke 2016);
 kulturális attitűdvizsgálatokkal (vö. Ablonczyné Mihályka 2008), továbbá
 a sztereotípiák és a vállalatok közötti kapcsolatok elemzésével (Szőke – Kecskés
2015).
A vállalati kommunikációval kapcsolatos vizsgálódások területén hazai viszonylatban
kiemelkedőnek számít az MTA Gazdálkodástudományi Bizottság Kommunikációmenedzsment Munkabizottságának tevékenysége, amely rendszeresen megtartott
konferenciáin a szervezet-, a vállalatvezetés aktuális kommunikációs problémáit és jelenségeit
vitatja meg. Kiadványai (Borgulya – Deák 2011; Borgulya – Konczosné Szombathelyi 2017)
a kommunikációkutatók és a kommunikációt oktatók körében érdeklődésre tarthatnak számot,
a kötetekben megjelent tanulmányok bizonyítják a vállalati kommunikáció kutatásának
interdiszciplináris megközelítését, továbbá az új szemléletmódot, amikor az akadémiai szféra
képviselői és a gyakorlati szakemberek tevékenysége nemcsak egymás mellett él, hanem
szorosan össze is kapcsolódik.
A kutatások között fontos helyet foglalnak el a kultúraközi és nemzetközi
kommunikációval foglalkozó kutatások is (Borgulya – Konczosné – Szondi 2015). Egy olyan
hazai szervezetben, ahol multikulturális hatások is nehezítik a kommunikációt, ahol egyszerre
hatnak nyelvi és nyelvhasználati, az interakciók szociál-pszichikai körülményei, a
kommunikációs zavar és a kommunikációs feszültség magasabb lehet (Borgulya 2015).
A Széchenyi Egyetem Nemzetközi Tanulmányok és Kommunikáció Tanszékén
folytatott kutatások nagy hányadát szintén a gazdasági környezetben zajló kommunikáció
elemzése teszi ki (vö. Nádai – Garai 2017), amelyek fókuszában az eltérő kulturális háttérrel
rendelkező gazdasági szereplők kommunikációja van (vö. Tompos – Ablonczyné Mihályka –
Kecskés 2014), elfogadva azt a tényt, hogy a mai gazdasági körülmények között kultúrák és
népek keverednek már a vállalatokon belül is (Ablonczyné Mihályka 2008; Ablonczyné
Mihályka – Nádai 2010).
Új kutatási irányként már megjelent többek között
 az földrajzi és virtuális közelség hatása a vállalatközi kommunikációra (vö.
Kecskés–Tompos 2017);
 az interkulturális érzékenység hatásának feltárása a különböző kulturális háttérrel
rendelkező gazdasági szereplők formális és informális kommunikációjában (vö.
Ablonczyné Mihályka 2015);
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az interkulturális tréningek és a multikulturális munkahelyi közegben való
viselkedésformák kapcsolatának elemzése (vö. Tompos – Ablonczy-Mihályka
2017);
munkahelyi viselkedés és kommunikáció kapcsolata multikulturális munkahelyi
körülmények között (vö. Ablonczyné Mihályka 2017);
a fenntarthatóság és a kulturális diverzitás összefüggései vállalati környezetben (vö.
Tompos – Ablonczy-Mihályka 2018);
kis- és középvállalatok kommunikációs sajátosságainak feltárása nemzetközi
kontextusban (vö. Szőke 2016).

Fontos megjegyezni, hogy a kutatásaink gyakorlat-orientált vizsgálatok, ahol a kutatási
folyamatba bekapcsolódnak alap- és mesterszakos hallgatóink és közös kutatási
eredményeinket integráljuk tárgyaink tematikáiba (Szőke–Tompos–Ablonczy Mihályka
2017).
4. Kutatási irányok a jövőben
Meggyőződésünk, hogy a vállalati kommunikáció elméleti és empirikus vizsgálatát a jövőben
is folytatni kell.
A világgazdaság globalizációs tendenciáinak tükrében továbbra is kikerülhetetlen, hogy
kiemelt szerepet kapjon a vállalati kommunikáció és a kultúra közötti összefüggések
tanulmányozása, kiemelve, hogy nemcsak a vállalati külső kommunikáció zajlik
multikulturális térben, hanem a munkahelyi kulturális különbségek szintén hatással vannak a
vállalati belső kommunikációra is.
A belső vállalati kommunikáció kutatása és gyakorlata nem képzelhető a munkahelyi
diverzitás és sokszínűség figyelembevétele nélkül. A sokszínűségre nyitott és innovatív
vállalat elismeri, hogy a kommunikáció és a kultúra szoros kapcsolatban vannak egymással: a
kultúra befolyásolja a kommunikációs viselkedési szabályokat; a másságot értékként kell
kezelni; és a különböző kulturális háttérrel rendelkező emberek együttműködésével lehetséges
csak sikeres üzleti eredmények létrehozása. Ugyan a kommunikáció és a kulturális
különbségek kapcsolata manapság már evidenciának számít, de a mélyebb szintű
jellegzetességek (például a pszichikai jellemzők vizsgálata eltérő kultúrával rendelkező
munkavállalók esetén) fontosságának többszintű elemzése a közeljövő feladata lesz. A
különbségek bár legtöbbször láthatatlanok, mégis erős hatásuk van mind a vállalati belső,
mind a vállalati külső kommunikációra. A vállalatok számára versenyelőnynek számíthatnak
a kemény tényezők mellett a nehezen számszerűsíthető puha tényezők, mint a kooperatív
viselkedés, a megfelelő kommunikációs stílus, a vezetői kommunikáció, a vállalati
csoportokra jellemző közös és eltérő attitüdök, értékek célok és kommunikációs rutinok
vizsgálata, elemzése és a kutatók részéről a visszacsatolás a vállalatok felé javaslatok
formájában.
A kulturális önismeret kérdésköre is nagyon fontos, ha multikulturális közegben
dolgozunk és a témakör mélyebb elemzésre vár. A kulturális önismeret segít bennünket
abban, hogy valójában milyen hiedelmek, értékek vezetnek bennünket, amelyek alapjában
véve közel áll a sztereotípiákhoz, de nem azonosak velük.
A belső kommunikáció és a munkahelyi sokszínűség vizsgálatának ki kell terjednie a
kulturális különbözőségen túl az etnikai, vallási, nemi és életkorbeli diverzitásra is. Az
emberek sokszínűségéből származó értékteremtés lehetőségével foglalkozni kell, a
sokszínűségből következő hatásokat elemezni szükséges, figyelmet kell fordítani a
különbözőségekből fakadó magatartásformák feltérképezésére és elemzésére, továbbá a
multikulturális teamek előnyeinek és hátrányainak a vizsgálatára.
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Nemzetközi együttműködések, nemzeti és szervezeti kultúrák
érték- és normaközpontú vizsgálata1
Ablonczyné Mihályka Lívia, Tompos Anikó
Széchenyi István Egyetem, Győr

1. Bevezetés
Napjainkban hazánkban is számos olyan munkahely található, ahol különböző nemzetikulturális háttérrel rendelkező munkavállalók dolgoznak együtt fizikai vagy virtuális térben.
Az azonos nemzeti-kulturális értékekkel és normákkal, illetve az ezekhez kapcsolódó
gyakorlatokkal rendelkezők között is támadhat félreértés, konfliktus vagy kommunikációs
zavar munkájuk során, de mindezek még halmozottabban jelentkeznek, ha különböző
kulturális háttérrel rendelkezők kerülnek interakcióba. A felgyorsult gazdasági és társadalmi
átalakulás hatására új megvilágításba kerültek például a vállalkozások versenyképességéhez
szükséges erőforrásokról vallott tradicionális nézetek. Fokozatosan kirajzolódott, hogy egyre
kevésbé a rendelkezésre álló nyersanyag mennyisége, és/vagy a tőke és az alkalmazott
technológia biztosítják a versenyelőnyt – inkább olyan egyedi tényezők alkotta keretfeltételek
kialakítása és megalkotása szükséges, amelyekre egyedül az ember képes. Tanulmányok sora
bizonyítja azt, hogy a vállalati kommunikációnak meghatározó szerepe van a vállalati siker és
a vállalati célok elérése szempontjából, továbbá a hatékony és eredményes kommunikáció
sikeresebb munkavégzést eredményez és javítja a munkatársak közötti együttműködést.
Az elmúlt évtizedekben a munkahelyek nemzetköziesedése következtében számos
kutatás vizsgálta hazánkban is, főként vállalati környezetben a belső és külső kommunikáció
jellemzőit, a kommunikációt és viselkedést irányító társadalmi-kulturális értékeket, valamint a
kultúraközi különbségeket. Általános vélemény az, hogy a globalizáció és növekvő diverzitás
nem jár együtt a nemzeti kulturális értékek eltűnésével – néhány aspektusban a kultúrák
közelednek egymáshoz, míg másokban továbbra is eltérőek maradnak. Úgy is
fogalmazhatunk, hogy a gazdasági határok csökkenésével párhuzamosan akár emelkedhetnek
is a kulturális határok.
A jelen tanulmány célja egy komplex, a viselkedési normákat meghatározó kulturális
értékek, az ezeket formáló történelmi, eszmetörténeti, földrajzi, politikai és pszichológiai
aspektusok, valamint a kultúraközi együttműködéseket segítő és gátló kulturális tényezők
feltárását és elemzését célzó vizsgálat bemutatása. A kutatási projekt a "Nemzetköziesítés,
oktatói, kutatói és hallgatói utánpótlás megteremtése, a tudás és technológiai transzfer
fejlesztése mint az intelligens szakosodás eszközei a Széchenyi István Egyetemen" című
(azonosítószám: EFOP-3.6.1-16-2016-00017) projekt „A nemzetközi szintű kutatási területek
nemzetközi színtéren láthatóvá tétele” alprojektjéhez kapcsolódik. A 2016 októberétől 2020
októberéig zajló vizsgálatot a Széchenyi István Egyetem Apáczai Csere János Kar
Nemzetközi Tanulmányok és Kommunikáció Tanszék egyik jogelődje, a Nemzetközi
Kommunikáció Tanszék kezdeményezte. A kutatócsoport hét tagból áll, öt kutató a Tanszék
tagja. A jelen tanulmány szerzői a kutatásvezető és annak helyettese. A tanulmány a komplex
vizsgálat intézményi-szervezeti előzményeit, a kutatási célokat és módszereket, valamint az
eddigi eredményeket mutatja be.
A tanulmány az EFOP-3.6.1-16-2016-00017 projekt támogatásával készült: Nemzetköziesítés, oktatói, kutatói
és hallgatói utánpótlás megteremtése, a tudás és technológiai transzfer fejlesztése, mint az intelligens
szakosodás eszközei a Széchenyi István Egyetemen.
1
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2. Kutatási előzmények
A „Nemzetközi együttműködések, nemzeti és szervezeti kultúrák érték- és normaközpontú
vizsgálata” szervesen kapcsolódik a Nemzetközi Kommunikáció Tanszék mintegy tizenöt
évre visszanyúló korábbi kutatásaihoz, melyek során az alábbi kérdéskörök kaptak hangsúlyt:
- Szervezetek külső (inter- és intrakulturális) kommunikációja;
- Szervezetek belső kommunikációja, szervezeti értékek, vezetői magatartás, kulturális
attitűdök;
- Regionális gazdasági együttműködések, interkulturális interakciók;
- Kultúraközi kritikus interakciós esetek gyűjtése, elemzése és rendszerezése;
- Üzleti tárgyalások, tárgyalói magatartás, taktikák inter- és intrakulturális aspektusai;
- (Kulturális) diplomácia.
A kutatások eredményeiről az oktatók által írt folyóiratcikkek, szakcikkek és
konferenciaközlemények számoltak be; a témák egyes aspektusait hallgatói TMDK
dolgozatok (kiemeljük Petrity Orsolya (2007) Hősök és értékek című dolgozatát, amely a
XXVIII. OTDK Társadalomtudományi Szekciója Politikatudomány I-ben különdíjat kapott és
átdolgozott változata nyomtatásban is megjelent) és szakdolgozatok is feldolgozták. Fontos
megjegyezni, hogy a kutatások gyakorlat-orientált vizsgálatok voltak, melyek módszereit,
folyamatát és eredményeit többnyire sikeresen integráltuk főként a Nemzetközi Tanulmányok
BA szakon oktatott tárgyak (például A kommunikáció színterei, Interkulturális
kommunikáció, Üzleti tárgyalások) tematikájába, mind az elmélet, mind a gyakorlat (például
esettanulmányok, kutatásmódszertani aspektusok) szintjén, számos esetben a hallgatókkal
együttműködve, például szakmai gyakorlatuk során gyűjtött esettanulmányok feldolgozásával
(Ablonczyné Mihályka – Tompos 2017).
A témákhoz kapcsolódtak a Tanszék két korábbi projektjén belül zajlott vizsgálatok is.
2007-2010 között SZE kutatási főirány volt a Szakmai, szervezeti és nemzeti kultúrák
dialógusa amelyet a Nemzetközi Kommunikáció Tanszék pályázat útján nyert el. A program
tanulmányutakat és konferencia-részvételeket támogatott, eredményeként publikációk
születtek (pl. Ablonczyné Mihályka 2008, Ablonczyné Mihályka – Tompos 2009a,b), továbbá
a kutatási eredmények az oktatott tárgyak tartalmába történő integrációja is megvalósult. Az
OPTICOM projekt 2009-2012 között zajlott az Ausztria-Magyarország Határon Átnyúló
Együttműködési Operatív Program 2007-2013 keretében. A projekt fő célja a projektrégióban
működő, határon átnyúló gazdasági kapcsolatokkal már rendelkező, vagy kapcsolatokat
kiépíteni kívánó kis-és középvállalkozások versenyképességének javítása volt, az alábbi
stratégiai célokkal: (1) Az interkulturális megértés javításához való hozzájárulás a közös életés gazdasági térben; (2) Bilaterális együttműködések (különösen gazdasági kooperációk)
hatékonyságának növelése interkulturális kompetenciafejlesztés révén; (3) Az elektronikus
együttműködés költségeinek csökkentése innovatív internet-platformok hatékony
alkalmazásával. A projekt hatásterülete Stájerország, Észak-, Dél-, és Kelet-Burgenland, Bécs
déli agglomerációja és Bécs, valamint Győr-Moson-Sopron, Vas és Zala megye voltak. A
projektpartnerek: (1) Internationalisierungscenter Steiermark GmbH, Graz – vezető partner
(VP); (2) Wirtschaftsförderunginstitut (WIFI) der Wirtschaftskammer Österreich, Bécs – 4.
sz. projektpartner (PP4); (3) Széchenyi István Egyetem, Győr – 1. sz. projektparner (PP1); (4)
Győr-Moson-Sopron Megyei Kereskedelmi és Iparkamara, Győr – 2. sz. projektpartner (PP2);
(5) Vas Megye és Szombathely város Regionális Vállalkozásfejlesztési Alapítványa,
Vállalkozói Központ, Szombathely – 3. sz. projektpartner (PP3). A projekt öt munkacsomagot
tartalmazott, melyek közül a Széchenyi István Egyetem (SZE / PP1) a jelen szerzők
vezetésével a 3. számú munkacsomagért (Interkulturális és kommunikáció-technológiai
specifikumok adatgyűjtése) volt felelős a Vezető Partnerrel együtt (Ablonczyné Mihályka –
Tompos 2011; Tompos 2012).
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3. Kutatási célok, módszerek és várt eredmények
A jelen tanulmányban bemutatott komplex vizsgálat keretében zajló kutatások célja, hogy
átfogóbb, ugyanakkor mélységében részletesebb képet kapjunk az egyes nemzeti, regionális
és szervezeti kultúrák tagjainak magatartását és kommunikációját befolyásoló tényezőkről a
hatékonyabb nemzetközi együttműködés elősegítése érdekében.
Az átfogó célhoz a kutatásvezetők pályázatukban az alábbi kutatási irányokat rendelték:
1. Az üzleti és társadalmi (különös tekintettel a diplomáciai, politikai és közéleti)
kommunikáció elméleti és empirikus vizsgálata nemzeti és nemzetközi kontextusban,
az ezeket a folyamatokat befolyásoló kulturális értékekre fókuszálva;
2. A szervezeti viselkedést befolyásoló normák intra- és interkulturális vizsgálata;
3. Sztereotípiák és általánosítások hatása a nemzetközi együttműködés sikerességére;
4. Az együttműködés és verseny stratégiái, megjelenési formái különböző kultúrákban;
5. A fenti empirikus kutatások részeként esettanulmányok gyűjtése, elemzése és
rendszerezése.
A fenti kutatási területek többféle kutatási módszert követelnek meg. Mindegyik esetben a
tudást akarjuk elérni a célból, hogy a megszerzett ismeret hozzájáruljon a gyakorlati
problémák megoldásához. A kutatás első szakasza közel azonos minden esetben, feltáró
kutatási fázist jelent. A meglevő információt dokumentáló, gyűjtő, rendszerező és szintetizáló
módszer célja a tudományos ismeretszerzés (szakirodalmi kutatás), a kutatási célok
meghatározása, a kutatási kérdések megfogalmazása és a vizsgálat időbeni ütemezése.
A tervezett kutatásokhoz a probléma-meghatározás, a kutatási előzmények, illetve a
kutatási célok meghatározása, a hipotézisek és a kutatási kérdések megfogalmazását követően
kiválasztjuk a kutatási stratégiát, kutatási tervet készítünk minden egyes kutatási altéma
vonatkozásában. Bizonyos témák kvantitatív kutatási módszert követelnek meg, ahol a
kérdőíves vizsgálat során kapott statisztikai adatok elemzése történik meg, bizonyítva és/vagy
elutasítva a felállított hipotéziseket. A kutatási módszer jellegéből következik, hogy mért
adatokra fókuszál és mennyiségben méri a szituációkat, illetve jelenségeket,
rendszerességeket és szabályszerűségeket keres. A kvantitatív vizsgálatoknál mérhetőség
követelményének megfelelő standardizált kérdőív alkalmazására van szükség. Bizonyos
kutatási témáknál kvalitatív kutatási módszert kell alkalmaznunk (pl. ahol a fókuszban az
attitűd, hit, meggyőződés, személyiségvonás, előítélet, viselkedési különbségek és
azonosságok stb. vizsgálata van), ahol a terepkutatás és interjú módszerét alkalmazva
kaphatunk értékelhető eredményeket. Kvalitatív szemléletmódra nagy szükségünk lesz
kutatásainknál, ahol bizonyos jelenségeket egy bizonyos nézőpontból vizsgálunk, továbbá
specifikumokat keresünk. Kvalitatív módszerekkel történő kutatásaink során árnyaltabb
ismeretek megszerzésére kerülhet sor, ahol viszonylag kisebb elemszámú mintán történik meg
az adatfelvétel.
A vizsgálatok eredményei a kutatócsoport reményei szerint közvetlenül hasznosíthatók
lesznek az oktatásban a tananyagfejlesztések során, mind az előadások, mind a gyakorlati
kurzusok tekintetében, továbbá felhasználhatók az üzleti és közéleti szektor feladatainak,
gyakorlati problémáinak konkrét és innovatív megoldásában, különösen a más kultúrákkal
történő
zökkenőmentes
együttműködés
érdekében.
A
kutatási
eredmények
tantárgyprogramokba történő integrálása fejleszti a hallgatók inter- és szociokulturális
kompetenciáját, de kommunikációs irányultságuk miatt az idegen nyelvi pragmatikai és
szociolingvisztikai kompetenciákat is. A civilizációs tárgyak vonatkozásában további hozadék
lenne az, hogy az eddig főként történelmi és politikatörténeti ismeretek elsajátítását és
reprodukálását célzó oktatás gyakorlati dimenziókkal és a napjaink globális világát és
gazdaságát egyre jobban meghatározó kulturális tényezőkkel bővülne.

17

Párhuzamos valóságok: egyetemesség és diverzitás

A kutatások megtervezése, lebonyolítása és értékelése során lehetőség nyílik hazai és
nemzetközi együttműködésre akadémiai, üzleti, közéleti és civil szereplőkkel, valamint
szervezetekkel. A tervezett vizsgálatok lehetőséget adnak fiatal kutatók, doktoranduszok és
érdeklődő hallgatók bevonására, a kutatói életpálya megalapozására. A vizsgálatok
eredményei publikációk és konferencia előadások formájában megoszthatók a tudományos
közönséggel. A vizsgálatok eredményei értékesek lehetnek mind az oktatási, mind az üzleti,
közéleti és civil szféra képviselői számára, hiszen a szervezeti kommunikáció egyre inkább
nemzetközi környezetben zajlik. A kutatások alapján kidolgozhatók gyakorlati irányultságú
általános és kultúra-specifikus interkulturális érzékenyítő tréningek, melyek különböző
szervezetek érdeklődésére tarthatnak számot. A tréningek a más kultúrákkal történő belső és
külső kommunikáció javítását, ezáltal a hatékonyabb együttműködést segítik elő. A kutatási
eredmények alapját jelenthetik további kutatásoknak, hasonló kutatási irányokat művelő
nemzetközi intézményekkel, külföldi egyetemekkel történő együttműködést alapozhatnak
meg.
4. Eredmények
A projekt első évében feltáró kutatás zajlott a fenti 1-4. részkutatásokhoz, valamint korábban
gyűjtött esettanulmányok rendszerezése történt (5. kutatási irány). Emellett korábban felvett
primer és a szakirodalmi kutatás eredményeként a mainstream irodalmakból feltárt szekunder
adatokhoz rendelt, a fenti 1., 2. és 4. kutatási irányokhoz kapcsolódó kutatási kérdések
segítségével publikációk készültek, amelyek a kutatási projekt előrehaladását segítik, továbbá
a projektindikátorok teljesítéséhez is hozzájárulnak. Az eredmények disszeminációja
konferencia-előadások és publikációk formájában valósult meg. A kutatási és disszeminációs
tevékenységekbe a kutatócsoport már végzett nemzetközi tanulmányok és nemzetközi
kapcsolatok szakos hallgatókat, illetve olyan kollégát is bevont, aki nem tagja a
kutatócsoportnak. 2018 februárjáig a kutatócsoportnak összesen 20 publikációja jelent meg,
melyekből 2 magyar nyelvű könyvfejezet (Ablonczyné Mihályka – Tompos 2017, Szőke
2017), 2 magyar és 5 angol nyelvű folyóiratcikk (pl. Kecskés – Tompos 2017; Nádai 2017;
Tompos –Ablonczy-Mihályka 2017, 2018) 8 magyar és 3 angol nyelvű
konferenciaközlemény (pl. Nádai – Garai 2017; Kecskés 2017; Szőke – Tompos – AblonczyMihályka 2017; Tompos – Vajda 2017).
A feltáró kutatás, illetve a kapcsolódó disszeminációs tevékenységek lehetővé tették,
hogy a kutatócsoport a részkutatások egyes aspektusainak feltárását célzó pontos kutatási
célokat határozzon meg az 1-4. részkutatásokhoz, melyek az alábbiak:
Az üzleti és társadalmi (különös tekintettel a diplomáciai, politikai és közéleti) kommunikáció
elméleti és empirikus vizsgálata nemzeti és nemzetközi kontextusban, az ezeket a folyamatokat
befolyásoló kulturális értékekre fókuszálva
 Az interkulturális közelség szerepe a hazai vállalatok nemzetközi kapcsolataiban;
 Az interkulturális érzékenység hatása a vállalat sikerességére nemzetközi üzleti
színtéren.
A szervezeti viselkedést befolyásoló normák intra- és interkulturális vizsgálata
 Az interkulturális érzékenység szerepe a vezetői magatartásban;
 Az interkulturális érzékenység hatása az eltérő kulturális hátterű alkalmazottakkal
történő kommunikációra, kooperációra.
Sztereotípiák és általánosítások hatása a nemzetközi együttműködés sikerességére
 A sztereotípiák hatása a bizalom szintjére a nemzetközi együttműködések során;
 A sztereotípiák hatása a kapcsolatok jellegére a nemzetközi együttműködések során;
 A kulturális együttműködés és párbeszéd szerepe a negatív sztereotípiák
visszaszorításában.
Az együttműködés és verseny stratégiái, megjelenési formái különböző kultúrákban
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 A többnemzetiségű és/vagy interdiszciplináris vállalati formák hatékony működése a
kulturális értékek hangsúlyozása mentén;
 A verseny szerepe az együttműködést igénylő vállalati/nemzetközi interakciókban.
A jelen kutatási periódusban a fenti tágabb kutatási célokhoz primer kutatások alapját
szolgáló hipotéziseket, illetve kutatási kérdéseket rendelünk, valamint elvégezzük a tervezett
primer részkutatások ütemezését. Emellett a további folyamatos publikációs tevékenységet is
folytat a kutatócsoport. A kutatási és disszeminációs tevékenységekbe korábbi és jelenleg
tanulmányaikat folytató nemzetközi tanulmányok szakos hallgatók mellett hazai és külföldi
kollégák bevonását is tervezzük. A fentieken kívül a tervezett primer kutatásokhoz
megteremtésre került egy globális multinacionális nagyvállalattal a kapcsolat: a külföldi
döntéshozók érdemben hozzájárultak a kutatás lefolytatásához a magyarországi
leányvállalatnál.
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Testesültség a nyelvben, avagy mit látunk a szemünkkel?
Baranyiné Kóczy Judit
Széchenyi István Egyetem, Győr

1. Bevezetés
A testesültség (embodiment) kifejezés a nyelvtudományban arra a jelenségre utal, hogy a
világra vonatkozó tapasztalatainkat az emberi test lehetőségei és korlátai között szerezzük, így
a test a fogalmi rendszer, beleértve a metaforikus megfeleltetések alapját képezi (Gibbs 2005;
Johnson 1987). Ez legjobban a testrészek különböző céltartományokhoz (gondolkodáshoz,
érzésekhez) való kapcsolásában nyilvánul meg. Jól ismert példa erre a látás és az intellektus
közötti megfeleltetésen alapuló MEGÉRTÉS LÁTÁS metafora, amelyet Lakoff és Johnson (1980,
1999) és Sweetser (1990) egyetemesnek tart, és amely megfigyelést számos kutatás is
alátámaszt (Danesi 1990; Ibarretxe-Antuñano 1999, 2002; Tolcsvai Nagy 2013; Viberg 2008;
Yu 2008). Másfelől bizonyítást nyert, hogy a látáshoz kapcsolódó metaforikus kifejezések
domináns konceptualizációja a nyugati kultúrán kívül eső nyelvekben nem mindig a
MEGÉRTÉS LÁTÁS metafora, valamint a MEGÉRTÉSt más érzékelési módok is kifejezik
(Devereux 1991; Ibarretxe-Antuñano 2008; Mayer 1982; Seeger 1975). A különbségek oka
az, hogy az érzékelés és az absztrakt tartományok közötti kapcsolat kulturális modellekben
gyökereznek (Kövecses 2000; Sharifian 2017; Sharifian et al. 2008; Yu 2009).
A tanulmány célja a szem szóból képzett származékszavakon és kifejezéseken keresztül
vizsgálni azt, hogy vajon igazolható-e, hogy a testrészhez kapcsolódó elsődleges
konceptualizáció A SZEM A GONDOLKODÁS/MEGÉRTÉS HELYE. Az elemzés eredményei szerint
a MEGÉRTÉS LÁTÁS metafora jelen van a magyar nyelvben (pl. szemlélet, éles szeme van
valamihez,), azonban két másik tartomány is hangsúlyos a szem konceptualizációjában: az
ERKÖLCS (szemérmes, szemtelen, kisül a szeme) és az ERŐ/HATALOM (szemmel ver, szemmel
tart, szeme közé néz). Ezáltal a SZEM nem kizárólag A GONDOLKODÁS/MEGÉRTÉS HELYE,
hanem a KULTURÁLIS ÉRTÉK és az ERŐ/HATALOM forrástartománya is.
2. A testesültség fogalma
Johnson megfogalmazása szerint a világra vonatkozó megismerési folyamatban alapvető
szerep jut a testnek:
[…] a jelentést és az értékelést a testünk adottságai határozzák meg, mivel olyan,
környezettel folytatott interakciók sorozatában alakulnak ki, amelyeknek fizikai,
szociális és kulturális dimenziói vannak. A testesült tapasztalataink elősegítik és
egyben korlátozzák is azt, ahogyan a dolgok értelemmel bírnak számunkra
(Johnson 1997: 154).
Eszerint tehát a környezetünkről szerzett tapasztalatainkat, függetlenül attól, hogy hol és
milyen szociokulturális közegben élünk, a testünk lehetőségei és korlátai között szerezzük
(Gibbs 2005; Johnson 1987). A testesültség tág értelmezése szerint testünk egyrészt a fogalmi
rendszerünk alapját képezi, másrészt képi sémákra épül, amelyek a fizikai világgal történő
interakciók sorozatából, „testesült térbeli tapasztalatokból” alakulnak ki (Kövecses – Benczes
2010: 136-137). A FOGALMI TÉR FIZIKAI TÉR metafora ezáltal a fogalmi rendszer egészének
struktúrájára érvényes. Azonban míg a testesültség motivációja egyetemes, a szerzett
tapasztalatok nem feltétlenül mondhatók egyetemesnek (Kövecses – Benczes 2010: 218).
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A testesültség szűk értelmezése a test konceptualizációját takarja, amely tulajdonképpen
a testrészek, belső szervek és a nekik tulajdonított konkrét és absztrakt funkciókat jelenti.
Például az arc vagy az alak gyakran az ember metonimikus megjelenítésére szolgál,
amelynek alapja a RÉSZ AZ EGÉSZ HELYETT, TESTRÉSZ AZ EMBER HELYETT metonímia
(Kövecses – Benczes 2010: 75). További példák:
(1) Szükség van dolgos kezekre a műhelyben.
(2) Van néhány új arc az osztályban.
Mindkét példában értelmezhető a metonimikus megfeleltetés: (1)-ben a KÉZ AZ EMBER
HELYETT kapcsolat alapja a kéz és a munkaképesség közötti összefüggés, míg a második
példában az arc általánosan utal valakire, annak személyiséget jelzi (ahogy megjelenik a
szlengben is: nagy arc), mivel kulturálisan az arc alapján különböztetjük meg leginkább
egymást (Csábi 2005; Lakoff‒Johnson 1980). A testrészek és szervek metaforikus (átvitt
értelmű) jelentéseit számos nyelvben vizsgálták már, így többek között a baszkban a buru
(fej), begi (szem), oin (láb), gibel (máj), bihotz (szív) (Ibarretxe-Antuñano 2012), a perzsában
a del (szív) és a cheshm (szem) (Sharifian 2011), a kínaiban a xin (szív) szavakat (Yu 2009), a
magyarban pedig a kéz és a fej nyelvi képét (Banczerowski 2008). A testrészek a nyelvekben
gazdag poliszém hálózatot alkotnak, számos metonimikus és metaforikus kifejezés
kapcsolódik hozzájuk: a testrészek és funkcióik (érzékelés) és az absztrakt tartományok,
mentális stb. folyamatok közötti kapcsolat ezen túlmenően gyakran kulturális modellekben
gyökereznek (Kövecses 2000; Sharifian et al. 2008).
3. A szem szó jelentései
A Magyar Értelmező Kéziszótár szerint a szem szó fő jelentései az alábbiak (Pusztai 2014:
1265-1266):
a) a látás érzékszerve: bántja a szemét, szeme közé néz, szemébe mond vmit;
b) nézés, tekintet: találkozik a szemük, rajta van a szeme;
c) látás, látóképesség: van szeme vmihez, hova tette a szemét?;
d) <kifejezésekben érzés, érzelem, magatartás jelképeként>: vmilyen szemmel néz
vkit;
e) <kifejezésekben a szégyenérzet, a szemérem jelképeként>: Hogy van szeme? Nem
szégyelli magát?;
f) gabonafélék és hüvelyesek magja: a búza szeme; a fogalmi kapcsolat alapja az,
hogy kicsi és fontos;
g) fürtös gyümölcs egy-egy bogyója: egy szem szőlő; a fogalmi kapcsolat alapja az,
hogy kicsi;
h) apró tárgyak közül egy-egy darab: felszedi a morzsát az utolsó szemig, vagy
nagyon kis mennyiség: egy szemet sem aludt; a fogalmi kapcsolat alapja az, hogy
kicsi;
i) kötésnek, horgolásnak a fonál egyszeri hurkolásával készült eleme; a fogalmi
kapcsolat alapja az, hogy kicsi;
j) Mezőg. rügy; a fogalmi kapcsolat alapja az, hogy kicsi;
k) cserépkályha tányér- vagy bögreszerű csempéje; a fogalmi kapcsolat alapja a külső
hasonlóság;
l) kerekded, színes folt, rajzolat: a pávatoll szemei; a fogalmi kapcsolat alapja a
külső hasonlóság;
m) szólásokban változatos jelentés: majd kisül a szeme, kopog a szeme az éhségtől,
valami szálka valakinek a szemében, valamivel kiszúrja a szemét valakinek.
Ehhez a szótár még hozzáteszi az átvitt értelmű ’figyelem, megítélés’ jelentéseket. A
különböző jelentések a testrésznévből keletkeztek, amely ősi, uráli kori szó: *silmä ’ugyanaz’.
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A szem szó fontosságát több kifejezés is jelzi. Egyrészt a személy szavunk, amely a RÉSZ
itt: egy TESTRÉSZ AZ EMBER HELYETT metonímián alapul. A szemantikaikonceptuális folyamat ez lehetett: szem → tekintet → kinézés, kinézet → ember. Egy másik
figyelemreméltó kifejezés a szemfedél, amely kulturális eredetre vezethető vissza, és azt fejezi
ki, hogy az élet megszűnésének jelzésére a szemet takarjuk le (szemben más testrésszel). Meg
kell említeni a szembe/szemben térviszonyt kifejező igekötő/névutó/határozószót is, amelynek
valódi jelentése, hogy ’valakinek a szemébe vagy látóterébe kerül’.
AZ EGÉSZ HELYETT,

4. A SZEM jelentéstartományai
Az alábbiakban azt vizsgáljuk meg, hogy a szemhez kapcsolódó kifejezések alapján ez a
testrész elsősorban az intellektus központjának tekinthető-e. A felsorolt példák alapján olyan
fogalmi tartományok különíthetők el, amelyek különböző jellegű mentális folyamatokhoz
köthetők.
a) PERCEPCIÓ, ÉBERSÉG
Ebbe a tartományba tartoznak az olyan kifejezések, mint nyitva tartja a szemét, szemesnek áll
a világ, szemébe tűnik, szemfüles, szemes. Mindezek A TESTRÉSZ A FUNKCIÓ HELYETT
metonímián alapulnak, valamint a látásnak általában véve az észlelésre való jelentésátvitelét
reprezentálják.
b) FIGYELEM
A következő kifejezések mutatják a konceptualizáció jelenlétét: szem előtt tart, rajta tartja a
szemét, szemlél, szemtanú, szempont (mely nyelvújítás kori szó), szemszög, szembeszökő. Ide
sorolható a szemügyre vesz kifejezés is, amely annyit jelent, hogy ’alaposan megfigyel,
megvizsgál’. Eredetileg úgy hangzott: szemügyet vesz, szemügyet kap ’észrevesz, lehetőséget
felismer, alkalmat kihasznál’. Itt látszik a percepció → figyelem → gondolkodás megismerési
folyamata.
c) GONDOLKODÁS, MEGÍTÉLÉS
Az intellektuális-mentális képességeket fejezi ki a szemlél, szemlélet, szemügyre vesz szavak.
Az éles szeme van valamihez nem csupán annyit jelent, hogy jól lát valamit, hanem azt is,
hogy valamihez kiválóan ért. A látás és a megértés kapcsolatát jelzi a felnyitotta a szemét, míg
az ő szemével nézve a dolgot az adott szemszögből való megítélést, véleményformálást jelenti.
Érdekes, az ősvallásra visszaeredeztethető szó a szemfényvesztés, amely olyan varázslatot
jelent, amelynek következtében az egyén elveszíti a látását (a szem fénye a szem világára,
azaz a látóképességre utal), és amely egyben az ítélőképesség elvesztését is jelenti.
d) ÉRZELEM
Számos kifejezés érzelmet jelenít meg. Így például az én szememben kezdetű frázis egy másik
személy iránt érzett érzés vagy érzelem kifejezésére szolgál. Ha valamilyen szemmel nézünk
valakit (pl. ferde szemmel néz rá), az az adott személy iránti érzelmi attitűdre utal. Szintén az
érzelemhez kapcsolódó kifejezések a vérszemet kap, amely eredetileg dühöt jelentett,
szikrákat szór a szeme, amely szintén haragot fejez ki, vagy az elsötétül a szeme.
e) ERKÖLCS
Jelentősnek mondható a szem és az erkölcsi érzék kapcsolatát leképező tartomány. Amikor
valaki szemrebbenés nélkül tesz meg valamit, az annyit jelent, mint hogy lelkifurdalás nélkül
cselekszik. A szem apró mozdulata tehát arra utal, hogy a lelkiismeret jelez, ha számára
elfogadhatatlannak ítélt tettről van szó. Nem egyértelmű eredetűek a szemérem, szemérmes,
szemérmetlen szavak, amelyek az Etimológiai szótár szerint ismeretlen eredetűek, de
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lehetséges, hogy a szem szóból eredeztethetők. Elgondolkodtató azonban a Czuczor‒Fogarasiféle A magyar nyelv szótára (1870) magyarázata, amely szerint a szemérem
„ösztönszerű hajlamból eredő gyöngéd érzet, illetődés, és visszatartózkodás,
midőn valamitől vonakodunk, vagy valamiért szégyeneljük magunkat, mert az
erkölcsi finom érzetünket sérti, vagy az illem szabályaival ellenkezik. Ez
értelemben a szemérem némi gyermeteg ártatlanságra, félénkségre, önbizalmi
hiányra mutat, s ellentéte a merészség, mennyiben ez az illem, és szerénység
korlátait átlépi. a perzsa szemre hivatkozik” (Czuczor ‒ Fogarasi 1870: 1216).
Eszerint az érem utótag az ér > érik, érint szóban is jelen levő gyökre eredeztethető, ezáltal a
szemérem jelentése: valami, amely ’a szemet érinti’:
a szemérem eredetileg jelent szemérintést vagyis oly benyomást, mely a szemeket
(mintegy visszataszítólag) érinti, érdekli, melynél fogva lezáródnak,
behunyódnak, közvetőleg pedig azon erkölcsi bel[e]érzést, mely a szemekre
visszahat. […] a szem a szégyenérzetnek mintegy székhelye, és tükre, amely
erkölcsileg megilletődve lehunyódik.
A tájnyelvben is megjelenik a Van szeme? Nem szégyelli magát? kifejezés, amelyben
egyértelműen felfedezhető a szem és az erkölcs kapcsolata. Szintén ezt bizonyítják az alábbi
szerkezetek: Hogy van szeme ezt tenni! és Majd kiég/kisül a szeme!, azaz nagyon szégyelli
magát (itt A TŰZ SZÉGYEN metafora jelenik meg). A rosszallást keltő cselekvésekre azt
mondjuk: bántja a szemét, szemet szúr valami. Továbbá, ha valaki a rosszallást keltő
tevékenységről nem vesz tudomást, akkor szemet huny valami felett. Látni tehát annyi, mint
erkölcsi ítéletet mondani a szóban forgó tevékenységről.
f) LELKIISMERET
Az erkölccsel szorosan összefügg a lelkiismeret. A szemnek a lelkiismerettel való kapcsolatát
reprezentálják olyan kifejezések, mint szemére vet, szemére hány, szemébe mond, valamint a
szemrehányás, amely olyan kritikát jelent, ahol az egyik fél a másik fél hibájául ró fel valamit,
lelkiismeretére olvas.
g) TISZTELET
Vannak olyan kifejezések is, amelyek a tisztelet kifejezésével kapcsolatosak. A
konvencionális szemtelen szó azt implikálja, hogy a tiszteletlenség a szem hiányát, esetleg
lehunyását jelenti. Innen következtethető, hogy a szem a tisztelet kifejezésével hozható
összefüggésbe. Hasonlóan tiszteletlenséget fejez ki például a szeme közé nevet, amely a szeme
közé vág fizikai aktusból ered.
h) HATALOM, KONTROLL
Végül körvonalazódik egy olyan konceptuális tartomány is, amely az egyik személynek a
másik fölött gyakorolt erőfölényét fejezik ki. Olyan kifejezések említendők ide, mint szeme
közé néz, szemmel tart, szemébe vág, szemébe mond, szembenéz valakivel, vagy a pogány
hitvilágot idéző szemmel ver, amely egy másik, irigyelt vagy gyűlölt személy iránti
rosszakarat megnyilvánulása.
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5. Összegzés
A fent elemezett konceptuális tartományok a következő ábrában összegezhetők:

1. ábra: A SZEM konceptuális tartományai

A konceptuális tartományok további csoportokba rendeződnek. A PERCEPCIÓ, ÉBERSÉG, a
FIGYELEM és a GONDOLKODÁS, MEGÍTÉLÉS tartományai az intellektuális képességekhez
tartoznak. Külön területet képez az ÉRZELEM tartománya. A TISZTELET, a LELKIISMERET és az
ERKÖLCS a kulturális értékekhez kapcsolható, míg a HATALOM az interperszonális kapcsolatok
fogalmi körébe sorolható. Az eredeti kérdésfelvetésre, miszerint A LÁTÁS MEGÉRTÉS fogalmi
metafora jellemző-e a szem szóhoz kapcsolódó nyelvi kifejezésekben, az mondható el, hogy
számos kifejezés bizonyítja a konceptualizáció jelenlétét, azonban emellett más tartományok
is előtérbe kerülnek: a HATALOM céltartománya mellett feltűnően jelentős a kulturális
értékekhez köthető konceptualizációt megjelenítő kifejezések aránya. Mindez arra utal, hogy
a magyar nyelvben a szemet tartalmazó kifejezésekben nem egyértelműen domináns az
intellektuális konceptus irányába történő jelentésátvitel, és legalább ilyen jelentősnek
mondható a kulturális értékek reprezentációja.
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Cigány/roma néprajzi reprezentációk Magyarországon
a Vasárnapi Ujságban
az 1850-es, az 1860-as és az 1870-es években
Berek Sándor
Debreceni Református Hittudományi Egyetem, Debrecen

1. A kutatás tárgya
A kutatás tárgya, hogy miként tekintettek a 19. század 1850-es, 1860-as és az 1870-es éveiben
Magyarországon a cigányokra/romákra. Miként jelenítették meg, milyennek képzelték el őket,
mit tudtak róluk. A reprezentációk forrásai a Vasárnapi Ujságban megjelent
cigányokról/romákkal kapcsolatos szövegek. A cigányokról/romákról született különféle
reprezentációk elhelyezhetőek a cigányokkal összefüggésben kialakult megközelítések
rendszerében (Dupcsik 2009: 5–362), ezen belül is a devianciaorientált strukturalista
[civilizatórikus], a devianciaorientált esszencialista [rendészeti] megközelítés, valamint a leíró
esszencialista [klasszikus néprajzi] megközelítés keretei között. A megközelítések típusai az
adott reprezentációkban keveredhetnek egymással, határaik nem mindig egyértelműek, inkább
egy gondolati-logikai szerkezetet biztosítanak az értelmezések számára.
2. A cigányokkal/romákkal kapcsolatos megközelítések típusai
A 19. században a cigányokról/romákról kialakult különféle képekről több áttekintés áll
rendelkezésünkre, így a képzőművészetben (Kovács 2009: 74-90; Szöllőssy 2002a: 72-81), a
színpadon (Szöllőssy 2002b: 82-88), az élclapokban (Polyák 2002: 89-96) és a fotográfiákon
(Szuhay 2002: 97-106) ábrázolt, megjelenített cigányokról is születtek tudományos
feldolgozások, valamint az idegenség etnográfiai ábrázolásának lehetséges módjait is
tárgyalták (Waldenfels 2004: 91-116). A cigányokkal kapcsolatos megközelítések típusait is
ismerjük. Dupcsik Csaba ezeket két dimenzió mentén különítette el egymástól. A módszertani
dimenzió alapján esszencialista és strukturalista megközelítéseket, míg a politikai dimenzió
mentén devianciaorientált, leíró és emancipatorikus megközelítéseket különböztetett meg
(Dupcsik 2009: 23). A módszertani dimenzión belül az esszencialista megközelítésben a
cigányok tulajdonságait a csoport belső, etnikai, kulturális vagy egyéb tulajdonságaival és
belső viszonyaival, míg a strukturalista megközelítésben a társadalom csoportszerkezetével,
kölcsönhatásaival magyarázzák (Dupcsik 2009: 21). A politikai dimenzión belüli
megközelítések arra vonatkoznak, hogy milyen tényezők alakíthatták ki és tartják fenn azokat
a helyzeteket, amelyeket a cigányokkal hoznak összefüggésbe. Eszerint a cigányokról alkotott
képeknek hat ideáltípusa figyelhető meg, a devianciaorientált esszencialista (vagy rendészeti),
a devianciaorientált strukturalista (vagy civilizatorikus), a leíró esszencialista (vagy klasszikus
néprajzi), a leíró strukturalista (vagy klasszikus szociológiai), az emancipatorikus
esszencialista (vagy naiv tudományos) és az emancipatorikus strukturalista (vagy kritikai
elméleti) megközelítések (Dupcsik 2009: 23). A devianciaorientált megközelítések
középpontjában a cigányok tulajdonságai, életvitele, mindezeknek a többségétől való eltérései
állnak (Dupcsik 2009: 20-28). A cigányok hagyományos megjelenítését Európában a kora
újkortól a 'vadember', a civilizáció nélküli vagy előtti ember, a természeti lény toposza
határozta meg. Ennek a másságnak az esszencialista változatában a cigányok
megfegyelmezendő lények, tulajdonságaik a kultúrájukkal hozhatóak összefüggésbe,
amelynek nem várható az átalakulása. A civilizatorikus változat szerint viszont van egy
általános, unilineáris fejlődésmodell, civilizált – civilizálatlan pólusokkal, amelyek olyan
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különféle szembeállításokkal jellemezhetőek (Dupcsik 2009: 24), mint a ’múlt – jelen és
jövő’; ’premodern, történelem előtti – modern’; ’szűk keretek, lokalitás – tág keretek,
univerzalitás’; ’„zabolátlan” érzelmi viszonyulások – kontrollált érzelmi viszonyulások’;
’tradíció – racionalitás’; ’„természeti” nép – civilizáció’ (Dupcsik 2009: 23). A vadember
képzetnek létrejött egy pozitív változata is, a ’nemes vademberé’, de ez sem jelentette a másik
tényleges megjelenítését, mivel ugyanazok a jellemzők szerepelnek benne, mint a
devianciaorientált esszencialista megközelítésben. A civilizatorikus és a rendészeti képben
egyaránt egy deviáns másikat konstruáltak meg, a romantikus változatban pedig ennek
ellentéteként egy idealizált, romlatlan másikat alkottak meg (Dupcsik 2009: 23-25). ,,[A]
magyarországi diskurzusban a cigány képe [ennélfogva] kettévált, létrehozva a romantikus
szemlélet tárgyaként a ,,magyar muzsikus cigányt”, ellenpólusaként pedig az üldözendő
,,kóbor cigányt” (Dupcsik 2009: 25). A leíró megközelítésekben a tények leírását tekintették
elsődleges feladatnak (Dupcsik 2009: 21). Ennek esszencialista vagy klasszikus néprajzi
változatában „tárgyukat, a cigány népéletet úgy írták le, hogy a nem cigány környezetet nem
vették számításba, vagy ... nem tekintették lényeges tényezőnek” (Dupcsik 2009: 24).
Magyarországon a 18. századtól a 20. század utolsó harmadáig a devianciaorientált
strukturalista [civilizatorikus] megközelítések voltak a legelterjedtebbek, ugyanakkor mindig
jelen voltak ezzel együtt a devianciaorientált esszencialista [rendészeti] megközelítések is
(Dupcsik 2009: 25), míg a leíró megközelítések esszencialista változata ritkábban fordult elő,
azokat leginkább a klasszikus néprajzi anyagokban figyelhetjük meg (Dupcsik 2009: 24).
3. Cigány/roma néprajzi reprezentációk a Vasárnapi Ujságban
A Vasárnapi Ujság 1854-1873 közötti évfolyamainak lapszámait tekintettem át
cigányokkal/romákkal foglalkozó, ábrázoló képek, rajzok, szövegek után kutatva. A szöveges
források irodalmi és/vagy néprajzi jellegűek voltak. Ezek közül most a néprajzi anyagot
mutatom be.
A cigányokkal kapcsolatos első néprajzi jellegű szöveg a Vasárnapi Ujságban Medgyes
Lajos 1856-ban megjelent munkája, Az erdélyi sátoros czigányok1 című írás volt. Medgyes
vándor és bujdosónépnek mondja a cigányokat, akiket az államhatalom nem tudott
ellenőrzése alá vonni, letelepíteni évszázadok óta. Nem lehet pontosan tudni, hogy honnan és
mikor érkeztek Erdélybe. A sátorosokon kívül szerinte vannak még ’házi cigányok’ vagy
másként ’civilizált cigányok’. A sátoros cigányok különféle mesterségeket űznek:
rézművesek, kovácsok, ezen belül késcsinálók, lakat, véső, fogó, csákány és baltakészítők, de
a durvább kovácsmunkákkal, mint a lópatkó és az ekevasak megformázása, nem
foglalkoznak. Emellett esztergályosok, teknősök, rosta- és meszelőecset készítők kerülnek ki
közülük. Utóbbi az asszonyok dolga, ugyan úgy, mint a konyhaeszközök készítése. Ezeket az
eszközöket a vásárokon és a házaknál árusítják. Vannak köztük aranymosók is, akik a
kimosott aranyat a bányahivatalnál váltják be. A muzsikáláshoz nem értenek. Medgyes Lajos
részletesen leírja a táncukat, a karavánt, a vándorlást, a vajdarendszert, a falusiakkal folytatott
cseréiket, szokásaikat, így a jövendőmondást, az ételeiket, a házasságkötést, hiedelmeiket, az
esküt, a gyász és bánat kifejezését, ruházatukat, ékszereiket, valamint téli szállásukat. 1857ben adták közre A czigányok Erdélyben2 című ismertetést. Ez egy Maros mentén, Alvincz
közelében élő aranymosó cigány család életét mutatja be, személyes tapasztalatok alapján.
Beszámol arról, hogy milyen tevékenységeket végeznek a család tagjai. Mesterségeik között
külön a kovácsolást, szénégetést és a tolvajlást említi meg. Általánosítva beszél súrlódásaikról
a letelepedett lakossággal. Jellemüket, miszerint mérgesek, büszkék, csalfák, kevélyek,
szemtelenek, hazugok és tolvajok, kóbor természetük következményének tartja. Sok gyerekük
van, vallásukat lakhelyeik és a körülmények kívánalmaihoz igazodva változtatják, nyelvük
1
2

Vasárnapi Ujság, 1856. III. évf. 30.sz. 257-258.
Vasárnapi Ujság, 1857. IV. évf. 40.sz. 421.
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csúnya, kevés benne az eredeti szó. Kétféle cigányt különböztet meg: sátorost vagy lepedőst,
akik faluról falura vándorolnak, illetve a falu és város szélén letelepedetteket, akik kovácsok
vagy muzsikusok. 1859-ben jelent meg a Fátyol Károly bandája3 című írás. Ebben Fátyol
Károly gordonkaművész életútja tárul elénk: hogyan jutott el a Nagykárolyból indult egykori
kisbőgős a Nemzeti Színház színpadára. Méltatója szerint benne és zenéjében Csermák Antal
György, Lavotta János és Bihari János után a magyar zeneművészet eszméjének
megtestesítőjét láthatjuk. 1860-ban közölte a Vasárnapi Ujság a Zenészetünk s annak
képviselői4 című fejtegetést, amely a Zenészeti Lapok című újság indulása alkalmából tekinti
át a magyar zene helyzetét. A cigányokhoz csak annyiban kapcsolódik, hogy szerzője a zenei
tudás fontossága és a zeneművészek társadalmi megbecsültségének javítása mellett érvelve
szükségesnek tartotta megjegyezni, hogy „nem rég győződtünk meg arról, hogy zenénk alatt
épen nem csupán a czigány művészetét kell érteni”.5 1862-ben adták közre Az erdélyi
czigányok,6 a Meszelőkötő czigánynők,7 a Kolompár czigányok,8 a Teknővájó czigányok,9 a
Vándor czigányok télen10 és a Vályogvető czigányok11 című írásokat. Az erdélyi czigányok
című népleírás bemutatja a lakást, a falu végén található horubát, ennek bútorzatát, az
edényeket, a ruházatot, testalkatukat, jellemüket, ezen belül pedig megértően viszonyul a
hazudozáshoz, mint az életben maradás eszközéhez. Mesterségeik szerint zenészek, kovácsok,
kéményseprők, foghúzók, borotvások, pecérek, udvari bolondok, de végeznek sáncásást,
földhányást, házverést, téglavetést, aratást is. Az aratási időszakban vándorolnak a
munkaalkalmakat követve. Nagyon szeretik a gyerekeket, mélyen megérinti őket a házasság
és a temetés. Mindenkinek van földesura, akiknek gyakran több generációra eladósodtak.
Nem ritka közöttük viszont az sem, aki telket vásárolt. Meszelőkötő czigánynők címmel egy
elterjedt kereseti forrást, mesterséget ismerhetünk meg. A Kolompár czigányok című leírás
szintén egy mesterséget mutat be, a rézüst készítést és az üstfoltozást, valamint a férfiak és
nők ruházatát, és az általuk készített termékekkel folytatott házaló kereskedelmet. A nők
tevékenysége elsősorban a varázslás, a kártyavetés és a szerencsemondás, illetve az előbbiek
ürügyén a tolvajlás. A Teknővájó czigányok című írás szerzője szerint a teknővájók jelenléte
leginkább Somogy megyére jellemző. Többségük erdőkben él. A famunkák mellett
sertéshízlalással foglalkoznak. Külsejük vadságot sugall, ruházatuk pedig szegényes. A
Vándor czigányok télen címmel közölt leírásban a vándorlókat a kolompár cigányokkal
azonosítja a szerző. Míg a férfiak üstöt foltoznak, addig a nők szerencsét mondanak, kártyából
jósolnak, apróbb tolvajlásokat követnek el a faluban. Télen sátrat vernek. Korábban nagyobb
csoportokban jártak, mint most, ezért megjelenésük félelmet ébresztett néhány vidéken. A
Vályogvető czigányok című népleírás szerint a vályogvetők letelepedettek, félig földbe vájt
putrikban laknak a falu szélén. A vályogvetés mellett muzsikusok is, ők szolgáltatják a
lakodalmakban a zenét. Az ismertetés szerint a vályogvetőkhöz lehetne sorolni a tapasztó- és
meszelő cigányokat, de mivel a falrakáshoz és a vakoláshoz is értenek, így inkább a kőműves
cigányokhoz tartoznak, és nem is muzsikusok. 1864-ben közölték a Vándor czigánycsalád12,
illetve a Magyar czigányok Berlin vidékéről13 című írást. A Vándor czigánycsalád című
leírás szerzője úgy tudja, hogy a vándorlók országszerte elterjedt elnevezése az oláh cigány,
Vasárnapi Ujság, 1859. VI. évf. 31.sz. 366-367.
Vasárnapi Ujság, 1860. VII. évf. 47.sz. 555-556.
5
I.m.: 556.
6
Vasárnapi Ujság, 1862. IX. évf. 3.sz. 27-28.
7
Vasárnapi Ujság, 1862. IX. évf. 25. sz. 294.
8
Vasárnapi Ujság, 1862. IX. évf. 27. sz. 313.
9
Vasárnapi Ujság, 1862. IX. évf. 37. sz. 435.
10
Vasárnapi Ujság, 1862. IX. évf. 41. sz. 481-482.
11
Vasárnapi Ujság, 1862. IX. évf. 47. sz. 555-556.
12
Vasárnapi Ujság, 1864. XI. évf. 10. sz. 93.
13
Vasárnapi Ujság, 1864. XI. évf. 51. sz. 552-553.
3
4
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szembe állítva a magyar cigánnyal. A szembe állítást a két csoport közötti különbözőségek
hosszú sora igazolja. A szerző véleménye szerint a vándorcigányok a civilizáló törvényhozás
segítségével el fognak tűnni, mivel a vándorlást nem lehet eltűrni: „Szegény kis mórék! Ütött
a ti órátok is. Megtanítanak majd olvasni, szántani, a legmelegebb nyáron is ruha lesz
rajtatok...”14 A Magyar czigányok Berlin vidékéről címmel megjelent írás a Magyar
czigányok Berlin vidékén című rajz születésének történetét meséli el, tudósítások alapján,
negatív érzéseket táplálva a cigányok iránt. Egy Magyarországról érkezett cigánykaraván
eljutott Berlin határába. Német művészek lerajzolták „e civilizálatlan, de szerintök igen
regényes és érdekes vad emberi csoportokat”,15 majd közzétették a cigánykaravánról készült
képeiket. Elbűvölte őket a barna arcbőr, a feketeség, a fekete szemek, haj, szakáll és a
vakítóan fehér fogak ellentéte. A cigányokat Berlin lakossága is megcsodálta, hiszen eddig
csak a megszépítő és eszményítő romantikus regényekből, festményekről, költeményekből
ismerhették őket. A cigányok vajdái bérkocsikon, díszes öltözetben a várost is bejárták. Végül
azonban a hatóságok kiutasították őket. 1865-ben adták közre A dade meg a rajkó16 című
munkát. Szerzője kétféle cigányt különböztet meg: a vándort, aki többek között lovakkal
kereskedik, jósol, szitát, rostát, meszelőt köt, üstöt foltoz, nem beszéli jól az ország nyelvét,
nem ért a zenéhez, ruhája viszont magyaros, illetve a letelepedettet, aki a települések szélén
él, fő tevékenysége a zenélés, a vályogvetést, a kemence és a meszelőkészítést csak
szükségből végzi. A fiatalabb generációk tagjainak már a magyar az anyanyelve. Ők az
’újmagyarok’, amit azonban visszautasítanak, mert csúfondárosnak tartják, vagy az igazi
muzsikus cigányok. Zenei műveltségük nincs, a zenei tehetségük velük született, a vérükben
van. 1869-ben jelent meg a Vályogvető czigányok17 című ismertetés. „Bizony festői faj az a
cigány.”18 Ezzel indokolja a szerző a cigányok iránti fokozott érdeklődést, amely a falusi
emberek, festők és újságírók között egyaránt tapasztalható szerinte. Ezért közölnek újra és
újra zsánerképeket róluk. Viszont úgy gondolja, hogy nincsenek cigány mesterségek, a
zenélés és a kovácsolás sem az, mivel nem cigányok között is előfordul. A zenélés sincs a
vérükben. „Azt sem kell tagadni, hogy a czigány sem tanulhatja meg a muzsikát mindenik. Ha
nincs a sátorban szerszám, mitől tanulja meg. Aztán mi tűrés-tagadás? az ő keze sem áll rá
magától a nyírettyűre, tanulni kell azt fáradsággal. Arra pedig nem veti mindenik önkényt a
fejét, mikor heverni és a napon sütkérezni fáradság nélkül is lehet.” 19 Ennél valamivel
könnyebb foglalatosságnak tartja a vályogvetést. A mesterségleírás szerzője szerint azonban a
megszokott cigány megélhetési formák veszélybe kerültek: a gépesítés a legtöbb ilyennek
tartott foglalkozást kiveszi a cigányok kezéből, ezért foglalkozásváltásra lenne szükség. 1870ben közölték Lukács Béla Aranymosó czigányok20 című munkáját. Lukács Béla írása sokkal
inkább bölcselkedés a tájról, a világról és az emberről. Emellett egy mesterség és egy cigány
csoport bemutatása. Az erdélyi aranymosó cigányok már letelepültek, nem sátrakban laknak,
nem vándorolnak, egyszerű eszközöket, így aranymosó asztalt és vízöntő kannát használva
dolgoznak. Szintén ebben az évben jelent meg Sámi Lajos Vándorczigányok. Favágók. A
bosnyákok táncza. Egy franczia utazó déli Magyarországról. II.21 című írása. A francia
utazó előbb Eszék vidékén, kolduló, sátoros cigányokkal találkozott, akikben az életük
szabadsága ragadta meg, majd a Száva túlsó partján, Törökbrodban, egy kocsmában
muzsikáló cigánybandával. 1872-ben adták közre Törs Kálmántól a Czigány család22 című
14

Uo.
Uo.
16
Vasárnapi Ujság, 1865. XII. évf. 22. sz. 261-262.
17
Vasárnapi Ujság, 1869. XVI. évf. 17. sz. 228-229.
18
I.m.: 228.
19
Uo.
20
Vasárnapi Ujság, 1870. XVII. évf. 2. sz. 17.
21
Vasárnapi Ujság, 1870. XVII. évf. 20. sz. 243-245..
22
Vasárnapi Ujság, 1872. XIX. évf. 21. sz. 256-257.
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írást. Törs szerint a cigányok üldözött, megvetett, kinevetett nép, ők a társadalom
kitaszítottjai. Munkátlanok, tanulatlanok, lusták. Olyan munkákból élnek, amelyeket más nem
hajlandó elvégezni. A tolvajlás is jellemző rájuk. Évszázadok óta változatlan helyzetben
vannak. 1873-ban jelent meg a Sátoros czigány23 című ismertetés. Eszerint a cigányok
civilizáción kívüli nép. A korabeli etnográfusok úgy vélekednek róluk, hogy nem lehet
beolvasztani őket, mivel a „czigánytermészet nem veszi be a czivilizácziót és rendes életet.” 24
A szerző szerint viszont ez nem állja meg a helyét: „Igaz, hogy nemzedékről nemzedékre
örökölt hajlamok, szokások, életmód annyira megrögzenek, hogy azokat egyszerre
megváltoztatni nem lehet; de nemzedékről nemzedékre más hajlamokat szokásokat, életmódot
örököljenek s mindjárt megváltozik a lehetetlenség”.25 Úgy gondolja, hogy ha a cigányok
emancipációjából egyszer valóság lesz, „akkor nemsokára az ilyen képek [mint az íráshoz
kapcsolódva közölt üstfoltozó Sátoros czigányok című kép] is anachronismussá s inkább
történeti emlékké válnak, a melyet nehéz lesz elhinni.”26
Milyen megközelítések fordultak elő a Vasárnapi Ujságban megjelent néprajzi jellegű
cigány/roma reprezentációknál? A szövegekben leginkább a leíró esszencialista látásmód volt
meghatározó, vagyis a cigány népéletet mutatták be a nem cigány környezet nélkül.
Mindemellett jelen volt még a devianciaorientált strukturalista vagy civilizatorikus, valamint
alárendelten, az utóbbitól nehezen elkülöníthetően a devianciaorientált esszencialista vagy
rendészeti megközelítés. Találunk azonban példát a leírás esszencialista változatának és az
etnicizálásnak az elutasítására is, a vályogvető cigányokról 1869-ben készült ismertetésben.
Ezek a megközelítések egy-egy szövegben leggyakrabban együttesen fordultak elő. Szinte
minden népleírásban megtalálható a letelepedett – vándorló megkülönböztetés. A
letelepedettekhez a devianciaorientált strukturalista vagy civilizatorikus, míg a vándorlókhoz
a devianciaorientált esszencialista vagy rendészeti megközelítést társították. A letelepedett
cigányok közül a muzsikus cigányokhoz pozitív érzések kapcsolódtak, munkájukra általában
megbecsüléssel és elismeréssel tekintettek. A népismertetések szerzői általában jártak
cigányok között, nem hagyatkoztak másokra, hallomásokra, a közvélekedésekre, bár azokat is
közölték. A leíráson túl viszont általában nem tettek további kísérletet a cigányok életének
megértésére.
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Kommunikation und Repräsentation:
Staatsbesuche in der Weimarer Republik
Eged Alice
Debreceni Református Hittudományi Egyetem, Debrecen

Einleitung: Republik ohne Visite
Die Weimarer Republik umspannt einen relativ kurzen Zeitraum. Die Geschichte der vierzehn
Jahre ist von überreicher Ereignisfülle und höchster Komplexität. Sie ist auch „improvisierte
Demokratie” genannt worden, denn sie wurde nicht von einer starken Bewegung erkämpft,
sondern als Notlösung improvisiert (Kolb 1998: 1). Nach 1923 kam ein Prozess der inneren
Konsolidierung in Gang, und auch die außerpolitische Isolierung wurde allmählich
durchbrochen.
Die Weimarer Republik wurde fast zehn Jahre lang von keinem ausländischen
Staatsoberhaupt offiziell besucht. Der afghanische König begleitet von seiner jungen Frau
besuchte als erstes Staatsoberhaupt Deutschland im Jahre 1928. Der Besuch von Aman Ullah
folgte im nächten Jahr mit dem Visite des ägyptischen Königs. Die Rückkehr „zur
Normalität” war aber gar nicht so einfach: einerseits hatte die Republik mit der Organisation
keine eigenen Erfahrungen, andererseits brauchte sie eine innerdeutsche Konsensbildung.
Unerwartetes Telegramm
Die Leiter des Auswärtigen Amtes erhielten im September 1927 ein Telegramm des in Kabul
akkreditierten deutschen Botschafters August Feigel, das die überraschende Nachricht
enthielt, der afghanische König Amanullah plane für Anfang 1928 eine Europareise und wolle
auch Berlin aufsuchen (Mäuer 2016: 29). Dieses Telegramm versetzte die deutschen Politiker
in gewisse Ratlosigkeit, denn in der Weimarer Republik hatte man seit ihrem Bestehen kein
ausländisches Staatsoberhaupt empfangen.
Afghanistan hatte sich im ersten Weltkrieg neutral verhalten, doch im Februar 1919
wurde der Emir ermordet, und sein Sohn Amanullah, der neue Emir, leitete eine radikale
Kehrtwende ein, indem er den in Indien stationierten englischen Streikräften nahezu
umgehend den Krieg erklärte. Da sich die afghanische Armee jedoch nicht als schlagkräftig
erwies, sah der junge Emir bald ein, dass er von seinen Territoriumsansprüchen Abstand
nehmen musste. Dennoch erwies sich der Krieg als nicht vergebens, denn in einem
Friedensvertrag wurde die Unabhängigkeit Afghanistans durch die Briten anerkannt.
Ein Element der Modernisierungspläne Amanullahs bestand darin, auch zu den
europäischen Ländern diplomatische und wirtschaftliche Beziehungen auszubauen. Seine
Absicht, sich Europa gegenüber zu öffnen, war von zahlreichen Reformen begleitet, welche
jedoch in seiner Heimat mehrfach auf ernsten Widerstand trafen: Er wollte, dass die in
Familienklans zersplitterte Gesellschaft die Institution des Parlamentarismus akzeptiert, ließ
die arabische Schrift durch die lateinische auswechseln, führte den koeduzierten Unterricht
ein, zwang die Frauen, den Tschador abzulegen und schrieb den Politikern vor, sich nach
europäischem Muster zu kleiden (Ligeti 1938: 67-82).
Nach nicht geringem Zögern entschied man in Berlin, das afghanische Staatsoberhaupt
zu empfangen. Hinter diesem Abwarten verbargen sich keineswegs politische Antipathien
oder taktische Erwägungen. Ganz im Gegenteil versprach die Aufnahme von Beziehungen zu
dem früher isolierten Land vielerlei Vorteile. Eine ganze Reihe deutscher Ingenieure war in
Afghanistan auf Großbaustellen tätig, die im Zeichen der Modernisierung eingesetzt hatten,
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unzählige deutsche Unternehmen unterhielten Außenstellen in dem fernen Land und konnten
einen Absatzmarkt für deutsche Waren sichern. Über die wirtschaftlichen Interessen hinaus
waren es auch politische Erwägungen, die für die Einladung sprachen.
Die Möglichkeit, dass Deutschland im innerasiatischen Raum einen Verbündeten oder
zumindest ein befreundetes Land erwerben könne, klang sehr gut. Früher hatte sich dazu
keine Gelegenheit eröffnet, da die Region eindeutig unter britischem Einfluss stand, und die
Russen sich im politischen Vakuum nach dem ersten Weltkrieg einzuschleusen bemühten. In
Kabul hatte man schon einige Jahre zuvor 1924 mit deutscher Unterstützung eine
deutschsprachige Mittelschule eröffnet, die das Ziel verfolgte, ihre Absolventen später an
deutschen Hochschulen studieren zu lassen. Eine spätere Entwicklung zeigte, dass von den
dreißiger Jahren an, in den afghanischen Regierungen jeweils mindestens ein Mitglied in
Deutschland studiert hatte und damit die emotionale Bindung zwischen den beiden Ländern
bestärkte (Roeder 2010).
Schwierigkeiten in dicken Haufen
Die Protokollabteilung des Auswärtigen Amtes war jedoch völlig unerfahren in
organisatorischen Fragen. Noch zu Zeiten der Monarchie war es leichter, solche Besuche zu
organisieren. Ein Staatsoberhaupt war stets Gast des Kaisers. Alles verlief dann nach
bewährtem Schema. Doch nun mangelte es an Menschen und an Erfahrungen. Man wollte
jederlei Situation aus dem Weg gehen, die darauf hätte schließen lassen, dass Deutschland
nicht den internationalen Normen entspricht. Das erste ernsthafte Problem stellte sich schon
bei der Auswahl der Unterbringung. Man verfügte nämlich über keinen geeigneten Palast, wo
der König und seine zahlreiche Gefolgschaft hätte würdig untergebracht werden können.
In Frage kamen ein paar Luxushotels in Berlin, in erster Linie das Hotel Adlon, das
zwar allen Komfortansprüchen hätte Genüge leisten können, jedoch in Hinsicht auf die
Umsetzung der notwendigen Sicherheitsmaßnahmen sowie auf die Frage, ob ein Hotel der
von einem König erwarteten Ehrerweisung und Würde nachkommen könne, Besorgnis
erregte. Man wusste, dass Amanullah in Rom und London als Gast der Herrscher eine Suite in
einem Königspalast bekommt, und auch in Paris mangelte es nicht an geeigneten Plätzen zum
Empfang von gekrönten Häuptern.

Hotel Adlon
(https://www.google.hu/search?q=hotel+adlon+berlin+weimarer+republik&source=lnms&tbm=isch&sa=X&
ved=0ahUKEwjAienS87vaAhVOKlAKHRuEAXYQ_AUICigB&biw=1360&bih=611#imgrc=j2vdFKEayZk7_
M)
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Als weitere Möglichkeit bot sich das Stadtschloss an, das jahrhundertelang den preußischen
Königen und dann dem deutschen Kaiser als Wohnsitz gedient hatte. Das Schloss war auf der
Spreeinsel des hohen Wasserstandes wegen auf Pfeilern errichtet. In den Wirren der
Revolution hatte man es ausgeraubt, und jetzt stand es verwahrlost und leer dort. Eine
Restaurierung hätte Unsummen verschlungen, die die Reichsregierung nicht zur Verfügung
hatte. Man zog auch die Residenz des Reichspräsidenten und des Kanzlers in Erwägung.

Berliner Stadtschloss
(https://www.google.hu/search?q=stadtschloss+weimarer+republik&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahU
KEwjAgfz29LvaAhUILFAKHatYCL4Q_AUICigB&biw=1360&bih=611#imgrc=5fkCwhI8rP9Y-M:)

Beide Gebäude befanden sich nah zu einander, was vom Organisatorischen her ein nicht zu
verachtender Aspekt war. Doch keines der Gebäude erwies sich als groß genug, um den
König und seine mindestens zwanzig Personen umfassende Entourage bequem
unterzubringen.1 Auch das Schloss Bellevue wurde in Betracht gezogen. Es war in
preußischem Besitz und stark renovierungsbedürftig. Die Kosten dafür übernahm aber das
Land Preußen nicht. Nach langem Kopfzerbrechen entschied man sich im Auswärtigen Amt
für das Prinz-Albrecht-Palais. Dieses Schloss war von den Hohenzollern erbaut worden. Seine
großen Innenräume, Marmortreppen und eleganten Suiten bedurften ebenfalls der
Renovierung, doch war dieser Palast beweitem nicht in einem verfallenen Zustand.

Prinz Albrecht-Palais

1

Deutsche Allgemeine Zeitung, 1927. december 28.
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(https://www.google.hu/search?q=prinz+albrecht+palais+berlin&newwindow=1&source=lnms&tbm=isch&sa=
X&ved=0ahUKEwjXqM3XyLzaAhUGKVAKHQpOBA0Q_AUICigB&biw=1437&bih=896#imgrc=VjSYGyR
cHg71fM:)

Prinz Albrecht-Palais
(https://www.google.hu/search?q=prinz+albrecht+palais+berlin&newwindow=1&source=lnms&tbm=isch&sa=
X&ved=0ahUKEwjXqM3XyLzaAhUGKVAKHQpOBA0Q_AUICigB&biw=1437&bih=896#imgrc=g7FXDrl2
rDnA8M:)

Da der Palast Eigentum des Hauses Hohenzollern war, musste die Republik nun eine Pacht
zahlen. Welch eine Tücke des Geschicks, dass diese eben an diejenigen zu entrichten war, die
man noch vor ein paar Monaten um ihren Besitz hatte bringen wollen. Diese Situation
berührte aus politischer Sicht eine außerordentlich heikle Frage. Die Weimarer Republik hatte
es nämlich versäumt, die ihres Thrones beraubten Herrscherhäuser ihrer mobilen und
immobilen Besitztümer zu enteignen, so dass sich für sie die juristische Möglichkeit ergab,
Schadensersatzansprüche zu stellen. Die einzelnen Länder trafen Übereinkünfte mit mehreren
Familien, doch die übertrieben hohen Forderungen des Hauses Hohenzollern sorgten in der
ganzen Republik für Empörung. Wilhelm II., der sich in den zwanziger Jahren noch immer
der reichste Deutsche nennen durfte, hatte eine bedeutende Summe an Schadensersatz und
eine monatliche Rente erhalten, den Großteil seines mobilen Besitzes hatte er auf Staatskosten
nach Holland ausführen lassen. Dennoch trat er 1925 mit weiteren Forderungen auf.
Nachdem im Dezember 1927 entschieden war, den König und seine vielköpfige
Delegation im Prinz-Albrecht-Palais unterzubringen, nahm man die Umgestaltung des
Gebäudes in Angriff, um es für den Empfang der Gäste herzurichten. Nach Abschluss der
Bauarbeiten, wurde die Einrichtung modernisiert und die Dekoration geplant. Mit letzterem
beauftragte man den Blumenhändler Hermann Rothe. Sein traditionsreiches Unternehmen
zählte zu den meist gefragten Blumenhandlungen jener Zeit. Tag für Tag belieferte seine
Firma die Luxushotels und erhielt Aufträge für alle bedeutenden Ereignisse in der Stadt. Sie
pflegten die Gärten vornehmer Familien zu deren größter Zufriedenheit. Rothe unterbreitete
bald seine Vorstellungen, erntete aber bei den Auftraggebern keinen Erfolg. Er plante, die
Innenräume des Palastes mit Orchideen in den afghanischen Farben auszugestalten, was
sicherlich große Summen verschlungen hätte. Die Gastgeber entschieden sich schließlich für
eine bescheidenere Komposition, so dass den afghanischen Herrscher und seine Gemahlin
Tulpen, Nelken und Narzissen statt Orchideen empfingen (Mäuer 2016: 50).
Einige Tage vor Eintreffen des Königs erhielten Pressevertreter eine Einladung in den
Palast, um sich davon zu überzeugen, dass die Republik die beste Entscheidung getroffen
hatte. In den Berichten wurde hervorgehoben, dass es trotz aller Kürze der Zeit gelungen war,
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ein repräsentatives Ambiente zu schaffen, und alles zum würdigen Empfang des Herrschers
gegeben war. Die Höhe des Mietpreises verschwieg man schamhaft und betonte dafür, dass
die Gesamtsumme nicht die der Rechnung eines Luxushotels überstieg.2 Linksgerichtete
Blätter brachten ihre Hoffnung zum Ausdruck, dass der zeremonielle Teil des Empfangs nicht
allzu pompös ausfallen, sondern von gebührender Zurückhaltung geprägt sein möge. 3
Feuer und Flamme für das Königspaar
Die Gäste trafen am Lehrter Bahnhof ein. Dort gab es ein schmuckes Bahnhofsgebäude,
obwohl der Bahnhof vorwiegend für den Gütertransport diente. Er lag aber günstig und erwies
sich auch vom Sicherheitsstandpunkt her als gute Wahl. Der König und sein Gefolge
überquerten am 21. Februar 1928 die deutsche Grenze. Laut den Regeln des diplomatischen
Protokolls hatte der Gastgeber seine Gäste schon an der Staatsgrenze zu begrüßen. Für diese
Aufgabe bestimmte man den einstigen Justizminister Rosen, der Persisch sprach. Amanullah
konnte nur Persisch, war jedoch ein so großer Verehrer der deutschen Kultur wie auch der
deutschen Sprache, dass er seinen Sohn in Afghanistan in eine deutschsprachige Schule gehen
ließ4 und immer wieder gern Deutsche in seine Staatsdienste aufnahm.5
Die ganze Hauptstadt fieberte dem Besuch entgegen. Schon lange vor Eintreffen des
Zuges wogten Menschenmassen durch die Straßen. Die meisten hatten vor Monaten noch
kaum eine Ahnung von Afghanistan gehabt und kannten auch den Namen des Herrschers
nicht. Jetzt stritten die Berliner, ob Amanullah wohl Bier trinkt und wieviel Einwohner
Afghanistan hat. Man war auch der Meinung, dass der König nicht ganz genau wüsste, wie
viele Untertanen er habe, da „der Großteil ihrer Bürger noch nicht daran gewöhnt war, starr an
einem Wohnsitz zu verweilen und […] ein vergnügliches Nomadenleben führt”. 6 Den Zug
verlassend wurden der König und Königin Soraya zuerst vom Reichspräsidenten Hindenburg
begrüßt. Unter dem prachtvollen schwarzen Seidenumhang von Amanullah blitzten seine
Orden hervor. Er trug eine golddurchwirkte himmelblaue Uniformjacke und mohnblumenrote
Beinkleider, seinen Husarentschako zierten weiße Reiherfedern.
Die Königin wurde von allen Presseorganen als wunderschöne Frau beschrieben. Die
Schaulustigen erblickten sie in einem Zobelmantel, mit Hut und Seidenstrümpfen. Während
ihres gesamten Berlinaufenthaltes betörte diese elegante Frau durch ihre Sanftmut und ihre
europäische Toilette, die sie eher als Pariser Dame denn als afghanische Königin erscheinen
ließ. Hindenburg trug zivil und keinerlei Militärauszeichnungen, seinen Spazierstock in der
einen Hand, mit der anderen den Zylinder gelüftet begrüßte er die Gäste und überreichte der
Königin einen Strauß schwarzer und weißer Orchideen, den Landesfarben Afghanistans.
Danach schritten der Reichskanzler und das Königspaar die Ehrenkompanie ab. Dann
erklangen die afghanische und die deutsche Nationalhymne.
Daraufhin nahmen die Gäste und ihre Gastgeber in den Staatskarossen Platz und der
Konvoi setzte sich die geschmückten Straßen entlang Richtung Brandenburger Tor in
Bewegung. Die öffentlichen Gebäude, Straßenlaternen, Masten und alles, was man nur
schmücken konnte, prunkte in den Farben beider Nationen. Dieses Blumenmeer weckte noch
im kalten deutschen Winter die Illusion, als wäre Frühsommer in einem Blumengarten. Die
Allee Unter den Linden war geradezu in einen grünenden Wald verwandelt. Unter Ovationen
passierten die offenenen Wagen, insgesamt fünfzehn Mercedes-Benz von der Firma DaimlerBenz, die Stadt (Mäuer 2016: 72). Aber nicht allen Schaulustigen imponierte der fürstliche
2

Deutsche Allgemeine Zeitung, 12. Februar 1928.; Germania, 20. Februar 1928.; Vossische Zeitung 20. Februar
1928.
3
Vorwärts, 20. Februar 1928.
4
Budapesti Hírlap, 23. Februar 1928. Nr. 44.
5
Budapesti Hírlap, 22. Februar 1928. Nr. 43.
6
Magyarország, 25. Februar 1928. Nr. 46.
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Pomp. Beim Durchqueren des Brandenburger Tores kam es für den afghanischen König zu
einer peinlichen Szene. Wilhelm Prinz von Preußen, ehemaliger Kronprinz, schoss mit seinem
stadtbekannten roten Mercedes urplötzlich vor den Konvoi. Viele in der Menge ließen nun
auch ihn hoch leben, was dem Prinzen augensichtlich nicht missfiel. Den Beschreibungen
zufolge handelte es sich hier um eine offensichtliche Taktlosigkeit des Prinzen und
keineswegs um einen Zufall.7

Brandenburger Tor, Amanullah, König von Afghanistan, und Reichspräsident von Hindenburg
https://thruttig.files.wordpress.com/2016/02/amanullah-am-brandenb-tor-bundesarchiv-cc.jpg

Programme dicht an dicht
Der offzielle Teil des Besuches war für vier Tage geplant. Man wartete den Gästen mit
Gabelfrühstück, Empfängen, Kranzniederlegungen, Fabrikbesuchen und Kulturprogrammen
auf. Die Menükarten hatten hervorragende Künstler gestaltet, und bei der Zubereitung der
Speisen halfen Köche, die unter der Aufsicht des afghanischen Botschafters standen. Dabei
hielt man sich strikt an die Regeln des Koran. Schweinefleisch kam nicht auf den Tisch, Wein
und Sekt bekamen allein die Gastgeber. Der König und seine Gefolgschaft tranken
ausschließlich Mineralwasser, sogar dann, wenn Toasts ausgesprochen wurden.8
Kanzler Wilhelm Marx konnte aus gesundheitlichen Gründen nicht an den
Feierlichkeiten zu Ehren des afghanischen Königs teilnehmen. Die Reichsregierung wurde
durch den Vizekanzler vertreten. Im Rahmen großer Festakte empfingen der preußische
Ministerpräsident, der Vorsitzende des Reichstags und auch der Oberbürgermeister den
Herrscher. In den Trinksprüchen kam von deutscher Seite immer wieder zum Ausdruck, dass
zwischen beiden Ländern aufrichtige Freundschaft bestehe. Im Mittepunkt der Ansprachen
Hindenburgs standen die deutsche Arbeitsmoral und Leistungsfähigkeit sowie die
Bereitschaft, Afghanistan bei der Modernisierung seiner Wirtschaft Hilfe zu leisten.
Hindenburg stellte sein Land allen als Beispiel da, indem er betonte, dass Deutschland
trotz des verlorenen Weltkriegs großartige Leistungen vollbracht habe. In seinen Antworten
ließ der König verlauten, dass Afghanistan stets die Tatkraft der deutschen Nation bewundert
habe, was auch der Beweggrund dafür war, seinen Sohn in die von Deutschen geleitete
Amani-Schule zu schicken.9 Er gab seinen Erwartungen und der Zuversicht in Bezug auf die
Deutsche Allgemeine Zeitung, 22. Februar 1928.; Vossische Zeitung, 22. Februar 1928.; Magyarország, 23.
Februar 1928.
8
Budapesti Hírlap, 22. Februar 1928. Nr. 43.
9
Budapesti Hírlap, 22. Februar 1928. Nr. 43.
7
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geplanten Besuche von Industrieobjekten Ausdruck, und war erfreut darüber, dass man seinen
Vorstellungen in den deutschen Großunternehmen und in den Stätten der Wissenschaft Gehör
geschenkt hatte. Den Vertretern deutscher Großunternehmen war das Zusammentreffen mit
dem afghanischen König eine Freude, zumal der Kabuler Botschafter hatte verlauten lassen,
dass Amanullah für eine Million Pfund „Einkäufe” in Europa tätigen wolle.

König Amanullah Khan und Paul von Hindenburg
Sueddeutsche Zeitung Photo / Alamy Stock Foto
https://www.alamy.de/stockfoto-konig-amanullah-khan-und-paul-von-hindenburg-in-berlin-192837018224.html

König Amanullah wurde von Leitern der Streitkräfte empfangen und verbrachte einen
Vormittag in der Flugzeughalle des Flughafens Tempelhof. Der König und seine Begleitung
waren voll des Lobes über das Gesehene. Zur Erinnerung an seinen Berlinbesuch wurde dem
König ein Flugzeug vom Typ Junkers G 24 von der Regierung zum Geschenk gemacht.10
Durch so viel Herzlichkeit stark beeindruckt, revanchierte sich der König bei der Regierung
für ihre Großzügigkeit und aus Dankbarkeit mit einer Präzisionsuhr aus reinem Gold.11 Auf
Wunsch des Königs fertigte man in einer Berliner Ordensschmiede unter Nutzung
afghanischer Symbole viele Verdienstorden an, welche er dann hohen deutschen
Würdenträgern verlieh. Da die damals geltenden deutschen Gesetze das Tragen von Orden
untersagte, nahmen die ausgezeichneten Personen die Orden mit einer tiefen Verbeugung
entgegen, steckten sie sich aber nicht an.12
Der König besuchte auch mehrere Hochschuleinrichtungen. Die Studierenden der
Hochschule für Körperkultur führten ihm spektakuläre Turnübungen vor, und an der
Technischen Hochschule Charlottenburg wurde er zum Ehrendoktor ernannt. Großen Gefallen
fanden die Gäste auch an der Aufführung eines Opernpotpourris. Die Pressevertreter, die dort
zugegen gewesen waren, berichteten jedoch weniger begeistert von den Gesichtspunkten für
die Programmzusammenstellung und den Leistungen der Vortragenden.
Zu einem Besuch hochrangiger Politiker gehörte es als traditioneller Akt, der
Gefallenen im Weltkrieg zu gedenken. Schon in Rom und Paris hatte Amanullah einen
Magyarország, 24. Februar 1928. Nr. 45.
Friss Ujság, 26. Februar 1928. Nr. 47.
12
Budapesti Hírlap, 22. Februar 1928. Nr. 43.
10
11
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Ehrenkranz an der Gedenkstätte für Nationalhelden niedergelegt. In Berlin jedoch hatte es
auch 1928 noch keine Übereinkunft darüber gegeben, eine nationale Gedenkstätte für eine
würdige Erinnerung an die Gefallenen zu schaffen. Zwar gab es zahllose Pläne, wo und wie
man der Toten gedenken solle, doch im Wirrwarr der Politik waren diese alle untergegangen.
Der afghanische König legte somit einen symbolischen Kranz in einem Museum nieder. Die
Zeremonie an sich war beeindruckend und gleichsam schmerzhaft, weil sie erneut die noch
immer nicht heilen wollenden Wunden aufriss, die man in der Republik seit 1919 als
Probleme nicht hatte heilen oder beruhigend schließen können.
Schluss ohne Happy End
Bei der Abreise des afghanischen Herrschers atmeten viele erleichtert auf. Die Aufgabe
bestand nun darin, abzurechnen, zusammenzufassen und zu analysieren. Dies aber nicht nur,
weil man sich für das nächste Jahr wieder auf den Besuch eines gekrönten Hauptes in der
Person des Königs von Ägypten vorbereiten musste. Der Besuch Amanullahs hatte zahllose
Probleme und Spannungen hervorgerufen. Es schien ermutigend, dass die politischen Parteien
den königlichen Besuch als hervorragend nationale Angelegenheit und weniger als
Kriegsschauplatz betrachteten, wo sie die zwischen ihnen bestehenden politischen Gegensätze
nur noch weiter hätten verschärfen können. Der Optimusmus der Außenstehenden war aber
nicht von langer Dauer. Kaum hatte der König Deutschland verlassen, begann in den
Tagesblättern ein Streit, für den der Besuch des afghanischen Königs gesorgt hatte und der
auch im Reichstag zu ernsthaften politischen Spannungen führte.
Amanullah hatte den Reichskanzler Hindenburg und Kanzler Marx mit der höchsten
Auszeichnung seines Landes bedacht, welche beide den Regeln des diplomatischen Protokolls
folgend auch annahmen. Neben dem Orden erhielten beide auch noch einen sogenannten
Prinzenumhang, der den Linken dann wirklich ein rotes Tuch im Auge war. Der Grund für
diese politische Attacke bestand darin, dass es laut Artikel 109, Absatz 6 der deutschen
Verfassung einem deutschen Staatsbürger untersagt war, Auszeichnungen von einer
ausländischen Regierung anzunehmen. Hingegen hätte es eine grobe Verletzung der
internationalen diplomatischen Vorschriften bedeutet, die Auszeichnung zurückzuweisen. Ein
ähnlicher Fall hatte sich auch einige Jahre zuvor zugetragen. Der peruanische Präsident
Augusti B. Leguía y Salcedo wollte 1921 zum 100. Jahrestag der Unabhängigkeit, dem
höchsten Nationalfeiertag seines Landes, den damaligen Reichspräsidenten Friedrich Ebert
und den Außenminister Joseph Wirth auszeichnen. Damals erbrachten die deutschen Politiker
die salomonische Entscheidung, die Auszeichnung als „Andenken” anzunehmen. So gelang es
ihnen, die Anklage einer Verfassungsverletzung zu umgehen und gleichzeitig nicht gegen das
internationale diplomatische Protokoll zu verstoßen. Damals gelang es, eine politische Lösung
zu finden, die keinen der beiden Partner verletzte. Jedoch 1928 war die deutsche Innenpolitik
nicht mehr in der Lage, eine akzeptable Übereinstimmung der unterschiedlichen Aspekte
hervorzubringen.
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Keresztyén álláspontok a házassággal és bizonyos együttélési formákkal
kapcsolatban a paráznaság fényében
Pospíšil Miklós
Selye János Egyetem, Komárno

1. Válogatott együttélési formák és azok véleményezése
1.1. A keresztyén házasodás válsága
A család a közösség ősi formája. Korunkban bizonyos változásokon mennek keresztül az
emberi együttélési módok, ezáltal maguk a családok is. A hagyományos családi modell a
szülők és gyermekek valamint tágabb értelemben a nagyszülők együttélését jelentette, ám más
formák is elkezdtek teret hódítani.
Az élettársi kapcsolatokban élők száma 1990 és 2005 között megháromszorozódott. Az
egyházi esküvők száma is drasztikusan csökkent. Míg 1991-ben 5946, addig 2011-ben már
csak 3064 párt eskettek református templomban (Szarka 2013: 17). Megjelent az ún. "patchwork" családok modellje is, olyan pároké, akik korábban elváltak, majd jelenlegi
kapcsolatukba egyedül nevelő szülőkként magukkal hozták gyermekeiket. A nyugat-európai
együttélési szokások a mi közép-európai társadalmunk holnapját tükrözik, így a jövőben
értékőrzőbb, hagyományos együttélési szokások további torzulásait fogjuk észlelni (Szarka
2013: 18).
1.2. A különböző együttélési formák térhódításának okai
Az úgynevezett "próbaházasság" állapotát kiválthatják az adott pár kételyei a jövőt illetően.
Biztosra akarnak menni, mivel szerintük ez lehetséges. Szerelmesnek lenni jó, és megannyi
előnnyel jár, mégsem tekinthető a legjobb állapotnak vagy az egész élet alapjának.
Semmilyen érzésnél sem lehet arra számítani, hogy tartós legyen teljes intenzitásában vagy
hogy egyáltalán fennmaradjon. De ha megszűnünk szerelmesnek lenni, az nem azt jelenti,
hogy megszűnünk szeretni is. A szeretet nem csupán érzés. Mélységes harmónia és egység is,
amelyet az akarat tart fenn, a szokás erősít tudatosan, s a kegyelem tart össze, amelyre
mindkét fél igényt tart és meg is kap Istentől a keresztyén házasságokban (Lewis 2006: 149).
Ok lehet még a biztonságra való törekvés, a párkapcsolat stabilitását,
működőképességét megkérdőjelező magatartás, továbbá financiális okok is közrejátszhatnak,
például a lakásproblémák esetleges megoldása együttéléssel és költségmegosztással, vagy ha
tanulmányaik közepén és a szakképzettség megszerzése előtt állnak, amihez nincs még meg
az anyagi alap.
Jelentkezhet a bizalmatlanság is a másik féllel szemben, például a nemi összhang terén.
A szexuális ösztön helyes működése a házasság. A házasságon kívüli nemi aktus szörnyűsége
abban áll, hogy résztvevői megpróbálják elkülöníteni az egyesülés egyik fajtáját "a szexuálist"
a többitől, amelyeknek pedig ezzel együtt kellene járnia, teljessé téve az egyesülést (Lewis
2006: 141).
1.3. A különböző együttélési formák kritikája
A próbaházasság alig éri el célját. Nem növelik a házasság boldogságát, sikerét. Nincs
házasság kockázat nélkül, nem lehet ezt megelőzni együttéléssel sem. Mindkét félnek
egymásra kell támaszkodnia kölcsönös bizalom közepette. Mindent okosan meg kell fontolni
és átgondolni, ám mindig is lesznek feszültségek, nehéz helyzetek, amiket le kell küzdeni,
hozzájárulván ezzel a kölcsönös szeretet elmélyítéséhez.
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A házasságot nem lehet kipróbálni. Ha előtte működik, az még nem garancia a jó
házassághoz. Válságos helyzetekben felerősödhet a tudat, hogy még nem köti őket a
végérvényes elkötelezettség döntése. Gyerekek is kötődést eredményeznek. Az ember
fejlődése miatt lehet, hogy csak a házasságban lép fel a krízishangulat, válsághelyzet, amit
nem tudnak leküzdeni. Az is megtörténhet, hogy ilyen viszonyból házasság lesz, holott sok
minden ellene szólna és az "előpróba" nem is sikeres.
2. Férfi és nő – eredet és egymáshoz való viszonyulás – keresztyén nézőpontok
2.1. Az ember istenképűsége
A Biblia Gen 1,27-ben a férfi és a nő istenképűségét hirdeti. A héber "celem" és "demuth"
kifejezések az Istentől való származást fejezik ki. A kijelentés mutatja a nemi különbözőség
ellenére is az egyenértékűséget. Mindkét nemre érvényes a felhívás, hogy uralkodjanak a
földön és a szülői hivatás, hogy népesítsék be a földet, és szülőként Isten teremtő munkájának
a részesei. Gen 1, 27 rávilágít arra is, hogy a nemi különbözőség és a nemiség is Isten akarata.
A házasság témája is felvetődik itt, ami a férfi és a nő egyediségén túl jogi rendet is magába
foglalja, melyben a két nemnek együtt kell élnie (Kaiser 2007: 14). Ádám felismeri, hogy ő
asszony nélkül semmi. Hogy a nő a bibliai híradás szerint Ádám bordájából s nem a föld
porából teremtetik, nem hordoz magában alacsonyabb értékűséget, hanem kettőjük
rokonságát és kompatibilitását hirdeti. A borda zárja körül az ember érzelmi centrumát: a
szívet, a lélegzést, a ritmust: Az asszony onnan való, de oda vissza kell kerülnie, hogy a
férfivel egymást kiegészítve egésszé legyenek. A kettő együtt egy test, organikus egység
(Gyökössy 2014: 47).
2.2. Szimbiózis
1Kor 11,3-16 és 1Tim 2,8-15 igékben a férfi kifejezetten a nő fejeként jelenik meg. Ez
azonban nem azt jelenti, hogy a férfi utasít, a nő pedig végrehajt. Egyik fél sem áldozza fel
teljesen sajátosságait, hanem igyekeznie kell egymáshoz alkalmazkodni, egymás hibáit
türelmesen elviselni, egymást kiegészíteni és így boldogságot biztosítani. Amikor Pál utal
Krisztus és az egyház viszonyára, érthetővé válik, hogy a főség a feleség szeretetének
parancsában foglaltatik. Ez azt is jelenti, hogy a férfi gondoskodik felesége szükségleteiről, az
ő jóléte cselekedeteinek rugója, érte munkálkodik, kívánságait, igényeit figyelembe veszi,
adott esetben gondozza is őt, miként Krisztus az egyházat kegyelmében hordozza. De ez
akkor történik meg, ha az egyház hallgat Krisztusra. Ennek analógiájára a házasságban a nő
az elfogadó fél. A nőnek szabad és kell véleményt mondania, hiszen a férfi segítőtársa ő, de a
végső döntés a férfié. A családfő szükségessége annak gondolatából ered, hogy a házasság
egy életre köttetik. Mi történjék valódi nézeteltérések esetén, ha nem tudják megbeszélni a
dolgot? Vagy elválnak vagy egyiküknek döntő szavazattal kell rendelkeznie. Miért a férfi
legyen a vezető? Maguk a feleségek is sokszor szégyellik a vezető szerepüket, és lenézik azt a
férfit, aki "papucs".
Annak az alapelvnek, hogy a férfi a nő feje, a keresztyén házasságban érvényesülnie
kell. Pál azért említi ezt a követelményt, mert látja, hogy vannak visszaélések: a férfi
tekintélye csorbát szenved vagy éppen elnyomja a nőt. A nőnek nem szabad tekintélyben a
férfi felett állnia. Ahol az asszony is fej akar lenni, ott állandó hatalmi kérdések dúlnak.
Feszültségek az utolsó szó jogáért. Nincs békesség, csak fegyverszünet. Soha véget nem érő
háború. Levegője feszült és szikrázó. Gyerekeik ideg és lelki gyöngeségre hajlamosak. Ahol
pedig a férfi nem tud vagy nem akar férfi lenni, az olyan mint a kapitány és kormány nélküli
hajó esete ez. Ide-oda verődik, míg valahol zátonyra nem fut. A gyermekek bizonytalanok,
elkényeztetettek, később kisebbségi érzésekkel küszködnek.
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3. A keresztyén házasság
A nyugati világban hagyományosan érvényesek voltak a házasságot illető bibliai normák és
értelmezések, amiknél ő a következőket említi. 1. A házasság élethosszig tart. Itt eltérések
tapasztalhatók az egyes egyházak között. 2. Meghatározták, hogy a házasság lehetőleg egy
férfi és egy nő közt jöhet létre. Isten megengedte az Ószövetségben a többnejűséget is, de
Isten teremtő akarata a férfi és nő egynejű házassága. Ez Jézus házasságról szóló tanításaiból
is kiérezhető (Mk 10,7-12). 3. A házasság csak akkor nevezhető házasságnak, ha kiteljesedik
a nemi közösségben is. A házasság a nemi kapcsolatra és ezáltal a gyermeknemzésre irányul
(Kaiser 2007: 18). Erre a három ismertetőjelre kell az egyháznak újra és újra rámutatnia
amikor a házasság meghatározásáról van szó véleménye szerint. Az Írás világossá teszi, hogy
Isten köti össze a férfit és a nőt (Mt 19,6). Ha tehát egy férfi és egy nő eldöntik hogy
összeházasodnak, ez egyúttal Isten munkája is. Istennek ez a tette a teremtett világ szintjén
hat, ezért a nem keresztyéneknél is.
Luthernél a házasság minden más állapot kiindulópontja, mert a polgári közösségi élet a
családok sokaságának halmaza. Ha eltüntetnék a szülők regimentjét, úgy minden uralom
összedőlne a földön. Így a házasság az élet-istentisztelet helyszíne lesz, ahol teret kap az
Istennek való szolgálat, s a gyermekeit és háza népét istenfélelemre nevelő apa lelki, boldog
és szent állapotba kerül, ugyanúgy ahogy az asszony, aki gondoskodik gyermekeiről.
Kálvin szerint Isten az egymásrautaltság és a bűn elkerülése végett alapította meg a
házasságot. A házasság megvéd a testi tisztátalanságtól, és legalizálja, keretek közé szorítja a
szexuális kapcsolatokat, ugyanígy érvel a házasságkötési liturgiájában is. Mindezek mellett a
házasságot szent köteléknek, szent közösségnek, isteni partnerségnek, mennyei elhívásnak, a
világ legszentebb közösségének is tartja, ami egyben az Isten Fia és minden hívő között,
valamint az Atyával való isteni szövetség képe is (Kovács 2017: 130).
3.1. A keresztyén házasság „Krisztusban“ köttetik
A házasságot az „Úrban“ is meg kell kötni (1Kor 7,39), vagyis a házasfelek egymást a
„Krisztusban“ megigazítottnak és megszenteltnek ismerik el, akivel együtt állnak a hitben.
Mértéktartás és fegyelem, türelem és szívesség jellemzik a megalapozott házasságot. Ez az
ősi, kipróbált isteni rend az, amely elég időt és lehetőséget ad a kölcsönös alkalmazkodásra,
amely egy férfi és egy nő boldog együttélésének a feltétele, és amelyben életrevaló utódokat
nevelhetnek. A házasfelek hite által az üdvrend részévé lesz, és a partnerek kapcsolatát a
Krisztusban érvényes szeretet rendje és az Ef 5,21-33 alárendeltsége jellemzi. A házassági
eskü túlmutat a polgári esküvő szerződésén amikor élethosszig tartó hűséget és együttlétet
fogadnak a házasfelek, kizárván a válás eshetőségét.
3.2. A házasság a férfi és a nő egységéhez vezet
A „ragaszkodni“(héber  )דָ בַ֣קkifejezés azt jelenti: a feleségével „összeragasztva“ lenni.
Ahogyan a jó ragasztás egységet hoz létre, melyet az egyik vagy másik rész sérülése nélkül
többé nem lehet feloldani, a házasság is egy új egység. Ezt az egységet munkálja többek
között a konszenzus is, ami a házasság megkötése szempontjából elengedhetetlen. Nélküle a
házasságkötés jogszerűsége is kérdéses. A konszenzus létrejöttének jelentős eszköze a szó,
tehát az egymással való beszélgetés.
A család életfolyamatának természetes krízispontjai vannak, és a lelkigondozás
szempontjából fontos, hogy a lelkész figyelembe vegye, milyen életszakaszban van a család
és milyen természetes krízisformákkal áll szemben, bővebben lásd: (Hézser 1995: 260).
4. A válások magas arányának problematikája
A szlovák Statisztikai hivatal által 2017 májusában közzétett adatai egyértelműen tükrözik a
válások számának drasztikus növekedését. 2006-ban megközelítőleg 10 500-an váltak el,

44

Párhuzamos valóságok: egyetemesség és diverzitás

a 2016-os évben pedig 8500 válást mondtak ki 22 000-ből, ami számszerűen javulást jelez a
válások terén, ám ha a százalékos értéket nézzük, meglátjuk a szomorú valóságot, miszerint
ebben az évben már a csökkent mennyiségű házasságok közül is 38% végződött válással.
Váláshoz vezető út lehet a házastársi kapcsolat elhanyagolása, amit az egyre növekedő
terhek és feladatok idézhetnek elő. A túlterheltséggel párhuzamosan növekszik az
érzékenység és a támogatás igénylése, ami gyakran elmarad. Továbbá a házasság iránt
támasztott irreális emocionális elvárások is könnyen vezethetnek váláshoz, hiszen senki sem
várhatja el a másiktól, hogy elvárásainak mindig és teljes mértékben meg tudjon felelni.
A különböző egyházak állásfoglalása a válás témájával kapcsolatban megosztott, ám
valamennyi elutasítja azt a modern felfogást, hogy a válás csak a partnerek egyszerű
újraszerveződése, amit akkor kell végrehajtani, ha a felek úgy érzik, már nem szeretik
egymást, vagy valaki másba szerettek bele (Lewis 2006).
A legtöbb válás felesleges, ha megfelelő segítséget kap. A válási szándékból reflektálni
lehet arra, hogy milyen helyes irányba kell fejlődnie a kapcsolatnak megmaradása érdekében.
Ehhez a következő illúzióktól kell megválnia a párnak:
1. a házasság 10-20 év után is ugyanolyan marad, mint kezdetben;
2. a házasságot élni kell, nem pedig beszélni róla;
3. a rossz emlékeket egyszerűen el kell felejteni beszéd nélkül;
4. a partner olyan, amilyennek én szeretném;
5. a "mindig harmonikus" házasság egy illúzió hogy az mindig mindenki igényét
azonnal ki tudja elégíteni;
6. Szakítani azzal az igénnyel, hogy a másiknak mindig tudnia kell, mire van nekem
szükségem, és hogy igényeimet nem kell kimondanom (Hézser 1995: 312).
Az érvényesen megkötött házasság felbontásának minden formája ellent mond Isten
akaratának, és magába foglalja az isteni törvénnyel való ellenszegülést. Mégis zátonyra futhat,
a házasság is szenvedhet vagy felbomolhat a bűn súlya alatt. A bűn valóságával számolnia
kell, és a bűnösnek Isten törvényét és az evangéliumot kell hirdetnie (Kaiser 2007).
5. Az egyház, a gyülekezet és a lelkigondozás szerepe a házasságra való felkészítésben és
magában a házasságban.
Az egyháznak segítő, tanácsadó, gyakorlati alternatívát, példát adnia. Meg kell tanulnia átadni
a modern világ számára az örök értékeket. Az egyházi közösségeknek segítő kezet kellene
nyújtaniuk a családoknak. A keresztelések, konfirmációk, házasságkötések és
gyászszertartások által bekapcsolódnak a gyülekezet életébe. Az egyházközségek végzik a
gyermek- és ifjúsági munka szolgálatát, valamint bibliaköröket kínálnak felnőttek számára.
Mindez lehetőséget szolgáltat a családokkal való gyors és közvetlen kapcsolatfelvételre és
lelkigondozásra. A lelkigondozók és munkatársaik preventív munkát is végezhetnek. A
gyülekezet strukturált közösségi kapcsolatrendszer, ezért lehetőség van arra, hogy hatékonyan
segítsenek másoknak. Benne minden korosztály megtalálható a maga aktuális gondjával,
aminél a gyülekezet mindig éreztetheti támogatását. A gyülekezetek az óvodán keresztül is
támogathatják a gyerekeket és szüleiket. A fiataloknak gyakran nehéz elhatárolni magukat
szüleiktől, és saját, a jövőbe vezető életútjukat megtalálni. Útkeresésük közepette igénybe kell
hogy vehessék a gyülekezet segítségét (Weiss 2011: 143).
Sajnos nagyon gyakori, hogy a keresztyének nem merik felkeresni lelkészüket
problémáikkal, inkább vállalják a félelmet, szenvedést, de akár a válást is. Nem tartják
etikusnak például az intim szféra problémáival kapcsolatban a dialógus létesítését. Pedig a
vérző asszony gyógyulása is úgy kezdődik, hogy el meri mondani Krisztusnak a teljes
igazságot Mk 5,33.
A házasság-előkészítés már gyermekkorban elkezdődik azzal, hogy a szülőkön
keresztül a gyermek egy házassági mintát lát és tapasztal. A szülők felelőssége a gyermek
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önismeretre vezetése. Ekkor alapozódik meg a gyermek értékrendszere, világlátása. A
lelkipásztor feladata abban nyilvánul meg, hogy a szülőket támogassa ebben a munkában,
melynek gyakorlati megvalósulása a családlátogatás, a pasztorális, a házas-hétvége, a házaskörök, a nevelési kérdésekben pedig előadások szervezése a gyülekezetben. A gyermek
szempontjából a lelkipásztornak arra kell figyelnie, hogy a korának megfelelő katekizmusban
részesítse őt. Alkalmas időben és az igényeknek megfelelően érdemes a fiatalokat a házastársi
életre szóló felkészítésben részesíteni (előadások, csoport-beszélgetések, filmklub). Fontos a
mintaadás, hiszen a serdülő már nem, vagy nemcsak a szülői azonosulási értékmintákat veszi
alapul, hanem pedagógust, lelkipásztort, tanárt, kortársait satöbbi (Dányi 2014: 94).
A házasság nem lezárás, hanem egy új kezdet, állandó, közös feladat mindkét fél
számára. A szerelmet állandóan ápolni és mélyíteni kell. Lelki vezetésre van szükségük,
nehézségek idején is. Az egyházközösségnek is nagy felelőssége és feladata van. Házas vagy
családi hittanórák, összejövetelek családkörök például a házassági tanácsadás nagy szerepe,
amit jobban ki kellene építeni.
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Kritikus interakciós esetek a nemzetközi üzleti életből1
Szőke Júlia
Széchenyi István Egyetem, Győr

1. Bevezetés
A nemzetközi vállalatok és a nemzetközi üzleti kapcsolatok növekvő száma, illetve a
világgazdaság globalizációja eredményeként az interkulturális üzleti kommunikáció (Schmidt
et al. 2007) és a nemzetközi üzleti tárgyalások is a tudományos vizsgálódások egyik fontos
területévé váltak napjainkra. Mindezt alátámasztja a témában az utóbbi években készült
külföldi (pl. Hofstede et al. 2010; Schmidt et al. 2007; Gesteland 2005), illetve hazai (pl.
Ablonczyné Mihályka 2017; Kecskés – Tompos 2017; Tompos 2016; Borgulya 2014;
Primecz et al. 2011) tudományos publikációk és kutatások számossága is.
Az üzleti életben való boldogulás speciális készségeket és tudást igényel az abban
résztvevőktől. Üzletelni, de még inkább tárgyalni még akkor sem egyszerű, ha a felek azonos
kultúrából származnak, vagyis az interakció még komplikáltabbá válik, ha az üzleti partnerek
eltérő kulturális hátterűek. Ennek oka, hogy nemzetközi üzleti kontextusban számos probléma
léphet fel az eltérő kultúrából is adódó eltérő tárgyalási stílusok, taktikák miatt (Tompos –
Ablonczy-Mihályka 2016). Következésképpen, a kultúra nemzetközi üzleti kapcsolatokra
gyakorolt hatását már régóta kutatják kultúrantropológusok, közgazdászok, illetve más
kutatók. Vizsgálódásuk középpontjában az áll, hogy hogyan és milyen mértékben befolyásolja
a kultúra a nemzetközi üzleti interakciókban résztvevő felek viselkedését. Néhány kutató
szerint (pl. Topçu 2005; Thomas 1996), a kultúra hatása leginkább úgy mérhető, ha azt
vizsgáljuk, hogy mi történik akkor, ha két kultúra képviselője kapcsolatba lép egymással.
Vagyis az interakciók kutatásának legjobb módja kvalitatív kutatás folytatása és kritikus
interakciós esetek gyűjtése. Jelen tanulmánynak is ez a célja, nevezetesen kvalitatív kutatás,
ezen belül is strukturált interjúk segítségével kritikus interakciós esetek feltárása magyar
üzletemberek osztrák partnerrel folytatott nemzetközi üzleti tárgyalásai vonatkozásában. A
tanulmány további célja, hogy bemutassa az interjúk legfontosabb eredményeit, a kultúrával
kapcsolatos kritikus incidenseket, amelyek segítségével meghatározható, hogy a kultúra
milyen hatást gyakorol a nemzetközi üzleti kapcsolatokra, illetve, hogy miként kerülhetők el
vagy oldhatók meg ezek a kritikus helyzetek.
2. Elméleti háttér
A kultúra kifejezés több kérdést vet fel, mint ahányat megválaszol, amelynek oka az, hogy a
kultúrának számos definíciója létezik, attól függően, hogy mely tudományterület foglalkozik
vele. A legismertebb megfogalmazás ugyanakkor Tylor nevéhez kötődik, amely szerint a
kultúra „… az a komplex egész, amely magában foglalja a tudást, a hiedelmeket, a
művészeteket, az erkölcsöket, a jogokat, a szokásokat, és minden egyéb képességet és szokást,
amelyet az emberek mint egy adott csoport tagjai elsajátítanak” (Tylor 1920: 1). Ezzel
szemben Leung (2008: 60) rámutatott, hogy kultúraközi kutatások során sokkal inkább a
kultúra olyan szubjektív tényezői fontosak, mint az értékek, a feltételezések és a normák.
Ezek a kulturális tényezők vannak ugyanis hatással a nemzetközi üzleti interakciókra, főként
az üzleti tárgyalásokra a következő tényezők által: attitűdök, személyes stílus, kommunikáció,
A tanulmány az EFOP-3.6.1-16 projekt támogatásával készült: Nemzetköziesítés, oktatói, kutatói és hallgatói
utánpótlás megteremtése, a tudás és technológiai transzfer fejlesztése, mint az intelligens szakosodás eszközei a
Széchenyi István Egyetemen.
1
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időérzékenység, érzelmesség, megállapodások formája és kidolgozása, csapatszervezés, és
kockázatvállalás (Salacuse 2005). Ezek a tényezők pedig besorolhatók a kulturális dimenziók
kategóriáiba. A tanulmány ezeket a kulturális dimenziókat és azok nemzetközi üzleti
kapcsolatokra gyakorolt hatását tekinti át röviden. A vizsgált kulturális dimenziók magukban
foglalják Hofstede (2010) dimenziói közül az eredeti négyet, Trompenaars (1997) dimenziói
közül kettőt, illetve Hall (1990) két dimenzióját.
A hatalmi távolság nemzetközi üzleti életet befolyásoló szerepe a titulusok, rangok
használatában, és a hierarchiában mutatkozik meg (Hofstede et al. 2010). Minél nagyobb a
hatalmi távolság, annál nagyobb a hierarchia. Ez a dimenzió a döntéshozatalra is hatással van,
hiszen a nagy hatalmi távolság lassú döntéshozatalt jelent.
Az individualizmus–kollektivizmus dimenziója a nemzetközi üzleti tárgyalások
időtartamát befolyásolja, mivel a kollektivizmus lassabb és hosszabb tárgyalásokat jelent a
résztvevők magas száma, illetve a kapcsolatépítés igénye miatt (Hofstede et al. 2010).
A maszkulinitás–femininitás dimenziója több módon is hat a nemzetközi üzleti életre.
Egyrészt a maszkulin kultúrákban a nők alsóbbrendűek a férfiakhoz képest, így az üzleti élet
szereplői többnyire férfiak, akik a konfliktusokat gyakran erőkifejtéssel oldják meg. Másrészt
mindig van valaki, aki a tárgyalásokat vezeti (Hofstede et al. 2010).
A bizonytalanságkerülés dimenziója a legjelentősebb hatást a szabályok, az irányelvek,
és az írott dokumentumok fontosságán keresztül fejti ki (Hofstede et al. 2010). A magas
bizonytalanságkerülő kultúrákban ragaszkodnak a szabályokhoz, utasításokhoz, és az írásbeli
megállapodásokhoz.
A specifikus–diffúz dimenzió a szakmai és a magánélet elkülönítésében, illetve
keveredésében érhető tetten (Trompenaars–Hampden-Turner 1997). A specifikus kultúrákban
határozottan elkülönítik a kettőt, míg a diffúz kultúrákban ezek keverednek. A nemzetközi
üzleti életben ez főként a közös szakmai programok és az üzleti étkezések során okozhat
gondot.
A neutrális–affektív dimenzió az érzelmek elrejtése/kimutatása során mutatkozik meg
(Trompenaars – Hampden-Turner 1997). A neutrális kultúrákban ugyanis elrejtik, míg az
affektív kultúrákban kimutatják azokat.
A monokronikus–polikronikus dimenzió az időmenedzsmenten keresztül hat a
nemzetközi üzleti életre (Hall 1990). A monokronikus kultúrákban a tárgyalásokat időben
kezdik, határidőket szabnak, amiket szigorúan be is tartanak, és egyszerre csak egy dologgal
foglalkoznak. Ezzel szemben a polikronikus kultúrákban ritkán kezdik a tárgyalásokat időben,
nem szabnak határidőket és nem is tartják be azokat, illetve egyszerre több dologgal is
foglalkoznak.
Az alacsony-, illetve a magas-kontextusú kommunikáció dimenziója a kommunikáció
stílusán keresztül nyilvánul meg (Hall 1990). Az alacsony-kontextusú kultúrákban nagy
hangsúlyt fektetnek a részletekre, így az ilyen kultúrák képviselői alaposan elmagyaráznak
mindent és kevés figyelmet fordítanak a nonverbális kommunikációra. Ezzel ellentétben a
magas-kontextusú kultúrák képviselői a közös tudásra építenek, nem mondanak ki mindent,
ám nonverbális kommunikációjuk erős, ami miatt a partnernek gyakran kell a sorok között
olvasnia.
3. A kutatás ismertetése
3.1. A kutatás célja és módszertana
A tanulmány egy komplex, kvantitatív és kvalitatív módszerrel lefolytatott kutatás kvalitatív
részének eredményeit vázolja fel. A kutatás átfogó célja a Nyugat-Dunántúl régióban működő
magyar kis- és középvállalatok üzleti kultúrájának feltérképezése, illetve az osztrák partnerrel
folytatott üzleti kapcsolatok sajátosságainak, nehézségeinek, kultúrához kapcsolódó
problémáinak feltárása volt. A tanulmány az utóbbival kapcsolatos eredményeket ismerteti.

48

Párhuzamos valóságok: egyetemesség és diverzitás

A kvalitatív kutatás strukturált interjúk segítségével zajlott, vagyis az előre
meghatározott kérdések fix sorrendben lettek feltéve az interjúalanyoknak. Az interjú 18
kérdést tartalmazott a nemzetközi üzleti kapcsolatok során a kultúrához köthető problémákra
és a kritikus interakciós esetekre fókuszálva. Az interjúalanyok (16 fő) a kvantitatív
kutatásban résztvevők köréből kerültek ki „hólabda” módszer segítségével. Az adatok
feldolgozása a jelentés kategorizáció, a jelentés kondenzáció, illetve a jelentés interpretáció
módszerével (Kvale 1996) történt.
3.2. A kvantitatív kutatás kapcsolódó eredményei
A kvantitatív kutatás feltárta, hogy az elméleti részben bemutatott nyolc kulturális dimenzió
tekintetében milyen sajátosságokkal rendelkeznek a vizsgált magyar vállalatok. Ezeket a
jellemzőket illusztrálja az 1. táblázat összevetve Ausztria kulturális sajátosságaival, amelyek
ismerete elengedhetetlen a kultúrához kapcsolódó kritikus interakciós esetek megértéséhez.

4. A kvalitatív kutatás eredményei: a kritikus interakciós esetek
A strukturált interjú egyik kérdéscsoportja az eltérő kultúra képviselőivel történő üzletelés
során átélt kritikus interakciós esetek felidézésére ösztönözte az interjúalanyokat. Ezeket a
kritikus eseteket a tanulmány az elméleti részben ismertetett kulturális dimenziók mentén
kategorizálva mutatja be.
Az interjúalanyok által felidézett negatív kritikus interakciós esetek többsége az
alacsony-kontextusú kommunikáció dimenziójához, illetve annak mértékéhez köthető. Jól
illusztrálja ezt az alábbi néhány kritikus eset:
 „Áralku kapcsán személyes találkozónál megegyezés történt, majd elektronikus
megrendelés küldésekor a megbeszéltekkel ellentétes üzleti kondíciókat követeltek
az osztrákok”.
 „Egy teljesen egyértelmű megállapodást később másképp adott elő az osztrák
partner”.
 „Az osztrák utaztató több fakultatívnak ajánlott szolgáltatásról úgy gondolta, hogy
azok az alapárban vannak. Mindent egyenként kellett elmagyaráznom, ami nagyon
fárasztó és időigényes volt”.
Az első kettő kritikus incidens esetében a problémát az okozta, hogy az osztrákok
módosítottak az előzetes szóbeli megállapodáson, ami figyelemre méltó annak ismeretében,
hogy mind a vizsgált magyar vállalatokat, mind az osztrákokat alacsony-kontextusú
kommunikáció jellemzi, vagyis mindkettő előnyben részesíti az írásos megállapodást a
szóbelinél. Ez a kritikus eset arra enged következtetni, hogy amennyiben szóbeli
megállapodás születik az üzletfelek között, akkor inkább a magyarok azok, akik ezt
kötelezőnek tekintik. A harmadik kritikus eset kiválóan illusztrálja az osztrákok erősen
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alacsony-kontextusú kommunikációját, nevezetesen azt, hogy számos háttérinformációra és
alapos magyarázatra van szükségük a félreértések elkerülése érdekében.
A kritikus interakciós esetek egy másik jelentős része a monokronizmus dimenziójára
utal. Ezt mutatja az alábbi két kritikus eset is:
 „… az áru átvétele során késedelmes teljesítésre hivatkoztak, holott a késés csak
néhány perc volt”.
 „… negyedéves értekezleten minden ország az asztallapot nézi és bólogat, míg a
magyarok nem”.
Az előbbi eset egyértelműen a két kultúra időmenedzsmentjében lévő eltérésekre utal. Annak
ellenére, hogy mind az osztrákok, mind a vizsgált magyar vállalatok monokronikus
kultúrájúak, tehát a határidők elvben mindkettejük számára egyformán fontosak, mégis az
osztrákok azok, akik a határidőket szentnek és sérthetetlennek tartják, miként arra a kritikus
eset is rávilágít. Az utóbbi kritikus eset szintén azt mutatja, hogy a monokronizmus mértéke
alacsonyabb a magyar vállalatok esetében, és ez az, ami miatt az interjúalany számára
zavarbaejtő volt, hogy az értekezleten az osztrákok az asztallapot nézve egy dologra
koncentráltak, feltételezhetően az elhangzottakra.
A szakmai és a magánélet elkülönítésében rejlő különbségekre, vagyis a specifikus–
diffúz dimenzióra is számos kritikus eset vonatkozik. A következő két kritikus eset a
legszemléletesebb:
 „Közös csapatépítő programon a feladatokban kevésbé vettek részt, visszafogottabbak,
kevésbé barátkozóak voltak, és kevésbé tudták elengedni magukat. Inkább csak
egymás között beszélgettek, új ismeretségeket, barátságokat nem akartak kötni”.
 „Ki kellett volna mennem Ausztriába egy tárgyalásra, de egy közeli hozzátartozóm
halála miatt értesítettem a partnert, hogy nem tudok részt venni a tárgyaláson,
halasszuk azt el, aki azonban nem értette, hogy miért fontosabb nekem a haláleset,
mint a tárgyalás”.
Az osztrákokat specifikus kultúra jellemzi, vagyis ők szigorúan elkülönítik a magánéletüket a
szakmaitól. Ez az oka annak, hogy a csapatépítő programon nem voltak hajlandóak új
ismeretségeket kötni, illetve, hogy nem értették, hogy egy közeli hozzátartozó halála miért
befolyásolja az üzleti tárgyalásokat. Ezzel ellentétben az interjúalanyok számára, akik diffúz
kultúrából származnak, mindez nem okozott problémát.
Mindent egybevetve az állapítható meg, hogy a legtöbb esetben nem a kulturális
különbségek, hanem a hasonló kulturális sajátosságok – alacsony-kontextusú kommunikáció,
monokronizmus – okoznak problémákat, kritikus eseteket a magyar–osztrák üzleti
kapcsolatokban. A kulturális eltérések közül pedig elsősorban a specifikus–diffúz dimenzió
okoz konfliktusokat.
5. Összegzés
A nemzetközi gazdasági terjeszkedés szükségessé teszi az eltérő kultúrákkal való foglalkozást
az üzleti élet minden területén. Ennek okán vizsgálta jelen tanulmány a magyar–osztrák
nemzetközi üzleti kapcsolatokat. Ugyan a mintanagyság messzemenő következtetések
levonását nem teszi lehetővé, arra azonban alkalmas, hogy néhány általános trend
megállapítható legyen belőle. Mindenekelőtt kijelenthető, hogy a kultúra, illetve annak egyes
elemei (pl. időérzékenység, megállapodások formája és kidolgozása) hatással vannak a
magyar–osztrák viszonylatban vizsgált üzleti kapcsolatokra, tekintettel arra, hogy a kutatás
során feltárt kritikus interakciós esetek mindegyike köthető valamelyik előzetesen definiált
kulturális dimenzióhoz. A kritikus esetek továbbá rávilágítottak arra, hogy gyakran nem a
kulturális különbségek, hanem sokkal inkább a hasonló kulturális vonások okoznak
problémás helyzeteket az üzleti kapcsolatok során. Mindezek alapján levonható az a
következtetés, hogy a nemzetközi üzleti kapcsolatok, de főként a tárgyalások előtt nemcsak a
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kulturális eltérésekre, hanem a kulturális hasonlóságokra is figyelmet kell fordítani a sikeres
és konfliktusmentes interakciók érdekében.
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1. A két világháború közti időszak
Magyarországon már a két világháború közötti időszakban születtek olyan munkák, melyek a
politikai vezetőréteggel, azon belül is elsősorban a képviselőház összetételével foglalkoztak.
Az írások közül mindenképpen kiemelendő Lakatos Ernő 1942-ben megjelent tanulmánya,
mely a szó szoros értelmében is elit-kutatásnak tekinthető. A szerző a régi rendek és a
feltörekvő osztályok szerepét vizsgálja a politikai elitben, amelyet ő a hatalom birtokosaival
azonosít. Meglátása szerint a hatalom birtokosai a liberális államban a törvényhozó testületek
tagjai és a főbb hivatalok vezető tisztviselői voltak (Lakatos 1942: 5). Ők azok, „akik a
magyar politikára lényeges hatást gyakoroltak” (Lakatos 1942: 17).
Lakatos Ernő munkájával egy időben több, az elit fogalmát, értelmezési lehetőségeit
tárgyaló tanulmány jelent meg hazai gondolkodók tollából, mellyel nyilvánvalóvá vált, hogy a
jelenség vizsgálata Magyarországon is a társadalomtudományi kutatások homlokterébe került.
Kuffler Imre a szociológia alapító klasszikusának, Vilfredo Paretonak a társadalomelméletét
veszi górcső alá, kiemelve elméletének két fő terminusát, a megfontolásra épülő „logikus” és
az érzelmeken és ösztönökön alapuló „nem-logikus” cselekvés kategóriáját. Ezen kifejezések
segítségével próbálja Pareto meghatározni az elit mibenlétét, jellemzőit. A vezető réteget,
nézőpontja szerint, „olyan egyének képezik, akiknek cselekvéseiben a „logikus” elem van
túlsúlyban a „nem logikussal” szemben. Ezek az egyének osztállyá tömörülnek, úgyhogy a
társadalom az élite-rétegből és az e réteg uralmának alávetett alsó osztályokból áll,
amelyeknél viszont az érzelmek vannak túlsúlyban a tudással szemben” (Kuffler 1942: 749).
Az elit fő sajátosságát, Pareto nyomán, Kuffler abban látja, hogy a csoport olyan tudással bír,
ami képessé teszi az irányításra és a kormányzásra, vagyis „a mindenkori élite tudja aránylag
a legjobban vezetni a társadalmat” (Kuffler 1942: 749). Az elitcirkuláció, Pareto méltán
híressé vált elméletének lényege ezekből a megállapításokból kiindulva a következőképpen
ragadható meg: a vezetőréteg összetételében nem állandó, vezetésre képes személyeket
mindenkor magába fogad, így a logikus cselekvés által az alsóbb osztályokból is kerülhetnek
fel egyének, míg mások kikerülhetnek cselekvésük nem-logikus voltánál fogva. Ha viszont
nincs lehetőség a természetes szelekcióra, azaz az elit bezárkózik, tehát nem engedi a
rátermettebb, nagyobb tudású egyének beáramlását a csoportba, akkor ez a társadalom
működésében zavarokhoz és feszültségekhez vezet (Kuffler 1942: 750).
Szintén a paretoi szemléletmód hatása köszön vissza Bibó István 1942-ben írt, Elit és
szociális érzék című tanulmányában. A szerző munkájában elsősorban az elit fogalmának és
társadalmi feladatának, funkciójának meghatározására vállalkozik. Szembehelyezkedve a
közfelfogással, amely elit alatt azokat érti, „akik adott társadalmi rendünkben társadalmi
helyzetük alapján magától értetődően a társadalom vezető rétegéhez tartoznak”, Bibó elitnek a
társadalom legértékesebbjeit tartja, akikben a „közösség céljai tudatosan kiformálódnak”
(Bibó 2004: 417). Legfőbb szerepének azt tekinti, hogy kultúrát csináljon, azaz mintákat,
példákat adjon az egyének számára az erkölcsi viselkedésre és az emberi szükségletek
mélyítésére, finomítására, gazdagítására. Meglátása szerint ezt a funkciót csak valamilyen
értékelési rend szerint kiválasztott embercsoport képes ellátni, hiszen csak ez a rend képes
biztosítani az elit által nyújtott példák és minták érvényességét és kötelező erejét (Bibó 2004:
418).
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Bibó szerint ahhoz, hogy az elit a fentebb említett szerepkörét elláthassa, működése
termékeny legyen, két feltételnek kell teljesülni. Egyrészt lényeges, hogy „az elit kiválasztását
igazoló értékelési rend mögött olyan eleven társadalmi közmeggyőződés álljon, mely ezt az
értékelést magáévá teszi, s az elit kiválasztottságát egészében elismeri”. Ha ez az állapot nem
áll fenn, akkor „a vezető réteg és a társadalom másképpen értékelnek”, s így „a vezető réteg
annak a társadalomnak a szó erkölcsi értelmében már nem elitje”. Másrészt, ugyancsak
fontos, hogy „a társadalom valóságos szervezete az elfogadott értékelési rendnek egészében
megfeleljen, s az elit tagjai a társadalom szervezetében olyan helyeket foglaljanak el, ahonnan
valóban képesek is a társadalmat irányítani”. Bibó vélekedése szerint az előbbiekben említett
két tényező, tehát az érvényes társadalmi értékrend igazoló ereje és a valóságos társadalmi
vezetői helyzetek zavartalan birtoka egybefonódik a társadalom életében, mely egybefonódást
különböző társadalmi eljárások, módszerek, konvenciók és viselkedési minták teremtik meg
(Bibó 2004: 419). Az elit feladata ezeknek a megőrzése, kezelése, terjesztése és fejlesztése. A
társadalom ideális működéséhez ugyanakkor szükséges, hogy ezek a tényezők a
társadalomban elismertek, begyakoroltak és magától értetődőek legyenek. Az elit
működésének minősége pedig ezen eljárások magától értetődésétől függ, hiszen „minél
magától értetődőbbek a társadalmi eljárások, annál inkább működésre képes a társadalom
vezető rétege”. Az elitet a követők bizalma juttatja a vezetői szerephez, mely bizalom
valóságos társadalmi eljárásokban (pl. választás, felelősség) is megnyilvánul, illetve állandó
erőfeszítésre és készenlétre kényszeríti az elitet, ezáltal biztosítva a szükséges szelekciót.
Ugyanakkor a túlzott demokratizálás sem szerencsés dolog, mivel egyértelműen a demokrácia
gyengülését, sőt bukását eredményezheti, ha a társadalom tagjait állandóan belevonják az
elitkijelölés folyamatába, ami egyrészről a vezetői helyzetek folytonos változásának
izgalmában tartja a követőket, másrészről, s ez talán még fontosabb, elbizonytalanítja őket a
követendő társadalmi példák és az érvényes társadalmi szerepek kérdéseiben (Bibó 2004:
419-420).
Bibó úgy gondolja, hogy kora Európájának társadalmi válsága mögött a születési elit
felszámolódásának a folyamata húzódik meg, mely csoportot mindenkor a jó és termékeny
működés egyik legfontosabb feltétele, az elfogulatlanság jellemzett. Az új értékszempontok
alapján kialakuló elit viszont ezzel az erénnyel nem rendelkezik. Elfogulatlanság nélkül pedig
működése csupán a puszta hatalomgyakorlásra és hatalomdemonstrálásra korlátozódik.
Ahhoz, hogy az elit uralmát biztosítani tudja, lényeges, hogy szembenézzen a kihívásokkal, és
azokra képes legyen megfelelő válaszokat adni. Ha az elit nem akar a válság jeleivel
szembenézni, és csak a tüneteit igyekszik enyhíteni, illetve legfontosabb célját a saját
pozícióinak megőrzésében látja, akkor azzal csak súlyosbítja a társadalom válságát, végül
pedig saját vesztét is okozza. Az elit legfontosabb feladata ilyen kritikus helyzetben az lenne,
hogy lemondjon „azoknak a kiváltságoknak a védelméről, melyekben már maga sem hisz, és
belsőleg is felszámolja tarthatatlanná vált igényeit”. A társadalmi értékvilág regenerálása,
Bibó szerint, sokkal fontosabb, mint a konkrét vezetői helyzetek, azaz a hatalom átadása.
Pozitív példaként a magyar reformkor elitjét hozza fel, amely „végig merte gondolni az
átrendeződés feladatait, és adott pillanatban az előkészített megoldásokat maga tette politikai
realitássá”. Velük szembeállítva, szomorúsággal tölti el, hogy kora születési elitje nagy
teljesítményekre egyáltalán nem képes, mögötte az értékelési rend megbomlott, saját
önbizalma is megrendült, így végeredményben nem képes a valóság érzékelésére és a
válaszadásra, azaz hivatásának betöltésére (Bibó 2004: 420-427).
A két világháború közti időszakban született, témám jellegéhez kapcsolódó
társadalomtudományi írások közül szükségesnek tartom megemlíteni Weis István magyar
társadalomról szóló munkáit, melyeket sokan a kortárs szociológia legjelentősebb műveinek
tartanak. A szerző két könyvének megjelenése között több mint tíz esztendő telt el, mely idő
Weis nézőpontjában fogalmi, értelmezésbeli változást hozott magával. Első művében a „felső
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négyezer” terminust használja a társadalmi hierarchia csúcsán elhelyezkedő csoportra. A
„felső négyezerbe”, mely kifejezés alatt a vagyonon alapuló felső osztály és az élethivatáson
alapuló felső rend fogalmát egyszerre érti, meglátása szerint az kerülhetett be, aki rendelkezett
a közérdek megfogalmazásának és képviseletének képességével, tehát akinek „az általános jó
meghatározására különös tehetsége van” (Weis 1930: 126). A második, 1942-es munkájában
(mely tulajdonképpen a korábbi kissé átdolgozott változata) Weis már csak a felső osztály
terminust használja, amely azokból áll, „akik nagy vagyonuk, fontos élethivatásuk,
leszármazásuk révén különös értéket képviselnek a nemzeti társadalom számára és azt hisszük
róluk, hogy előnyös helyzetükben önzetlenül szolgálhatják a köz javát” (Weis 1942: 93).
Weis a felső osztálytól megkülönbözteti az elitet, azaz a „nemzet javát”, amelyet
szemben a felső osztállyal, ami előnyös helyzetét gyakran saját önös érdekeinek kielégítésére
használja, valóban a közérdek önzetlen szolgálata jellemez (Weis 1942: 93). Véleménye
szerint kora magyar vezető osztályai ezzel az erénnyel nem rendelkeznek, így feladatukat sem
képesek ellátni. Úgy véli, a legfontosabb teendő egy valóban nemzetnevelő elit megteremtése
lenne, nevelési és jogi eszközök segítségével (Weis 1942: 102-103).
2. A II. világháború utáni korszak
A II. világháború utáni magyar társadalomtörténet-írásban a fentiekben megjelenített politikai
jellegű elitelméletek nem igazán tudtak hatást gyakorolni, hiszen a korszak szellemi és
ideológiai légkörének következtében a társadalomtudományos kutatásokra a marxista
osztályszemlélet nyomta rá a bélyegét. Felismerve azonban, hogy a marxi osztálykategóriák
segítségével a magyar társadalom nem írható le, az 1960-as évektől kezdve néhány kutató az
elit kategória alkalmazásával próbálta az osztályelméletet fellazítani. „A mód viszont, ahogy a
hazai historikusok a fogalmat használni kezdték a Horthy-kor politikai uralmi viszonyainak a
megértésére, egyáltalán nem könnyítette meg a marxista ortodoxiával történő szakítást”
(Gyáni – Kövér 1998: 191).
Az egyik úttörőnek ezen a területen Márkus László tekinthető, aki tanulmányában a
Horthy-korszak uralkodó elitjét vizsgálja, mely alatt a rendszer politikai és gazdasági vezető
rétegét érti. Márkus az elit fogalmát, melynek mélyreható elméleti körbejárását nem ejti meg,
elsősorban politikatörténeti megközelítésben használja, mely erősen megkérdőjelezi
eredményeinek felhasználhatóságát (Márkus 1965: 449-466).
Márkus László gondolatmenetén, azt továbbfejlesztve haladt tovább Stier Miklós a
Horthy-kor kormányzó rétegét elemző írásában. Stier az elit autonómiáját elfogadva úgy véli,
hogy a képződmény - amelyet a szerző hol uralmi, hol hatalmi elitnek nevez – geneziséből
fakad a determináltsága, azaz alapvető funkciója, „hogy a gazdaságilag uralkodó osztályok
társadalmi-politikai érdekeit az állami közéletben, a politikai gyakorlatban lehetőleg
maradéktalanul biztosítsa”. Ezen tevékenység pedig az elit önmozgásával is párosulhat, véli a
szerző (Stier 1983: 436). A tanulmányban az elit fogalmának meghatározására is kísérletet
tesz, mely kifejezés alatt az uralkodó osztály „legfelső köreit” érti, amely „az állami apparátus
kézben tartására”, „annak önállósulásával párhuzamosan pedig legalábbis támogatásának
elnyerésére törekedett”. Kormányzó rétegnek pedig azt a szűkebb elitcsoportot tekinti,
melynek tagjai „az állami élet rendje szerint a kormányzati tevékenységhez hierarchikusan,
jogszabályszerűen kapcsolódó funkciók, tisztségek birtokosai”. A definiálási próbálkozások
ellenére Stier írásában is megmaradt a terminológiai bizonytalanság, hiszen továbbra sem
alakult ki egyértelmű fogalmi különbség az uralkodó osztály, uralmi elit és politikai osztály
(kormányzó réteg) terminusai között (Stier 1983: 436).
A korszakban először Baranyi Béla próbálkozott a helyi elit mélyreható, tudományos
igényű elemzésével. A szerző munkájában a marxista társadalomszemléletet és
fogalomrendszert próbálta összekapcsolni elsősorban Max Weber és C. Wright Mills
felfogásával. Törekvése a következő, enyhén problematikus elit-meghatározást eredményezte:
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„Az adott korszak uralkodó elitjén az osztályoknál mennyiségi összetevőjét tekintve szűkebb,
de az uralkodó osztályok tagjaiból verbuválódó olyan érdekszövetséget értünk; az uralkodó
osztályoknak azt a meglehetősen szűk és zárt vezető csoportját tekinthetjük, amely konkrétan
képviseli az uralkodó osztályok egy részének, egyes csoportjainak politikai, gazdasági stb.
érdekeit”, kiknek „állandó törekvésük: új hatalmi csoportosulás létrehozása az
osztályuralomban, hogy annak hasznából még fokozottabb mértékben részesülhessenek”
(Baranyi 1972: 7-14).
A helyi elit mibenlétének meghatározásakor Baranyi elsősorban az országos elitből
indul ki: „A helyi politikai, gazdasági, hatalmi és pártviszonyok kialakításában egy-egy város,
helység, vármegye elitje az adott szűk keretek között megközelítőleg azt a szerepet tölti be,
mint az úgynevezett központi elit országos, tágabb mozgási lehetőségek között”. A szerepkör
különbözősége véleménye szerint, abból fakad, hogy a helyi társadalmak alá vannak rendelve
az ország társadalmi rendjének. A helyi eliten belül, mely alatt a polgári korszakban a helyi
hatalmasságokból álló felső zárt csoportot érti, két típust különít el: a földbirtokosokat, akik a
politikai kulcspozíciókkal rendelkeznek, illetve az újgazdagokat, akik közé elsősorban a
gazdasági tevékenységet folytató iparosokat és kereskedőket sorolja (Baranyi 1972: 15-17).
A definíciós problémák mellett a módszertani nehézség is megmutatkozik Baranyi
tanulmányában, hiszen nem a helyi elit vizsgálatánál többnyire alkalmazott
virilisjegyzékekben rejlő lehetőségeket használja ki (foglalkozási szerkezet, stabilitás,
vagyonszerkezet stb.), hanem a jegyzékek kapcsán a rendelkezésre álló forrásokat igyekszik
az elit előre konstruált fogalma szerint hasznosítani (Szakál 2002: 70).
3. Változás az 1980-as évek végétől
A valódi szemléletbeli váltás az 1980-as évek végén következett be a magyar
társadalomtörténetben. Elsőként Lengyel György kísérelte meg, hogy a marxista
historiográfiai tradíciót félretolva pontosan leírja az osztályelmélet és az elitelmélet közötti
viszonyt, ez által pedig tisztázza az elit fogalomtörténetét. Lengyel Max Weber felfogására
épít, melyben a német szociológus megkülönbözteti egymástól a hatalom, azaz az
osztályviszony és az uralom, tehát az elitviszony terminusát. Lengyel meglátása szerint a
kettő ugyan elválik egymástól, kapcsolatuk azonban számos ponton továbbra is fennmarad,
azaz: „Tipikusnak az osztályhatalom és az elituralom párhuzamos gyakorlása tekinthető”
(Lengyel 1989: 16).
Lengyel ezen túlmenően az elit fogalmának újszerű definiálására is vállalkozik. A
kifejezést azokra az uralkodó csoportokra vonatkoztatja, amelyek a társadalmi újratermelési
folyamatokban megkülönböztetett döntési-befolyásolási kompetenciákkal rendelkeznek,
illetve akiknek módjukban áll, hogy személyes döntéseikkel, véleményeikkel érdemben
befolyásolják ezeket a folyamatokat (Lengyel 1993: 15).
Lengyel György elit-meghatározása a modern társadalomtörténeti kutatásokra is nagy
hatást gyakorolt. Gyáni Gábor eliten a társadalmi hierarchia csúcsán elhelyezkedő
kollektívumot vagy azok együttesét érti, akiket a társadalom többi csoportjával szembeni
erőfölény jellemez. Ennek a politikai akarat monopolizálása (politikai elit), az anyagi javak
kisajátítása (arisztokrácia, gazdasági elit), vagy pedig a javak elosztásában érvényesített
fölény (menedzserek, értelmiségi elit) volt az alapja a Horthy-korszakban. Az elit tagjainak
kezében különböző uralmi pozíciók halmozódnak fel (multipozicionális elit), mely pozíciók
biztosítják az egyének számára az eliten belül elfoglalt helyük szilárdságát, illetve az
elithelyzetükből fakadó befolyásuk mértékét (Gyáni – Kövér 1998: 192; Gyáni 2007: 22).
Az előbb említett meghatározással áll szoros rokoni viszonyban Valuch Tibor
definíciója, aki az 1945 utáni elitre vonatkozóan, a fogalomba azokat sorolja, „akik személy
szerint tartós befolyással rendelkeznek a társadalom ügyeinek intézésében; akik a társadalom
működtetésében fontos szerepet betöltő komplex szervezetek vezetői közé tartoznak; akik
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döntéseikkel vagy véleményükkel képesek a társadalmi újratermelés folyamatának
befolyásolására” (Valuch 2001: 121).
Ugyancsak elsősorban a döntéshozatalra helyezi a hangsúlyt Huszár Tibor is az elit
fogalmának megalkotásakor, hiszen vélekedése szerint „az elit – elitek – a társadalmi
folyamatok vezérlésében, a döntések meghozatalában, a legitimációs elvek alakításában
meghatározó személyek (csoportok)” (Huszár 1993: 20).
Némileg másféle megközelítést alkalmaz Karády Viktor tanulmányában, mikor az
osztály és az elit fogalmának összevetésére tesz kísérletet. Utóbbi terminus alatt Karády a
társadalmi hierarchiákban elöl járó, a csoportok közötti kapcsolatokban erőfölénnyel
rendelkező, fent lévő kollektívumot érti, melyet a társadalom többi részével szembeni
nagyobb hatalom, a társadalmi erőforrások feletti kiterjedtebb rendelkezés, illetve a közösen
termelt javakból (tekintély, jövedelem, vagyon, jólét stb.) való nagyobb részesedés, vagy az
ezekhez való hozzájutás nagyobb esélye jellemez (Karády 1995: 131).
4. Összegzés
Ahogy az a fentiekben látható volt, az elit fogalmának meghatározása jelentős változáson
ment keresztül az elmúlt közel fél évszázadban a magyar társadalomtörténetben. Az 1940-es
években született munkák többségében a paretoi hagyomány továbbélése figyelhető meg. Az
elit terminus elméleti megalapozásakor, a témát aktualizálva, a szerzők gyakran fogalmaznak
meg éles kritikát koruk vezető rétegeivel szemben, rögzítve azokat a szükséges
tulajdonságokat, melyekkel nem rendelkeznek, illetve felsorolva azokat a feladatokat,
funkciókat, melyek ellátására, betöltésére nem képesek a társadalmi hierarchia csúcsán levő
csoportok. E mellett ugyancsak hangsúlyos témaként jelenik meg, különösen Bibó írásában,
az elit legitimistásának, tehát uralma jogosságának kérdése. A II. világháború utáni
időszakban a marxista szemléletmód dominálta a társadalomtudományos gondolkodást,
melyben az 1960-as évek egyes tanulmányai hoztak némi változást. Az elit fogalmának az
osztályelméletbe történő beemelése azonban, mint ahogy már jeleztem, a két kifejezés eltérő
jellege okán bizonytalan, homályos definíciókat eredményezett. Így jutottunk el a modern
(rendszerváltozás utáni) elit-meghatározásokig, melyek főként az elit által betöltött pozíciókra
és ezeknek a döntési folyamatokra gyakorolt hatására koncentráltak. A megközelítések
társadalomtörténeti hasznosíthatóságát indokolja, hogy pozíciók alapján könnyebb
meghatározni az elit személyi összetételét, különösképpen a politikai elit esetében, ahol a
döntési folyamatoknak egyértelmű eredményei vannak. Meg kell említeni persze azt is, hogy
a döntések befolyásolására informális úton, rejtett csatornákon gyakran pozícióval nem
rendelkező egyéneknek is esélye lehet, a jelenség elemzése, a források hiányos volta miatt,
azonban meglehetősen nehézkes a társadalomtudósok számára.
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A sport és a sportoló helyzetének változása a lokális társadalmi térben
Faragó Beatrix, Konczosné Szombathelyi Márta
Széchenyi István Egyetem, Győr

1. Bevezetés
A sport társadalmi hatásainak vizsgálata széles körben bontakozott ki a századunkban. A
helyi sport hatásának feltárása, a múlt feltérképezése, vizsgálata jelentős része a kutatásoknak,
hiszen segítséget nyújt abban, hogy megmagyarázza a jelenleg zajló folyamatokat, láthatóvá
váljanak azok a momentumok, hatások, tényezők, amelyek alakították a sport helyét a
társadalomban.
A tanulmány egy nagyobb kutatás része, annak mélyinterjús eredményeit mutatja be.
Győr sportmúltjának és jelenének összehasonlítását elemzi. A tanulmány kitekintést nyújt a
sport által érintett tudományterületekre, érinti továbbá a lokális sport fejlesztésével
kapcsolatban a sportolói életpálya modellt, ami a tehetségmegtartó erő meghatározója.
A kutatás Győr korábbi sportvezetőinek, sportban jelentős szakembereinek véleményén
alapulva kívánja feltárni a jelenlegi sportolói, sportszervezeti, sporttámogatási rendszerek
összefüggéseit, a tehetségmegtartó erő jelenlétét és az élsportolói karrier helyi érvényesülését.
Győr kiemelkedő szerepet tölt be a hazai sportgazdaságban a sportsikerek, és a
sportgazdasági folyamatok egyre dinamikusabb növekedésében. A hazai sportgazdasági
kutatások kedvező helyszíne e város, mivel mintaként szolgál a hazai sport fejlesztésében,
ezért indokolt itt felderíteni a hatékonyság tényezőit. A sporteredményesség és a
versenyképesség területén kimagasló a Győri ETO női kézilabdacsapata, amely folyamatosan
az élvonalban szerepel, hazai viszonylatban nincs legyőzője, nemzetközi szinten is magas
színvonalat képvisel. Győrben stadion, uszoda, jégkorongcsarnok épült az utóbbi évtizedben,
valamint az Európai Ifjúsági Olimpia (2017) megrendezésével további sport infrastrukturális
fejlesztések zajlottak a városban, amelyek hosszú távon biztosítják a győri lakosok,
versenyzők sportéletének színvonalas kiszolgálását.
A sport gazdasági jelentősége vonatkozásában, a modern sport változási folyamataiban
növekvő figyelmet kap a gazdaságban betöltött szerepe, gazdasági fenntarthatósága és a GDPhez való hozzájárulása. A társadalmi hasznok növekednek, de a gazdasági megtérülésük is
kimutathatóvá válik. Számos vizsgálat igazolja, hogy a sport iparágként való, egységes
egészként történő kezelése hosszú távon a központi állami támogatások nagyságrendjén
túlmutató gazdasági hasznot hoz. A fizikai aktivitás, a népesség edzettségi állapotának
növelése a humánerőforrás teljesítőképességének potenciális emelkedését is jelentheti, mely a
termelékenység növekedése mellett egészségügyi megtakarításokban is tetten érhető (Wicker
– Breuer – Pawlowsky 2009; Paár – Ács 2015).
A globalizálódó gazdaságban új gazdasági súlypontok, terek jönnek létre, olyan új
kihívásokat hozva magukkal, amelyek a regionális gazdaságban, térségfejlesztésben a
versenyképesség meghatározója (Rechnitzer 2008). A tudás alapú gazdaság innovatív irányt
mutat, amelyben a humán tőke szerepe egyre erősebben jelenik meg. A sportoló ebben a
tudásalapú gazdasági környezetben a humán tőke elemeként vesz részt, amely a
térségfejlesztésben meghatározó tényező. Az emberi erőforrás menedzsment kiemelt területe
a gazdaságnak, amelyben a sport egyre jelentősebb területet képvisel; az emberi erőforrások
menedzselése stratégiai funkcióvá vált (Bakacsi 2011).
A tanulmány először a vonatkozó tudományterületeket érinti, majd bemutatja a
vizsgálat eredményeit.
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2. Tehetségmenedzsment, vállalati beágyazódás, kettős karrier
A sport és a sportoló helyzetének változása a lokális társadalmi térben téma értelmezéséhez
több tudományterület járul hozzá. Az alábbiakban a legmeghatározóbbak kerülnek
felvillantásra.
2.1. Tehetségmenedzsment a sportban és a vállalati stratégiában
A tehetség meghatározására számos definíció létezik, különböző megközelítésben. Renzulli
(1977) szerint a tehetség átlag feletti képességben, kreativitásban és a feladat iránti
elkötelezettségben nyilvánul meg. A munkavállalói kompetenciák mérésével a tehetséget
objektíven is megközelíthetjük, amely egy adott régióra vagy cégre vonatkoztatva méri a
személy kompetenciakészletét és azt, hogy azok az elvárásokkal mennyire találkoznak
(Gallardo-Gallardo – Dries – González-Gruz 2013). A Czeizel-féle tehetségmodell négy
tehetség összetevőt mutat be: átlag feletti általános képességek, kreativitás, a feladat iránti
elkötelezettség, átlagot meghaladó speciális képességek. A sporttehetség viszonylatában
Gardner (1983) megközelítése is mérvadó, aki hét speciális képességcsoportot fogalmaz meg:
nyelvi, zenei, matematikai-logikai, vizuális-téri, testi-mozgásos, szociális-interperszonális,
intraperszonális. A tehetségkutatásnál láthatóvá vált, hogy ezek a tulajdonságok
fejleszthetőek, nem veleszületettek (Balogh 2015; Konczosné Szombathelyi 2013).
A tehetségmenedzsment a XX. század utolsó harmadában vált a HR kiemelt vizsgálati
területévé. Az utóbbi évtizedekben felértékelődött a gazdaságban az emberi erőforrás. A
mindennapi kihívásokhoz való alkalmazkodás előfeltétele az azokat rugalmasan, kreatívan
kezelő ember (Konczos-Szombathelyi 2013).
2.2. Vállalati beágyazódás és a társadalmi szerepvállalás
A 19. század második felétől a kultúra a gazdaság vitalitásának tényezőjévé, a gazdasági
innováció dinamikájának meghatározójává vált. A regionális kultúra és a szervezeti kultúra
kölcsönhatása jelenik meg a lokális társadalmi felelősségvállalásban, amely jelen vizsgálatban
kimondottan a sport vonatkozásában tárja fel a vállalatok beágyazódását. A globális piacon
szereplő nemzetközi vállalatok versenyelőnyként kezelik a kultúra régióra gyakorolt hatását
(Konczos-Szombathelyi 2014). A társadalmi szerepvállalás is jelentős, amely a helyi sport
támogatásában nyilvánul meg (Faragó 2017).
A vállalatoknak a régióba való beágyazódását vizsgálta a Corporate Culture and Regional
Embeddedness (CURE) projekt, amelyben láthatóvá vált, hogy a kultúra meghatározza a
régió egyéniségét, amely a vállalatok számára versenyelőnyként is kezelhető (Konczos
Szombathelyi 2014). Erre használják fel a transznacionális vállalatok a sportot, mint eszközt a
lokális gazdaságba, társadalmi közegbe való beágyazódáshoz.
2.3. Kettős (dual) karrier a tehetségmegtartásért és a humán tőke növeléséért
Az rendszerváltást követően a rendszerváltás előtti időszakban létrehozott sportolói státuszok
megszűntek, a sportolóknak a maguk erejéből kell érvényesülniük, összeegyeztetve a
sportolói pályafutásukat az iskolával és később a munkahellyel. A sportsikerre fókuszáló
sportolóknál az élet más területei háttérbe szorulnak, mint például a tanulmányi előmenetel, a
továbbtanulás, a civil munkára való felkészülés (Konczos et al 2016). Ennek, a később
hátrányt jelentő ténynek a megoldására nyújthat segítséget a kettős karrier modell, amely
magában foglalja a sportoló iskolai fejlesztését és a sportolói pályafutás befejeztével
szükséges munkaerő-piacra való felkészülését. A munkaerő-piaci kihívás erős megmérettetés
az élsportolók számára egy számukra új területen. Az érvényesüléshez szükséges a
kompetenciák, képességek folyamatos fejlesztése, a megváltozott feltételekhez való rugalmas
hozzáállás (Faragó 2015).
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Mindezt segítik a sport során kifejlesztett kompetenciák. Az egyik sportszakember
interjúalany összefoglalta a sport funkcióit:
1. egészségmegőrzés;
2. rehabilitáció;
3. nevelés;
4. személyiségformálás;
5. mozgáskultúra fejlesztés;
6. nemzeti tudat erősítés;
7. közösségi magatartás kialakítása;
8. társadalmi mobilitás fejlesztése;
9. honvédelemre alkalmassá fejlesztés;
10. országok közötti kapcsolatok fejlesztése;
11. szabadidő kulturált eltöltése;
12. szórakozás;
13. szórakoztatás.
3. Eredmények
A jelenlegi feltáró kutatás a sport lokális fejlődésének elemeit vizsgálta, a helyi sport
fejlődését, alakulását térképezte fel. Az interjúk alapján Győr sportjának múltja és jelene
összefüggései, az időszakoktól függő különbségei kerültek a kérdések középpontjába.
A Győr sportéletében korábban tevékenyen részt vevő, meghatározó sportvezetők,
sportszakemberek (edző, sportoló, tanár, sportvezető) által bemutatott történeti folyamatok
segítették a helyi sport jelenlegi helyzetének a megértését. Az interjúk alapján volt lehetőség
feltérképezni, milyen hatások érték, befolyásolták Győr sportéletét. Mindannyian Győrben
élnek, munkálkodtak, egész életükben a sportnak áldozva szaktudásukat. A sportban töltött
hosszú idő eredményeképp átlátják Győr sportéletének korábbi és jelenlegi helyzetét, a
befolyásoló tényezőket, az összefüggéseket. Az interjúkérdések alapján Győr sportmúltja és
jelene az alábbi tényezők mentén került vizsgálatra:
 finanszírozási rendszer;
 infrastruktúra;
 sportolói létszám;
 sportágak száma;
 politikai befolyás;
 élsportolói karrier;
 a város, a régió tehetségmegtartó stratégiájára.
3.1. Győr sportmúltja
Győr sportmúltját befolyásoló tényezők és annak érintett csoportjai az állami/ önkormányzati
támogatás, a vállalati támogatás, a kettős karrier megléte, a tehetségmenedzsment (1. ábra).
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1. ábra: A győri sport és externáliái
Forrás: saját szerkesztés

Győr sportmúltjánál Magyarországon a rendszerváltás előtti időszakot értelmezzük, amely az
1989 előtti terminust foglalja magába. Az érintett kérdéskörök alapján Győr sportmúltjára
jellemző a gazdag sportági jelenlét, a megfelelő, támogató gazdasági környezet, meglévő
infrastruktúra. Győrben a sportot két nagy sportegyesület reprezentálta: egyik a Győri ETO
(Egyetértés Torna Osztály) (megalapítása 1904), a másik a Győri Dózsa (megalapítása 1950).
A Győri ETO hátterét a Győri Vagongyár jelentette, amely a financiális és
infrastrukturális hátteret biztosította. A tulajdonosi összetételre jellemző az állami rendszer
minkét egyesület tekintetében. Az egyesület életében az volt a kiemelkedő időszak, amikor 22
szakosztálya működött. 100 év alatt összesen 24 szakosztályt tudhatott magáénak a klub.
Több olimpiai bajnokkal is büszkélkedhet az ETO. A labdarúgás volt a legnépszerűbb
sportága az egyesületnek. Az ETO játékos generációkat nevelt fel. Az ETO-ban a 80-as
évekig tartott a sporteredményességi fénykor.
A létesítményhelyzet Győrben az 1930-as években jelentette a fellendülést a
sportinfrastruktúrában, mivel az olimpiai bajnok Hajós Alfréd tervei alapján elkészült a
medencés uszoda 1931-ben, és 1936-ban átadták a stadiont is. Jellemző, hogy az ETO
sportszakembereket is biztosított a sport szakágaihoz, ami predesztinálta az eredményeket. A
háború alatt a háttér intézmény, a Vagongyár egyre erősebb lett, amely a sport még
intenzívebb támogatásában is megnyilvánult. A II. világháború alatt a sport háttérbe szorult.
A háború után újjászületett Győr sportélete. A sérült sportlétesítményeket felújították, a
sportélet megindult, egyre több sportág bontakozott ki, mint az ökölvívás, tenisz, evezés
(Papp 2005).
A Győri Dózsa a Belügyminisztériumhoz tartozott. Az egyesülethez inkább a
militarista sportágak tartoztak, amelyek nagy versenyzői létszámmal bírtak, 450-500 sportoló
tartozott hozzájuk. A sporttámogatásra jellemző volt a többcsatornás finanszírozás, ami
jelentette
 az állami;
 vállalati;
 magán támogatást, az eredményesség függvényében.
A sport támogatása a vállalatok részéről jelentős volt. A nemzetközi versenyekre való
kijutást politikai engedélyezés, korlátozás jellemezte. A sikeres, eredményes sportolók
nagyobb eséllyel jutottak ki a külföldi versenyekre.
Az egyesület mögött álló szervezeti egység életpálya modellt nyújtott a sportolóknak.
Ez a városnak is kedvező volt, mert a tehetségmegtartó erőt növelte. Számos sportoló
munkahelyet és állást kapott a sportegyesülete által (Gönczöl – Gönczöl 2009, 2012). A
sportolók 40%-a vezető beosztásig jut el a karrierjében. Aki csak a sportra épített a karrierje
tekintetében, annak nehezebben alakult a helytállás az élsport utáni életszakaszban. Az
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iskolázottság meghatározó volt az életpálya modellben, ahogy manapság is nagy jelentőséggel
bír.
A vállalatok a sport identitáserősítő funkciójának felhasználásával az ágazati dolgozók
és a foglalkozási ágak területén kívántak hatást elérni. A rendszerváltásig a vállalat és a sport
tekintetében találkozhattunk szakmai csoportokra különült sportegyesületekkel: az
építőiparban (Veszprémi Építők), a textiliparban (Győri Textil), a bányásziparban (Tatabányai
Bányász), a közlekedési ágazatban (Vasutas Sportegyesületek), a belügyben („dózsák”), a
honvédelemben (honvédek sportegyesületek) (Gyömörei 2012). A foglalkozási
sportegyesületek a rendszerváltozás után átalakultak, a városok jelentették a lokális identitás
erősítésének szerepét (Rechnitzer 2007).
3.2. Győr sportéletének jelene
Győr jelenét a Magyarországon 1989-ben végbement rendszerváltás utáni időszakra
vonatkoztatott értelmezésben használjuk. A változás a sport területén is változásokat jelentett,
hiszen a finanszírozási források alapját képező állami támogatás jelentős mértékben kivonult a
sport hátteréből. Az állami finanszírozást átvette a vállalkozói patronálás, amely még nem
volt túl erős a sport hatékony támogatásához. Ezért az önkormányzatok kerültek a
sportfinanszírozás előterébe. A sportinfrastruktúra helyzete a rendszerváltást követően
alacsony színvonalon képviselte magát a városban. A korábbi sportlétesítmények nem voltak
sportoláshoz megfelelő állapotban, korszerűsítésük jelentős beruházást igényelt volna a város
részéről. A sportlétesítmények a korábban jelen lévő vállalatok kivonulásával eltűntek,
leépültek.
Győrben a tehetségmegtartó erő kevésbé hatékony, több tehetséges sportoló ‒ a
lehetőségek szélesebb köre miatt ‒ a fővárosban folytatja és bontakoztatja ki a tehetségét.
Győrben a sikersportágakban (kézilabda, labdarúgás) alkalmazzák a sportolói bázis erősítését
külföldről vagy más hazai települések, főként kisebb település, kisebb lehetőségeket nyújtó
klubjaiból, a tehetséges sportolók bevonzásával a győri sportéletbe. Ennek ellenére
jellemzően a főváros vonzza a győri tehetséges sportolókat sportkarrierjük kiépítésében.
Győrben főként a sportolói nevelőbázis építése zajlik, hiszen megjelentek a
sportakadémiák, amelyek az oktatásban, a nevelésben jelentenek kiemelkedő szerepet.
Győrben erőteljes támogatás indult meg nem csak a versenysport vonatkozásában, hanem a
lakossági sportszolgáltatások széleskörű kiépítésében is. A sportolói létszám, a sportágak
egyre nagyobb számú megjelenése által, magasnak mondható.
A sikeres helyi sport összetevői az egyik sportvezető interjúalany elbeszélése alapján
kerültek összeállításra (2. ábra).

1. ábra: A sikeres helyi sport összetevői
Forrás: saját szerkesztés

A helyi sportgazdaság fejlődését mutatja, hogy 2017-ben Győr megrendezte az Ifjúsági
Olimpiát (EYOF, European Youth Olympic Festival). Az EYOF magas rangú multisport
esemény Európa 50 országából érkező fiatal sportolók számára, 14 és 18 éves korcsoportban.
A nyári fesztiválon 3 600 akkreditált sportoló és sportszakember vett részt 9 sportágban
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(röplabda, kézilabda, kosárlabda, tenisz, judo, úszás, torna, atlétika, kerékpár, kajak-kenu). A
verseny 8 napon át tartott, ugyanolyan jogokkal rendelkezett, mint a nagy olimpiai játékok.
Az esemény előkészítése nagy kihívás elé állította Győr városát, hiszen ekkora multisport
eseményt még sosem szerveztek a városban, sőt, még Magyarországon sem. A nagyszabású
sportrendezvény a sportinfrastruktúra fejlesztését feltételezte és eredményezte, amely Győr
további sportéletére pozitív hatással bír. Hiszen Győr polgárai, tanulói használhatják a
felépített csarnokokat, élvezhetik a fejlesztések okozta kényelmet, turizmusvonzó hatása van
és a város imázsa is növekszik. Az EYOF előkészületeinek részeként 2015 januárjában
átadott Aqua Sportközpont, új győri 50 méteres versenyuszoda ‒ a mára több száz főre
duzzadt helyi úszó és vízilabda versenyeztetés mellett ‒ a 130 000-es lakosságszámú
nagyváros rekreációs igényeit is kielégíti. Továbbá számos hazai (Országos Úszó Bajnokság
2015 és 2016), valamint nemzetközi úszó és vízilabda versenynek (Vízilabda Volvo Kupa
2015, 2016) és edzőtábornak ad otthont (Jakab 2017).
Győr sportpolitikájában az élsportolók életpálya modellje kevésbé jelenik meg.
Jellemzően a vállalatok, akik a sportolókat szponzorálják, nem jelentenek biztos hátteret a
sportolói élet utáni elhelyezkedésben, így a saját humántőke erősítésében sem. A
sportgazdaság kiépítése Győrben igazán nemzetközi úton halad, hasznosítva a nemzetközi
trendeket, amelyek a sportváros vonatkozásában a gazdasági élénkítés elősegítése érdekében
zajlik. Ugyanakkor a sportolói életpálya modell kidolgozása és működtetése a városvezetés
sportstratégiai irányultságán is múlik.
Győrben a multinacionális vállalatok megjelenésével, azok sportban való jelenlétével,
támogatásával lehetőség nyílik a győri sportélet fejlődéséhez, a sportipar meghatározó
szereplővé válásához, hazai szinten.
A magyar sport finanszírozása 1980-tól egyre csökkenő tendenciát mutatott, amely arra
ösztönözte a sportegyesületeket, hogy további forrás után kutassanak. Ebbe a folyamatba
csatlakoztak bele a helyi vállalatok, amelyek az élsport támogatásában láttak lehetőséget. Az
állami modell alapú működés áttérése az üzleti alapú működésre folyamatosan jelent meg. A
külföldi vállalatok magyarországi letelepedésével a társadalmi felelősségvállalás a sport
irányában is kifejeződik. Továbbá a vállalatok a helyi sport szponzorációjával felhasználják
azt a vállalati termékek versenyképességével való társítására, a marketingcélok
megvalósítására. A vállalatok számára a sport, mint árucikk és mint reklámhordozó is
megjelenik: a siker, a lendület, a győzelem, a kitartás értékeinek saját termékeikre,
szolgáltatásaikra való asszociációként hasznosítják (Gyömörei ‒ Tóth 2012).
Korábban a Győri cégek 60%-a támogatta a sportot, de ez a lendület csökkent, a 2008as gazdasági válság következtében. A vállalatok sportszponzorációjára a sportesemények
támogatása jellemző inkább, az egyéni sportolók támogatása a legcsekélyebb mértékű. Az ok
a média megjelenés és az adott területre fordított összeg aránya (Gyömörei ‒ Tóth 2012).
A jelenlegi magyarországi sportszponzorálás jellemzője a kapcsolati tőkén alapuló
sportszponzoráció, és nem az általános nemzetközi vállalati stratégiát támogató
szponzoráció, (mint az imázs transzfer, a cég termékei iránti érdeklődés növelése,
merchandising, vásárlói hűség növelése, versenytársaktól való megkülönböztetés – Sagicor
Financial Corporation 2003). A vállalati szponzorációban lokálisan is meghatározó
szerepe van a társadalmi tőke és a társadalmi kapcsolatok kiépítésének (Faragó –
Konczos-Szombathelyi 2017).
3.3. Győr sportéletének jövője
Az Európai Ifjúsági Olimpiai Fesztivál számos fejlesztési lehetőséget nyújtott a város
sportéletében, amely gazdasági, turisztikai, társadalmi hatásban mutatkozik meg. A sport
versenyképességében Győr, magyarországi viszonylatban, a harmadik helyen áll (Ács 2007).
Sportlétesítményeit tekintve jelentős fejlesztéseket hajtott végre, ami stadionépítésben,
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uszodafejlesztésben, jégcsarnok építésben nyilvánult meg. A sportinfrastrukturális
fejlesztések Győr sportéletének alapját képezik, hiszen az utánpótlás bázis kiépítéséhez járul
hozzá, a versenysport fejlesztése mellett. Győr kiemelkedő a hazai városok fejlődésének
tekintetében, hiszen folyamatos az innováció, törekedve a „smart city” elérésére, amely a
nemzetközi városi gazdaságfejlesztésben is a magas szintet képviseli (Fekete 2015). Ez a
folyamat kedvező terep a sportsikerekhez, hatása várhatóan megjelenik.
4. Összegzés
Győr sportmúltja és a jelenleg zajló sportgazdasági folyamatok alapján kijelenthető, hogy
Győrben mindig is kimagasló sportélet folyt. A politikai, gazdasági változások ellenére is
igyekezett a város vezetése és a lokálpatrióták a sport magas szinten tartására, fejlesztésére.
Győr sportja a rendszerváltozás előtt a sportpolitika részeként funkcionált, amely a gyárak
intézményi rendszeréhez kapcsolódva fejlette ki hatását a városi sportéletre. Az élsportolói
modell a politikai környezet alapján működőképesnek bizonyult, hiszen a régió
tehetségmegtartó erejét növelte azzal, hogy a sportolók támogatásával (munkahely, lakhatás)
megtartotta őket a városban, ezáltal letelepedtek és helyi szinten érvényesítették a sportolói és
később a szakmai tehetségüket.
A rendszerváltozás utáni években a sport hanyatló tendenciáján az változtatott, hogy a
nemzetközi vállalatok megjelenésével, azok üzleti kultúrája részeként, régióba történő
beágyazódásukkal, a sporttámogatás is egyre erőteljesebben jelent meg Győrben. Ez
megmutatkozott egyrészről a sportinfrastruktúra fejlesztésekben, másrészt a sportolói piac
növelésében. Mára a város az ország kiemelkedő sportbázisává vált, a női kézilabda csapata
hazai és nemzetközi sikerei által, a sportinfrastrukturális fejlesztései és a nagy nemzetközi
sportrendezvényei hatására.
Az interjúkon résztvevő sportszakemberek hiányolják Győr sportmúltjának méltó
ápolását. Hiányként jelentkezik ‒ az utánpótlás jelentős megjelenése ellenére ‒ a sportolók
megtartása, a felnőtt sportolói élmezőny helyi sportolókból való feltöltése, amely a régió
tehetségmegtartó erejének gyengeségére mutat rá. A helyi sportpolitika és a sportolói
életpályamodell stratégia fejlesztése a jövőre nézve lényeges előnyt jelentene a
versenyképesség fenntartásában, a humán tőke fejlesztésében.
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A teljesítmény értékelése és a személy minősítése a pályakezdés idején1
Garai Anna, Nádai Julianna
Széchenyi István Egyetem, Győr

1. A kutatási feladat
A teljesítmény és a személy elkülönült vagy együttes megítélése ebben az életszakaszban
kiemelten fontos az egyén életében. Az értékelés és a minősítés folyamatát napjainkban
másképpen élik meg a pályakezdők, mint korábbi sorstársaik. Az idősebb korosztályok rendre
azt tapasztalták, hogy az iskolában vagy a munkahelyen szilárd értékelési rendszerek
érvényesek. Az érintettek a kapott eredményt tudomásul vették, jóllehet a bírálók a
teljesítmény minősítése alkalmával többnyire a személy fölött is pálcát törtek. Az értékelés és
minősítés a leginkább problémás emberi funkciók közé tartozik. A jó és rossz
megkülönböztetésének képessége az emberlét alapvető kritériuma, ugyanakkor világos
figyelmeztetés az összes kultúrtörténeti korszakban: ne ítélkezz, ne alkoss értékítéletet!
Működhet ítélkezés nélkül az értékelés? Feltételezésünk szerint a mai pályakezdőkben
tudatosul ez a kettősség. Fontos számukra a jó és rossz teljesítmény megkülönböztetése, de az
kizárólag a személy elítélése/megítélése nélkül történhet. Célunk ennek az attitűdnek a
vizsgálata egy tereptanulmány keretében.
Az egyén életének minden szakaszát végigkíséri teljesítményének hivatalos intézményi
keretek között történő megítélése és az eredmények különböző formákban,
dokumentumokban szokásos rögzítése. Ebben a kutatásban értékelemzést végeztünk, és azt
vizsgáltuk, hogy az egyén hogyan viszonyul tanulóként/hallgatóként és később
pályakezdőként teljesítményének méréséhez és személyének megítéléséhez.
A visszacsatolás iránti igény egyéni és csoportszinten is minden emberi aktivitás
leválaszthatatlan velejárója, az emberi kommunikáció egyik törvényszerűségeként minden
interakcióban megjelenik. Az egyén az elvégzett munka fölötti örömöt csak a környezetből
érkező elismerés révén élheti át, a visszajelzés tehát ösztönző jellege miatt létfontosságú
számára, személy szerint is és a közösség további működése szempontjából is.
Az egyén és a közösség teljesítményének mérése tehát a társadalmi együttműködés
egyik legfontosabb és alapvető területeként határozható meg, ami már a szocializáció
folyamatát is végigkíséri, és élethosszig jelen van. A mérés és értékelés szükségessége és
létjogosultsága az egyén számára először a tanulmányi eredmény vonatkozásában válik
nyilvánvalóvá. Már korai kisgyermekkortól magától értetődő lesz, amikor a gyermekek idejük
jelentős részét intézményi nevelés keretei között töltik. Korán kialakul a jó tanuló – jó gyerek
– jó fej (népszerű a társai körében) szerepköre, ami a munkahelyen közel azonos formában
ugyanúgy folytatódik: jó dolgozó – jó ember – jó fej (népszerű a munkatársai körében). Az
iskolai oktatás különböző szintjén fokozatosan megszilárdul az értékelési rendszer,
individualista és versenyszellemű kultúrákban gyakran eltúlzott formában, mintegy
rátelepszik a felnövekvő nemzedék életére, mindennapjait meghatározza. A munkába állás
időszakában szinte állandósul a teljesítmény mérése, egymást követi a sok tudáspróba,
személyiség-elemzés, logikai – pszichológiai – grafológiai teszt, azok százalékos, pontszámos
eredménye, a szöveges értékelések tömege stb.

A jelen cikk az EFOP-3.6.1-16-2016-00017 ’Nemzetköziesítés, oktatói, kutatói és hallgatói utánpótlás
megteremtése, a tudás és technológiai transzfer fejlesztése, mint az intelligens szakosodás eszközei a Széchenyi
István Egyetemen’ című projekt támogatásával készült.
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A minősítési rendszerek és bizonyítványok szinte áttekinthetetlen szövevénye kíséri
végig az egyén életét, jóllehet a szervezetek minősítési rendszerére ebben a dolgozatban nem
térünk ki. A rendszer túlzott aprólékosságát és nehézkes működését elegendően szemlélteti
például egyetlen államigazgatási dokumentum is.2 A mérés és értékelés tehát napjaink
társadalmi kommunikációjának egyik legbonyolultabb és legkritikusabb területévé vált,
melynek kulturális, pszichológiai, vállalatvezetési, szervezetépítési, erkölcsi vonzata, és
gyakran egzisztenciális-pénzügyi háttere ugyancsak szerteágazó.
Kérdések: Milyen mértékű az elfogadottsága annak a teljesítménymérési és az értékelési
gyakorlatnak, ami általánosan jelen van a mindennapokban, része a szakmai és a privát
életnek, formalizált módszertan szerint működik, sok esetben törvényi-hatósági háttérrel
megerősítve? Milyen mértékben van jelen vele kapcsolatban a bizalmatlanság, a kritika és az
ellenérzés?
Milyen értéket képvisel az érintettek számára a teljesítménymérés eredménye? Milyen
mértékben tartják hitelesnek, igazságosnak és fontosnak az értékelt személyek a magát a
teljesítménymérést és annak eredményét?
2. Az értékvizsgálat
A szervezeti kommunikáció kutatásán belül a teljesítményméréssel és értékeléssel kapcsolatos
attitűdök, az elfogadás és az elutasítás vizsgálata, az igazságosság kérdése a huszadik század
utolsó harmadában kezdett aktuálissá válni. Murphy/Cleveland 1995-ben rámutatott a
judgement és az evaluation fogalmának különbségére. Az előbbi az értékelést végző személy
egyéni döntését, értékítéletét jelenti, utóbbi viszont széleskörű, sok tényezőt magában foglaló
minősítési folyamatot jelöl. Bernardin/Beatty (1984) azt is kifejtették, hogy az individualista
kultúrákban az értékelést egyfajta objektív pillanatfelvételként élik meg az érintettek, ezzel
szemben a kollektivista, magas kontextusú kultúrákban az ösztönzés és a fejlesztés a cél.
Greenberg (1987) (azt vizsgálta, milyen tényezők határozzák meg az értékelés eredményeinek
elfogadását (reaction criteria). Ehhez az „észlelt igazságosság/hitelesség” négy kritériumát
definiálta a következők szerint: configural justice – a szakszerűen elvégzett mérés és értékelés
eredményeinek hitelessége; systemic justice – a mérés és értékelés korrekt rendszere, a
fellebbezés lehetőségével; interpersonal justice – az értékelő stílusa, a bánásmód, személyes
kapcsolat hitelessége; informational justice – a tájékoztatás hitelessége, indoklás, magyarázat
megadása. Murphy és Cleveland (1997) leszögezik, hogy az elfogadás, az „észlelt
igazságosság” hiánya az egész mérési és értékelési folyamatot a végén kudarcra ítélheti. Tehát
egy valóban fontos és már korábban felismert kérdéskörről van szó, amit ebben a dolgozatban
egy jól körülhatárolható csoport esetében részletesebben is meg akartunk vizsgálni.
2.1. Értékfeltáró helyzetgyakorlat
A kérdőíves kutatás előkészítése céljából egy dilemma-történet feldolgozására került sor több
szemináriumi csoportban, egy kommunikációs kurzus keretében. Kohlberg forgatókönyvének
felhasználásával (Kohlberg 1997) lehetőség nyílt annak feltárására, hogy a vizsgált hallgatók
milyen erkölcsi értékítéleteket és tartalmi súlypontokat tartanak fontosnak a
teljesítményméréssel és értékeléssel kapcsolatban, illetőleg hogyan vélekednek az
eredmények nyilvánosságra hozásáról (Moral Judgement Interview). Egy ilyen feltáró jellegű
szimulációt körültekintően kell megtervezni, annak érdekében, hogy a megkérdezetteket a
lehető legkisebb mértékben befolyásolja maga a tesztszituáció. A résztvevőkkel ezért nem
közöltük pontosan azt, hogy milyen információk és viselkedési minták vannak a fókuszban.
Feladatuk az volt, hogy egy valós dilemmát eldöntsenek, miután a dilemmához kapcsolódó
kontextust önállóan igyekeztek minél szélesebb körben feltárni, és a súlypontokat saját
A Magyar Kormány rendelete a köztisztviselők rendszeres
https://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=a1300010.kim
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mérlegelésük alapján kiválasztani, megnevezni. Általános tapasztalat, hogy amennyiben az
adott dilemma nem áll távol a vizsgált csoport aktuális élethelyzetétől, végzettség és életkor
tekintetében például, akkor a megkérdezettek automatikusan és ösztönösen beleélik magukat
az adott szerepkörbe, és úgy viselkednek, mintha érintettekké válnának. Nem arra gondolnak,
hogy bizonyos elvárásoknak megfelelően fogalmazzák meg válaszaikat, hanem egy valós
helyzettel akarnak megbirkózni.
Első körben egy rövid írásbeli állásfoglalás volt a feladat, majd ezt kiindulási pontnak
tekintve sor került a dilemma közös megvitatásra. A deklarált cél egy valamennyire közös
konszenzus elérése volt, de a további kutatás szempontjából maguk a hozzászólások és azok
legapróbb részletei voltak igazán fontosak. Ezért a Geertz-féle (Geertz 2003) sűrű leírás (thick
description) módszerével dolgoztunk, így a rögzített hozzászólások és állásfoglalások értékes
nyersanyagot szolgáltattak a későbbi kérdőíves vizsgálat kidolgozásához. A tartalmi
csomópontokat, kulcsfogalmakat a narratív diskurzuselemzés módszerével emeltük ki.
A dilemma leírása: „Az oktatásért felelős kormányzat azt tervezi, hogy az egyetemek
tegyék közzé a végzősök listáját minden évben az egyetem honlapján, a legjobb teljesítményt
elérő száz hallgató nevét és tanulmányi átlagát, amerikai példa alapján. A végzős hallgatók
tanulmányi eredmény szerinti listájára (primores) azok a hallgatók kerülnének, akik a legjobb
eredménnyel zárták tanulmányaikat. A tanulmányi eredmény szerinti sorrend kialakítását a
befejezett félévek, valamint a záróvizsgán elért eredmények és a szakdolgozat érdemjegyének
egyszerű számtani átlageredménye alapján végeznék el. A lista a kar honlapján lenne
olvasható. Az intézkedés célja az, hogy a munkaadók megfelelő és szakszerű tájékoztatást
kapjanak a munkaerő-piacon megjelenő frissen végzett hallgatókról.”
Kérdés: Kerüljön sor a rendszer bevezetésére, vagy ne? A dilemma eldöntéséhez a
résztvevők semmilyen szempontrendszert, iránymutatást nem kaptak. Ezzel a szimulációval
sikerült egy olyan dilemmát felvázolni, ami szimmetrikusnak tekinthető, mert mindkét oldal
nagyjából egyenlő eséllyel képviselhető, etikailag megvédhető. A pro és kontra érvek között
egyaránt általánosan elfogadott, standard véleményeket, konvencionális értékítéleteket
lehetett megelőlegezni. Az elvárások szerint egyik oldalon sem domináltak csak pozitív, vagy
csak negatív állásfoglalások, tehát a hozzászólások nagyjából kiegyensúlyozott megoszlását
feltételeztük.
Az írott jegyzetek és a vita sűrű leírása ettől nagymértékben eltérő eredményt hozott,
abszolút túlsúlyba kerültek az elutasító vélemények. A legtöbb kritika a mérés és értékelés
eszköztárát és módszereit érte. A statisztikai módszerek elfednek fontos részleteket, a
személyes megítélés pedig nem tárgyilagos. Etikailag problémásnak ítélték azt a körülményt,
hogy sor került az elektronikus vizsgázás kötelező bevezetésére, miközben a rendelkezésre
álló eszközök műszaki állapota kifogásolható. Konszenzus született arról is, hogy tartalmi
problémák is vannak, így a „régóta változatlanul működtetett, ezért elavult iskolai értékelő
rendszer a felhasználók, a munkaadók érdekeit sem szolgálja elfogadható mértékben”. Az
értékelők értékelése, a bírálók bírálata nem okoz gondot a húszas éveik elején járó
fiataloknak, akik a Millennials és a Z generáció határán helyezkednek el. 3 Számukra fontos a
visszajelzés és teljesítményértékelés, de a javítás elősegítésének szándékával, a felelősség és a
bizalom alapján. A tekintély nem vezethető le szerintük a hierarchiából, amivel szemben
inkább a példaképek fontosságát emelték ki. Ha az egyén nem ért egyet a méréssel vagy
annak eredményével, akkor ez elég ok lehet arra, hogy elhagyja a vállalatot és munkahelyet
váltson. Ezek a vélemények összhangban vannak más, korábbi kutatások publikált
eredményeivel is (Nádai 2017; Nádai – Garai 2016; Törőcsik 2012). A vállalati fluktuáció a
legfiatalabb munkavállalói kör esetében valóban erőteljesebb, más korosztályokkal
összehasonlítva.
3

Matures: 1933–1945; Babyboomers: 1946–1964; Generation X: 1965–1976; Generation Y: 1977–1998,
Millennials; Generation Z: 1998–tól
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Szintén konszenzusra jutottak a résztvevők abban a tekintetben is, hogy „nem a legjobb
iskolai osztályzatot kapott hallgatók a legokosabbak, nem ők tudnak legtöbbet”. Szerintük
csak a legkiemelkedőbb, valóban kitűnő tanulók esetében esik egybe a jeles bizonyítvány és a
kiemelkedő tudás. Becslésük alapján ez az esetek kevesebb, mint öt százalékára igaz. Ezt a
körülményt további kutatások és elemzések során feltétlenül tovább kell vizsgálni. Abban a
kérdésben nem született konszenzus, hogy az alacsonyabb átlag rossz fényt vet a személy
megítélésére is.
Pozitívumként emelték ki, hogy ha az értékelést végző személy módosítja, torzítja a
vizsga eredményét, akkor ez tapasztalatuk szerint inkább „felfelé” történik. Az egész folyamat
sikerében mindkét fél, az értékelő és az értékelt is érdekelt, valószínűleg ezért jelenik meg a
szolidaritás attitűdje is. A többség véleménye szerint a név szerinti közzététel igazságtalan
lenne, miután a mért és a valódi teljesítmény sok esetben nem esik egybe. Felvetődött az
önkéntes jelentkezés kérdése a kötelező részvétel helyett, de többen megjegyezték, hogy
akkor az egész terv értelmét veszítené. Azzal viszont szinte kivétel nélkül mindenki
egyetértett, hogy a munkaadók nem kíváncsiak a jegyekre, ezért van a próbaidő, amikor a
tényleges tudás és teljesítmény egyértelműen kiderül.
A strukturált interjúkkal kiegészített kérdőíves lekérdezés megállapításait a fenti
tematikus súlypontok alapján fogalmaztuk meg. Egyértelmű volt, hogy az „észlelt
igazságosság/hitelesség” (Greenberg 1987; Murphy – Cleveland 1997) kategóriáját kell a
fókuszba helyezni és az érintettek valamint az eszköztár szempontjából körüljárni.
2.2. Részlegesen strukturált interjúkkal kiegészített kérdőíves lekérdezés
A lekérdezés kivitelezéséhez a Schwarz-féle értéktesztek mérték-alapú koncepcióját
használtuk fel (SVS – Schwartz Value Survey, Schwartz 1992). A vizsgálati modell
továbbfejlesztett változatát, a „Portraits Value Questionnaire“ (PVQ) megnevezésű tesztet a
tervezett kutatás szempontjából nem tartottuk célravezetőnek, mert nagyobb teret enged az
önértékelésnek, miközben a válaszadók a kérdésekre válaszolnak: „Mennyire hasonlít ön arra
a személyre, akit úgy jellemezhetünk, hogy …” (Schmidt – Bamberg – Davidov – Herrmann
– Schwartz 2007).
Az SVS-kérdések segítségével a kitöltés és a kommentek megfogalmazása egyszerűbbé
tehető. A tíz motivációs érték-fogalom közül az „Önmeghatározás” és a „Teljesítmény”
kategóriáit tovább bontottuk és az aktuális témánkhoz adaptáltuk. Minden állítás alatt ugyanaz
a skála szerepelt, és a válaszadónak azt kellet jelölni, milyen mértékben azonosul személy
szerint a megfogalmazott értékítélettel. A válaszadók döntően homogén csoportot képeztek,
ők ebben az időszakban élték meg az iskola és a munkahely közötti váltást, miközben már
valószínűleg végeztek szakmai gyakorlatot is, ezért minden állítást duplán szerepeltettünk. A
válaszadók között levelező hallgatók is voltak, akik már több tapasztalat birtokában tudták az
iskolai és a munkahelyi környezet összehasonlítását megtenni. Az öt fokozatú skálát minden
állítás alatt feltűntettük. A következő kérdést tettük fel:
Milyen mértékben ért Ön egyet azzal a személlyel, aki azt állítja, hogy
(1)
- az iskolai oktatásban és nevelésben a teljesítményértékelés elengedhetetlenül fontos:
teljes mértékben nagymértékben nem
foglalok kis mértékben
egyáltalán nem
állást
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a munkahelyen, a munkavégzés során a teljesítményértékelés elengedhetetlenül
fontos:
teljes mértékben nagymértékben nem
foglalok kis mértékben
egyáltalán nem
állást
-

(2)
-

a tanulás során a mért eredmény, a tanuló teljesítménye nyilvános adat, azt bárhol,
iskolában és iskolán kívül közzé lehet tenni:
a munkavégzés során a mért eredmény, a munkavállaló teljesítménye nyilvános adat,
azt bárhol, munkahelyen és azon kívül közzé lehet tenni:

(3)
-

a tanulók az értékelési rendszereket kényszerűségből fogadják el, az értékelés során
kényszerűségből működnek együtt:
a munkavállalók az értékelési rendszereket kényszerűségből fogadják el, az értékelés
során kényszerűségből működnek együtt:

(4)
-

a tanulók az általánosan ismert iskolai értékelési rendszert megbízhatónak tartják:
a dolgozók az általánosan ismert munkahelyi értékelési rendszert megbízhatónak
tartják:

-

az adott iskolai közösség nagyon pontosan meg tudja határozni tagjainak valódi
tanulási teljesítményét, és meg is teszi azt:
az adott munkahelyi közösség nagyon pontosan meg tudja határozni tagjainak valódi
szakmai teljesítményét, és meg is teszi azt:

(5)

(6)
-

az iskolában a hivatalos teljesítménymérés eredménye és a közösségen belüli
teljesítményértékelés eredménye jelentősen eltérhet egymástól:
a munkahelyen a hivatalos teljesítménymérés eredménye és a közösségen belüli
teljesítményértékelés eredménye jelentősen eltérhet egymástól:

(7)
-

ha a tanuló nem ért egyet teljesítményének értékelésével, akkor azt felülbírálhatja, és
erre vannak is példák:
ha a munkavállaló nem ért egyet teljesítményének értékelésével, akkor azt
felülbírálhatja, és vannak is erre példák:

(8)
-

minél jobb eredményt ér el a tanuló a hivatalos értékelés során, annál inkább népszerű
tanulótársai körében:
minél jobb eredményt ér el a munkavállaló a hivatalos értékelés során, annál inkább
népszerű munkatársai körében:

(9)
- a felmérést lebonyolító tanárok és oktatók szubjektív értékítéletei torzíthatják az
eredményeket:
- az értékelést végző szakemberek, munkatársak szubjektív értékítéletei torzíthatják az
eredményeket:
(10)
- a negatív iskolai értékelés az önértékelést és a közösséghez való viszonyt is károsan
befolyásolja:
- a negatív munkahelyi elbírálás az önértékelést és a munkatársakhoz való viszonyt is
károsan befolyásolja:
Az attitűd-vizsgálat eredményeit a narratívák tartalmának elemzése alapján foglalom össze.
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3. Eredmények, tanulságok
A részlegesen strukturált interjúkkal kiegészített kérdőíves lekérdezés eredményei azt
mutatják, hogy a megnevezett problémák ellenére az aktuális értékelési rendszereket az
érintettek inkább elfogadják, mintsem elutasítják. A felmérésben hetvennyolc válaszadó vett
részt, és két harmaduk különböző hosszúságú kommenteket is megadott. Jellemző eredmény,
hogy az iskolai és munkahelyi viszonyokat egy-egy válaszadó nagyjából hasonlóan ítélte
meg, alig volt eltérés a két jelsor között. Az iskolai viszonyok megítélése összességében
negatívabb volt, mint a munkahelyre vonatkozó állásfoglalás. Ez az eltérés a megkérdezettek
aktuális élethelyzetével is magyarázható, akik bizakodva és bizonyos elvárásokkal tekintenek
életük új szakasza elé, amit egyelőre egyébként is kevésbé ismernek.
A mérés és értékelés szükségességét csak kevesebb, mint tíz százalékuk kérdőjelezte
meg, kommentekben, bizonytalanabb utalások formájában. A kérdőívben öten nem akartak
állást foglalni, a többség pedig a „nagymértékben” fokozatot jelölte be.
A második állítás esetében jelölték be legtöbben a „kis mértékben” fokozatot,
negyvenhatan. Ez nagyfokú tartózkodást jelez a nyilvánossággal szemben. Többen utaltak
arra, hogy idegenkednek a versenyszellemtől, és az elért eredményeiket nem szeretnék
feltétlenül nagydobra verni, nem akarnak ország-világ előtt büszkélkedni. Az összetartás és a
szolidaritás eleme itt is tetten érthető, mert a diáklét a csoportképződés és barátság kerete, ami
a kollektivizmus bizonyos fokának megtapasztalását is jelenti (nem akarok kitűnni). Mások
megemlítették a személyes adatok védelmének alapelvét is, ami „a másik oldalról” igyekszik
kivédeni a nyilvánosságot. Ez inkább munkahelyi körülmények között volt jellemző.
A harmadik állítás esetében viszont ismét bizonyos eltérés mutatkozik az iskolai és a
munkahelyi környezet tekintetében. Az iskolára vonatkozóan több, mint a válaszadók fele a
„nagymértékű” kényszer kategóriáját jelölte be. A munkahely vonatkozásában is magas az
arány, harmincheten jelölték be ezt a fokozatot. A kommentekben felmerült az elutasítás
gyakorlata, illetőleg többen igényként fogalmazták meg a kritika lehetőségét.
A legnegatívabb eredmények a negyedik kérdéskör esetében születtek. Az értékelés és
mérés módszertanát újszerű formákkal szeretnék leváltani. Általános igény, hogy a
teljesítményt folyamatában ítéljék meg, és ne egy „pillanatfelvétel” alapján. A másik javaslat
szerint nem célszerű minden esetben az individuális teljesítmény izolált mérése, mert az
esetek többségében teamek, tanulócsoportok közös eredményéről van szó.
Az ötödik állítás megítélése a leginkább egyértelmű, szinte egyhangú válaszok
születtek. A kommentek között több utalás is volt arra, hogy ebben az esetben az érintettek
tényleges értékítéletéből nem mindig lesz deklarált állásfoglalás. Bizonyos konfliktusok azért
robbannak ki az aktuálisan elbírált tanulók vagy munkatársak között, mert az iskolai vagy
munkahelyi értékelés szembe fordítja őket egymással, főleg, ha jutalmazásról is szó van.
A hatodik kérdéskör osztotta meg leginkább a válaszadókat, itt akarták a legtöbben
kikerülni az állásfoglalást. Tizenkilencen utaltak a kommentekben arra, hogy azért nem
akarnak állást foglalni, mert nem rendelkeznek elegendő információval a témáról. Majdnem
ugyanennyien, tizenhárman állították viszont határozottan azt, hogy az eltérés nagymértékű. A
többségre a konformizmus a jellemző, elfogadja a körülményeket.
A hetedik kérdéscsoport sem mutat nagy különbségeket attól függően, hogy iskoláról
vagy munkahelyről van szó. A válaszadók közel fele a „kis mértékben” fokozatot jelölte be. A
kommentekben történik utalás arra, hogy ha van is lehetőség kritika megfogalmazására, de az
eredmény korrigálása alig képzelhető el.
A nyolcadik állítással kapcsolatban megjelentek hasonló kommentek, mint a dilemmatörténet kapcsán. Kimagasló teljesítmény esetén általában egybeesik a kétféle elbírálás, de az
átlagosaknak, a nem kiemelkedőknek a mérése és kiértékelése problémás. Csak kilencen
jelölték be a „nagymértékben egyetértek” fokozatot, a megadott nehézség miatt.
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Az egyik legegységesebb megítélés alá esett a kilencedik állítás. Ötvennégyen jelölték
be a „nagymértékben egyetértek” állítást, megjegyezve, hogy az értékelést végző
szakemberek személyisége kulcsfontosságú. A dilemma-történet feldolgozása során
elhangzott, hogy a bírálók „felfelé” módosíthatják az eredményeket, ebben a felmérésben
viszont a válaszadók kizárólag a negatívumokra és a szubjektivizmus veszélyeire hívták fel a
figyelmet.
Ennél is nagyobb óvatosságra lenne szükség a megkérdezettek szerint az elmarasztaló
bírálatokkal kapcsolatban. Tizennégyen a teljes mértékben, harmincegyen jelölték be a
„nagymértékben egyetértek” fokozatot. Itt voltak a kommentek a leghosszabbak, és határozott
megjegyzések jelentek meg a kritikákra vonatkozóan, amit úgy kell közölni, hogy az érintett
személy méltóságát ne sértse. Nagy hangsúlyt kapott az a vélemény is, hogy az egyén
megítélését a közösség részéről más tényezők határozzák meg, a hiteles személyiség
jellemvonásai a legfontosabbak. A szakmai/iskolai pontok, jegyek, százalékok nem
elsődlegesek, nem a legjobb iskolai eredményt elért tanuló szakmai pályafutása lesz a
legsikeresebb.
Összefoglalóan megállapítható, hogy a megkérdezettek bizonyos módosításokkal, amik
főleg a módszertant érintik, elfogadják a mérés és értékelés szükségességét valamint az
aktuális gyakorlatot. A legnagyobb hangsúlyt a szakmai/iskolai teljesítmény és a személyiség
szétválasztása kapta, és az a figyelmeztetés, hogy a bírálatnak a korrekciót kell szolgálnia. A
kutatás további irányainak a mérés és értékelés újszerű formái felé kell fordulnia, melyek
lehetővé teszik az interaktivitás, a folyamatjelleg és a csoportteljesítmény figyelembe vételét.
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Új kihívások a vállalkozói képzésében
Kocsisné Andrásik Ágota, Vajda Katalin
Széchenyi István Egyetem, Győr

1. Bevezetés
Az a kérdés, hogy a felnövekvő fiatal generáció hogyan illeszkedik a szüleik által kialakított
gazdasági és társadalmi rendszerbe, fontos a kutatással foglalkozó szakemberek számára.
Vajon hajlandó-e a mostani ifjúság hasonlóan gondolkodni és cselekedni, mint elődeik,
hajlandók-e végigjárni ugyanazt az utat. Sok társadalomtudománnyal foglalkozó kutatás
világít rá arra a tényre, hogy a most fiatalságát élő nemzedék másképpen él, másképpen
gondolkodik, mint elődeik. Ezt tapasztalhatjuk a kisvállalkozások alapítása, működtetése
területén is. Kutatási programunkban arra a kérdésre keressük a választ, hogyan lehet
megkedveltetni a fiatalokkal a vállalkozói formát, hogyan gondolkodnak a kérdéssel
kapcsolatosan. Elegendőnek tartják-e azt a képzést, amit a felsőoktatásban megszereznek
ahhoz, hogy önálló vállalkozásuk lehessen. Ahhoz, hogy megfelelő motivációs programot
dolgozzunk ki a vállalkozási kedv kialakításához, meg kell ismernünk ezt a fiatal generációt,
meg kell keresnünk gondolkodásuk, viselkedésük jellegzetességeit, meg kell értenünk
értékrendjüket.
2. Generációk és gondolkodásmódok
A munkaerőpiac egyensúlya szempontjából több generáció együttlétét, közös motivációját
kell megteremteni. Ez nem a 21. század új keletű problémája, generációs különbségek, eltérő
gondolkodásmódok mindig jelen voltak a munkaerőpiacon. A ma megélt furcsaság abból
következik, hogy ezek a különbségek milyensége, mélysége változott. Sokkal kritikusabban
szemléli a fiatalság az előttük lévő generációk ténykedését. Nem csak kritikusan szemléli,
hanem határozott elképzelése van arról, hogyan szeretne élni, mit szeretne és hogyan tenni, és
mit nem. Ez gyakran ütközik a szülők, a munkáltatók elvárásaival, generációs konfliktusokat
szül. Számunkra a téma vizsgálatához a most fiatalságát élő úgynevezett Y-generáció és a Zgeneráció megismerése a fontos. Az 1. táblázatban a különböző generációkat mutatjuk be.

Veterán (csendes) generáció

SZÜLETÉSI
IDŐ
1925-1945

Baby boom generáció

1946-1964

X-generáció

1965-1979

Y-generáció
Z-generáció

1980-1994
1995-

Alpha vagy Új csendes generáció

2010-

A GENERÁCIÓ ELNEVEZÉSE

AZ ELNEVEZÉS EREDETE
A világháborút megélt generáció
A II. világháború utáni
népességrobbanás gyermekei
(Coupland 2007) generációs műve
után
Az X generáció után következő
Az Y után következő
A Z után következő α (alfa)
generáció

1. táblázat: Generációk (ohe.hu 2017)

Az Y-generációra jellemző a nyitottság az újdonságokra, remekül ismerik és használják is az
információs technológia eszközeit. Határozott elképzeléseik vannak arról, hogy mit
szeretnének csinálni, célratörők, agilisak. Ők a felgyorsult internetes világ bástyái. Önzőbbek,
anyagiasabbak, mint az előttük lévő generációk, fizetési elvárásuk horribilis. Magabiztosan
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mozognak az általuk alakított virtuális világban, életüket többnyire okos telefonon keresztül
intézik, kiváló hálózatépítők. Nem a munkaidőre, az irodai kötöttségre alapoznak, hanem a
feladatra, amelyet interneten keresztül bárhonnan elvégeznek. Szabadságszerető nemzedék,
nem tűrik a kötöttséget és a formaságokat. Fontos számukra a munka és a magánélet
egyensúlya, másképpen szeretnének élni, mint a szüleik (ohe.hu 2017).
A Z-generáció tagjai már a rendszerváltást követően születtek, általában jobb
körülmények között nevelkedtek, oktatásukra nagyobb figyelem összpontosult. Ők azok, akik
egy digitális technológia által meghatározott világba születtek. Állandóan kapcsolatban
vannak egymással az interneten keresztül. Kérdéseikre a választ nem a szüleiktől, hanem az
internetről várják, ezért rugalmasak, tájékozottak. Otthonosan mozognak a virtuális világban,
de a valós kommunikációt stresszként élik meg. Igazi kihívást jelentenek a munkaerőpiacnak.
Róluk igazán el lehet mondani, hogy másképpen élnek majd, mint szüleik.
Összegzésképpen megállapíthatjuk, hogy az életkornak kitüntetett szerepe van a
munkavállalói döntések meghozatala szempontjából.
3. Fiatalok elképzelései a vállalkozási formáról
Már a korábbi években is nagy hangsúlyt fektettek arra a kutatók, hogy vizsgálják a
fiataloknak a vállalkozás indításához fűződő attitűdjeit, így például a GUESSS kutatási
projektben résztvevők. A GUESSS-felmérés (Global University Entrerpreneurial Spirit
Students’ Survey) 2011-ben 26 ország egyetemistáinak megkérdezésével a hallgatók
vállalkozásindításával kapcsolatos elképzeléseit és a vállalkozási tevékenységét vizsgálta.
Magyarországon 5.677 hallgató töltötte ki a kérdőívet (S. Gubik 2013).
Saját kutatásunkban arra a kérdésre kerestük a választ, hogy a mai egyetemi hallgatók
között milyen arányban vannak azok, akik nem alkalmazottként, hanem vállalkozóként
szeretnének dolgozni. A mintavétel nem volt reprezentatív, bárki kitölthette a kérdőívet
függetlenül attól, hogy melyik évfolyamon tanul. A kitöltött ívek száma 94 volt. A legtöbb
kérdőívet az idegenforgalmi szakon tanuló diákok töltötték ki. A kutatást a saját hallgatóink
között végeztük. Életkor szerint legtöbben, 54,8%-ban a 18-22 éves korcsoportba, 30,1%-uk a
23-25 éves korcsoportba tartozott, 9,7%-uk pedig 26-30 között volt. A megkérdezettek
többsége nő volt, 77,4%.
Azért, hogy megismerjük a fiatalok mindennapi élettel kapcsolatos preferenciáit, négy
választási lehetőséget kínáltunk fel, és ezeket 1-5 terjedő skálán értékelhették.

1. ábra: A fiatalok preferenciái (Saját kutatás alapján)
(1: legkevésbé fontos, 5: legfontosabb)

Az 1. ábrán jól kivehető, hogy a megkérdezett hallgatók az első helyre, a stressztől mentes
életet helyezték. Ezt a jó minőségű szakmai tudás követi, majd a szórakozás, mert a fiatalok
számára ebben az élet szakaszban az is fontos.
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A külföldi szakmai gyakorlat megosztotta a társaságot, de a hangsúly a külföldi
gyakorlat felé tolódik. A számukra nagyon fontos jó minőségű tudást csak részben kívánják
külföldi szakmai gyakorlaton megszerezni. Az adott kérdésre a választ adók 71%-a azonban
közepest, vagy annál jobb érdemjegyet adott, amiből arra következtetünk, hogy jóval többen
tartják fontosnak a külföldön eltöltött gyakorlatot, és csak 29%-uk szerint nem fontos. Ez
részben a hiányos nyelvismerettel is kapcsolatban lehet. (1. ábra)
A következőkben arra keressük a választ, hogy a képzést befejezően milyen formában
képzelik el életüket a munka világában. A felkínált négy alternatíva megosztotta a hallgatókat.
Egyenlő arányban, 28-28%-uk jelölte, hogy alkalmazottként szeretne dolgozni, vagy
külföldön. A külföldi munkavégzésre szavazók nagy valószínűséggel ugyancsak alkalmazotti
viszonyban, de erre nem kérdeztünk rá. A választ adók 18 százaléka jelezte, hogy saját
vállalkozásban képzeli el a jövőjét. A megkérdezettek negyede még nem tudja, mi lesz
számára a legjobb. (2. ábra)

2. ábra: Orientáció a képzést követően (Saját kutatás alapján)

A 2. ábrát nézve úgy tűnik, mintha a fiatalokat kevésbé érdekelné a vállalkozói lét, de ez csak
az arányokat elemezve tűnik így. Ha a mai gazdaság munkavállalóit nézzük, akkor azt
tapasztaljuk, hogy a 4,4 millió munkavállalói adattal szemben csak fél millió körüli működő
kis és közepes méretű vállalkozás van Magyarországon, tehát az arány valamivel több, mint
tíz százalék (KSH 2017). Ha az újonnan alapított vállalkozások számát vizsgáljuk, akkor
megállapíthatjuk, hogy 2016-ban bejegyzett új vállalkozások száma a gazdasági világválság
évében, azaz 2008-ban bejegyzett vállalkozásoknak valamivel több, mint fele, 54%-a. Ez
jelentős csökkenés az új vállalkozások számát illetően (vg.hu 2017).
A nagyszámban megszűnő vállalkozások indokolják, hogy legyenek új belépő
vállalkozások, és ha ezeket jól képzett fiatalok hozzák létre, akkor nagyobb valószínűséggel
lesznek életképes, növekedési potenciállal bíró cégek. Fontos, hogy a hallgatók, már az
egyetemen eltöltött évek alatt is tudják, hogy mit akarnak csinálni hosszútávon.
Alkalmazottként, vagy „önalkalmazottként” akarnak dolgozni, és az egyetemi éveket arra
használják, hogy javítsák képességeiket, vagy eladhatóságukat alkalmazottként (Greensted
1996).
Az általunk kapott 18, 3% jó aránynak tűnik, ha ez mind megvalósulna, akkor javítaná a
statisztikákat a működő kisvállalkozások számát illetően. Ezek a vállalkozások „friss vért”
jelentenének a jelenlegi kisvállalkozó piacon, innovációt, magasabb informatikai tudást,
magasabb hálózatépítési kedvet, rugalmasságot, nagyobb pénzügyi felkészültséget. Ezek azok
a hiányosságok, amit általában elmondanak a szakemberek a hazai kis- és közepes
vállalkozások működését elemezve. A kérdésre visszatérve, nem szabad elfeledkezni azokról
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sem, akik még nem döntöttek a vállalkozói léttel kapcsolatban. Mivel minden negyedik
hallgató később szeretne dönteni, ezért köztük is sokan lehetnek, akik inkább az önállóságot,
azaz a vállalkozást választják a későbbiekben. Összegezve, legkevesebb minden negyedik
hallgató az, aki a saját vállalkozás alapítását tervezi. Ez elég magas arány ahhoz, hogy a
tanulmányaik alatt színvonalas képzést kapjanak arról, hogyan lehetnek sikeres vállalkozók.
A következőkben vizsgáltuk, hogy a megkérdezett hallgatók családja rendelkezik-e
saját vállalkozással. Az eredmény hasonlít, a választ adók 21%-nak a családja rendelkezik
vállalkozással, de ha a tágabb családot, rokoni kapcsolatokat is vizsgáljuk, akkor ez az érték
már 40%.
Megkérdeztük a fiatalokat, hogy mennyire tartják fontosnak, hogy szabadon dönthetnek
arról, hogy vállalkozást alapíthatnak, vagy fontosabbnak gondolják-e azt, hogy
alkalmazottként kezdjék el az életüket a képzésüket befejezve. Az eredményeket a hármas
számú ábrán követhetjük, a kékkel jelzett oszlopban a „nem fontos”, míg a narancssárgával
jelzett oszlopban a „legfontosabb” válaszokat látjuk. Az ábrán egyértelműen látjuk a hallgatók
preferenciáját a nyitott lehetőségre, mivel, a hallgatók 72%-a tartja nagyon fontosnak, 27%-a
fontosnak a lehetőséget, hogy megválaszthassák, hogy alkalmazottként, vagy vállalkozóként
kezdjék el életüket a munka világában. Ugyancsak fontosnak tartják, hogy a fiatalok is
vállalkozzanak. Ez az arány 92%.

3. ábra: Fontos-e, hogy a fiatalok vállalkozást hozzanak létre? (Saját kutatás alapján)
(1: nem fontos, 2: fontos, 3: legfontosabb)

A következő kérdés azzal foglalkozik, hogy mivel lehet motiválni a fiatalokat, hogy
vállalkozók legyenek. Az adott kérdéshez négy válaszlehetőséget kínáltunk fel, amelyek a 4.
ábrán láthatók. Az eredmény szerint a legnagyobb motiváló tényező az önállóság, majd
sorrendben követi a kreativitás megélése és a jövedelemszerzés. A hallgatók egyértelműen
fontosnak, vagy nagyon fontosnak tartják a vállalkozásban szerezhető jövedelmet, és a
nagyobb jövedelemmel együtt nagyobb társadalmi státuszt is. Gondolkodásukban a
vállalkozói lét függetlenséggel társul, és ha már önálló vagyok, akkor azzal foglalkozom,
amivel szeretek foglalkozni. Talán még nem tudják, hogy a vállalkozók is szoros „függésben”
vannak az ügyfeleiktől, és sokszor ők azokat a feladatokat is elvégzik, amelyekre nem
találnak, vagy nem éri meg alkalmazottat felvenni.
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4. ábra: A vállalkozás indítása melletti érvek (Saját kutatás alapján)
(1: nem fontos, 2: fontos, 3: legfontosabb)

Végezetül a következő kérdéssel zárjuk ezt a vizsgálatot: Véleménye szerint milyen a
vállalkozók megítélése? Ez a kérdés azért fontos, mert ha azt szeretnénk, hogy maguk is
vállalkozzanak, akkor fontos, hogy pozitív véleménnyel legyenek a vállalkozói társadalomról.
Az eredményből egyértelműen látszik, hogy a külföldi tulajdonban lévő vállalkozásokról
kedvezőbb kép él a hallgatókban, mint a hazai tulajdonúakéról. (5. ábra) Ez azért meglepő,
mert ezek a fiatalok zömmel még nem találkoztak munkahellyel, a diákmunkától eltekintve
még nem dolgoztak. Akkor mi indokolja, hogy a külföldi tulajdonú vállalkozásokat
pozitívabban ítélik meg? Ezek a nem saját tapasztalatból szerzett információk elsősorban a
közvetlen környezetükből, családból, barátoktól, ismerősöktől valamint a médiából
származnak.

5. ábra: A vállalkozások megítélése (Saját kutatás alapján)

Ezek a vélemények akkor kerülnek előtérbe, ha munkahelyet keresnek, és itt a külföldi
tulajdonban lévő vállalatok – talán a magasabb jövedelem miatt – előnyben vannak hazai
társaikkal szemben.
4. Vállalkozási ismeretek oktatása
Ahhoz, hogy a fiatalok kedvet kapjanak a vállalkozói életformára nagy szerepet játszik az
iskolai képzésük, különös tekintettel a felsőoktatás. A Széchenyi István Egyetem Kautz Gyula
Karán több tárgy is szorosan összefügg a vállalkozói ismeretekkel, így például gazdasági,
pénzügyi, szervezési, munkaügyi ismereteket tanulnak a szakmai tárgyakon túlmenően.
Ennek ellenére a megkérdezett hallgatók közül csak minden ötödik hallgató válaszolta, hogy
alapos ismeretei vannak a vállalkozás alapításával és menedzselésével kapcsolatosan. Azok
aránya, akik nem rendelkeznek a megfelelő ismeretekkel 30% körül van. A részletes adatokat
a 2. számú táblázat tartalmazza. Véleményünk szerint ahhoz, hogy a megfelelő tudás és
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készség birtokában fejezzék be a képzésüket szükség van a vállalkozói ismeretek külön,
önálló tárgyként történő oktatására, ezzel koncentrálva a szétaprózódott ismereteket.
Ugyancsak hasznos, ha már a diákévek alatt létrehozhatnak a kisebb-nagyobb feladatokra
önálló vállalkozói csoportokat és mentor mellett gyakorolhatják a vállalkozás
menedzselésének fortélyait.
Mennyire ismeri
területeket?

az

alábbi nem
(%)

ismerem részben
teljes
ismerem (%) mértékben (%)

A vállalkozás alapításának

26

53

21

Vállalkozás működtetését,

22

61

17

Vállalkozás adminisztrációját

31

54

15

Adózási ismereteket

45

45

10

Értékesítési ismereteket

36

39

25

Foglalkoztatási ismereteket

29

50

21

2. táblázat: Vállalkozási ismeretek birtoklása (Saját kutatás alapján)

5. Generációváltás családi vállalkozásokban
Magyarországon a kisvállalkozások többsége a kilencvenes évek során jött létre, és ezen belül
jelentős a családi vállalkozások száma. A generációváltás a tulajdonlásban időszerű kérdéssé
vált. Reisinger a kérdéssel kapcsolatosan így ír a tanulmányában (Reisinger 2013: 4): „Az
egyik legfontosabb szempont lehet a tulajdonos szülők számára, hogy elsődlegesen
gyermekükre koncentrálva, tudatosan készüljenek a vállalkozás továbbörökítésére.” Ennek
egyik módja, hogy már az iskolaválasztásnál gondolnak arra, hogy a fiatal a megszerzett tudás
birtokában képes legyen a családi vállalkozás további működtetésére. A vállalkozás képessége
a vállalkozó személyiségében, mint az alkotás belső feltételeiben (Szirmai – Klein 2009), és
külső feltételeiben kereshető. Ezekben a tevékenységekben jelenik meg a család és az iskola
értéktermelő munkája.
6. Eredmények, javaslatok
Kutatásunkat egyetemi hallgatók körében végeztük, és arra a kérdésre kerestük a választ,
hogy mennyire foglalkoztatja a fiatalokat az útkeresés, hogy alkalmazottként, vagy
vállalkozóként képzelik el jövőjüket a képzésük befejezését követően. Meglepően sokan
gondolkodnak saját vállalkozás létrehozásában vagy családi vállalkozás folytatásában. A
megkérdezett hallgatók negyede gondolja, hogy ha elvégzi az egyetemet, akkor
önfoglalkoztató lesz, így élheti meg önállóságát és kreativitását. A hallgatók közel harmada
szívesebben dolgozna külföldön, a nagyobb jövedelem és nyelvtanulás miatt. A stressz
nélküli életvitel, a jó oktatás, valamint a szórakozás egyaránt fontos a megkérdezett
generációnak. Kritikusan szemlélik a körülményeiket, és nem hajlandók az életüket csak a
munkának szentelni. Az egyetemen oktató tanároknak ismerni kell a fiatalok gondolkodását,
és az oktatás során figyelembe kell venni az igényeiket. Mivel sokan gondolják életüket
vállalkozóként, fontosnak tartjuk a vállalkozói kompetenciák fejlesztését a képzésük alatt.
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Marketingkommunikáció és reklámnyelv a digitalizáció világában
Mátyás Judit
Pécsi Tudományegyetem, Pécs

1. Bevezetés
A gazdaságot és a gazdasági, kereskedelmi tevékenységeket, valamint a fogyasztókra
fókuszáló marketingtevékenységen belül a marketingkommunikációt is markánsan
meghatározza a technológiai fejlődés. Központi szerepet játszik az internetes technológia által
lehetővé vált hálózatosodás, az azonnali hozzáférés, a rugalmasság, a kényelem, melyek mind
a lakossági, mind a vállalati felhasználók számára fontos tulajdonságok. Az elektronikus
piactereken folyó üzletkötés alapjaiban megváltoztatta az üzleti folyamatokat. Az elektronikus
marketingtevékenység során a virtuális térben szervezetek és fogyasztók együtt teremthetnek
gazdasági és társadalmi hozzáadott értéket (Rekettye et al. 2015).
Napjainkban a digitalizáció rányomja bélyegét a marketingkommunikációra is. A
marketing mixen belül a kommunikációs mix négy elemét különíthetjük el: reklám,
eladásösztönzés (Sales Promotion), PR (Public Relations) és személyes eladás.
Írásomban a marketing kommunikációs tevékenység, valamint a kommunikációs mix
legfontosabb elemének, a reklámnak jellemző jegyeit vizsgálom napjaink digitális
környezetében.

1. ábra: Marketingkommunikációs mix
Forrás: https://www.google.hu/search?q=marketing

2. Trendek a marketingben
A marketing szakemberek számára fontos, hogy ismerjék a megatrendeket, a trendeketellentrendeket és főképpen az aktuális trendeket (Rekettye et al. 2015), melyek
meghatározzák a vásárlói-fogyasztói magatartást. A trendeknek komoly hatásuk van a piaci
sikereket meghatározó vállalati marketing kommunikációs tevékenységre is.
Sok vállalat problémája, hogy kitűnő termékei és vásárlói vannak, de valahogy mégsem
jön össze a sikeres üzlet. Ezért olyan új utakat, megoldásokat keresnek, melyek segítségével
elkerülhető a vásárlók sablonos megközelítése. Így például a Szenenmarketing és
etnomarketing értelmében személyre szabottan, az egyes célcsoport kulturális sajátosságaira
koncentrálva lehet a vásárlókat, a vállalat termékei iránt érdeklődőket meggyőzően elérni. Pl.
a Németországban a DaimlerChrysler nagyon sikeresen szólítja meg az etnikai
kisebbségekhez tartozó vásárlóit (ethnische Minderheiten), mert felismerte, hogy a nemzeti
kisebbségek, etnikumok esetében a kultúrának és anyanyelvnek, sőt még a
metakommunikációnak és testbeszédnek is nagy jelentősége van a vállalati
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marketingtevékenységek vetületében. A DaimlerChrysler cég ennek értelmében a német-török
ügyfelek számára török anyanyelvű eladókat alkalmaz, és a török kultúrához igazodó eladási
koncepciót dolgozott ki: a német-török ügyfeleket – a török szokásoknak megfelelően – egy
pohár teával fogadják, és barátságos légkörben, bizalomgerjesztő módon folyik a tárgyalás
(http//:www.fk-un.de/UN-Nachrichten/UN-Ausgaben, Mátyás 2011).
Napjaink marketing trendjelenségei közé sorolhatjuk még a Lovemarks,
Hightech&Hightouch, Event Marketinget, az individualizáció felerősödését (Förster – Kreuz
2003) és a Content Marketinget valamint a Storytelling-et is (http://www.contentmarketing.com/kategorie/storytelling/, Vossen–Reinhardt 2002).
A Content-marketing értelmében a tartalmak, történetek jutnak központi szerephez a
marketingkommunikációban. A reklámüzenet feladata az, hogy a fogyasztókat „tartalmakkal”
és érzelmi alapon szólítsa meg. A Content ebben az értelemben a PR, Social-Mediamarketing, a SEO és az e-mail-marketing központi elemének tekintendő, mert mindegyik csak
jól megformált tartalommal, üzenetekkel működik sikeresen. A mottó a következő: Először
lelkesíteni kell a fogyasztókat, és csak ezt követően történhet az értékesítés (Kopp 2013).
Új trendjelenségnek számít az ismét „felfedezett” Storytelling, mely a Contentmarketing része. A Storytelling értelmében a story-k, a történetek, az élmények, benyomások
valamint érzelmek, a mesék és mítoszok világa gyakorolnak a befogadókra, vásárlókra,
ügyfelekre igazán nagy hatást (Mikunda 2005). Christian Mikunda értelmezésében a
Storytelling jelentősége abban keresendő, hogy segítségével megteremthető a hangulat, ami a
marketing számára azért különösen nagy jelentőségű, mert ez jelenti a befogadó, fogyasztó
számára a vonzó üzenetet.
A marketing-koncepció szempontjából tehát olyan pozitív hatású élmények állnak a
fókuszban – a Storytelling értelmében –, melyek a múzeumokban, bevásárló központokban
biztosítják és fenntartják a vásárlói érdeklődést (Mikunda 2005). Az emberek, akiknek közös
történeteik vannak, egy közösséget (community) alkotnak, egy közös csoporthoz tartoznak.
Aki elmesél egy történetet, újabb történeteket generál, melyek egymást kölcsönösen
befolyásolják, erősítik, és értelmezik. A sok történetből lesz később egy nagyobb: story,
history (Frenzel et al. 2004; Dietrich et al. 2013). A narratív pszichológia értelmezésében az
emberek cselekedeteik, élményeik jelentéstartalmát történetekkel közvetítik, azokat
történeteik segítségével kommunikálják (Bruner 1986). Ezt felismerve, a történetekben rejlő
meggyőző erőt aknázza ki egyre több vállalat marketingkommunikációs tevékenysége során.
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3. Digitálizáció és marketingkommunikáció
A marketing kommunikációs mix elemein belül a reklámok online megjelenése szintén trendjelenség napjainkban.

2. ábra: Reklámköltés
Forrás: https://iabhublog.com/tag/reklamkoltes/

Erős növekedésben van a magyar digitális reklámpiac. 2014-ben az internetes reklámköltés
24,9 százalékkal követte a televíziós reklámokat. 2015-ben az internet már megelőzte a
televíziót (https://iabhublog.com/tag/reklamkoltes/).
Az IAB Europe és az IHS Markit szolgált friss adatokkal 2016 első félévére
vonatkozóan. Eszerint az online reklámköltés 18,6 milliárd eurót tett ki a vizsgált időszakban,
és az év egészében is két számjegyű növekedésre számíthatott az európai piac. Magyar
viszonylatban is elérkezett az, amire már a 2014-es reklámköltési adatok ismertetésekor is
sokan számítottak: minden más reklámeszközt, köztük a televíziót is megelőzve, az online
hirdetési szektor hasította ki a legnagyobb részt a magyar reklámtortából. 14 százalékos
növekedéssel a magyarországi digitális reklámköltés először haladta meg az 50 milliárdos
szintet, amin a hazai és a globális szereplők közel fele-fele arányban osztoztak
(iabhublog.com/tag/reklamkoltes/, iabhublog.com/2017/05/10/teljes-a-reklamtorta/).

3. ábra: Reklámtorta, Magyarország 2015-16
Forrás: https://iabhublog.com/2017/05/10/teljes-a-reklamtorta/
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4. A vállalatok online megjelenése
Honlapok
A vállalatok számára kiaknázandó lehetőség, hogy jól felépített, vonzó honlapok segítségével
a B2C valamint a B2B piacon is helyt tudnak állni. Manapság szinte minden vállalat
rendelkezik saját honlappal, online megjelenéssel.
A jól strukturált honlap jellemzői (Nielsen 2012):
- a vállalat pontos definiálása (a vállalat profilja: termékek, szolgáltatások);
- segíti a felhasználókat abban, hogy megtalálják, amire szükségük van, és amit
keresnek;
- megfelelő tartalom- és információ-közvetítés (a link-nevek egyértemű kulcs-szavakkal
ellátása);
- vizuális design alkalmazása.
Az eredményes és könnyű navigáció, a honlap átláthatósága, színes, vonzó fényképek,
videók szintén a jó honlap elvárt kellékei.
Az online megjelenés a vállalat üzleti és marketing tevékenységét valamint marketing
kommunikációját tekintve, számos előnnyel jár:
- globális jelenlét és elérés;
- versenyképesség-fokozás;
- leegyszerűsített ellátási lánc;
- személyre szabott szolgáltatások és termékek;
- gyorsabb reagálás a fogyasztók felmerülő szükségleteire.
Az e-business-nek azonban van árnyoldala is:
- korlátozott differenciálhatóság;
- folyamatos fejlesztési kényszer;
- a fogyasztók részéről a biztonsággal kapcsolatos aggodalmak (pl. adatvédelmi
félelmek);
- kommunikációs nehézségek;
- személytelenség (Rekettye et al. 2015).
Véleményem szerint az online kommunikáció egyik legnagyobb kihívása és problémája
a személytelenség, a face to face-kapcsolat hiánya, melynek kiküszöbölésére a vállalatoknak –
a sikeres piaci megjelenés érdekében – fokozott hangsúlyt kell fektetni.
Napjaink telített piacain, a globális piactérben, a kiélezett versenyben éppen ezért meg
kell keresni annak lehetőségét, hogy a vállalat hogyan tudja termékeit, szolgáltatásait, és saját
magát is a legsikeresebben, a fogyasztók számára vonzó üzenettel reklámozni.
5. Hatékony marketing kommunikáció
Reklám, reklámnyelv
A reklám nyelvészeti aspektusból a következő jellemzőkkel írható le: a reklámnyelv a
köznyelvből merít, ugyanakkor bizonyos sajátos nyelvi eszközök nagyobb gyakorisággal
fordulnak elő a reklámszövegekben. Ahhoz, hogy a megfelelő célcsoportot szólítsa meg, a
reklámnyelv felhasznál más nyelvváltozatokat is, mint például a dialektusok, a szaknyelvek,
vagy az ifjúsági nyelv. A reklámnyelv mind a szavak szintjén (viszonylag kevés ige,
neologizmusok, idegen szavak alkalmazása stb.), mind a mondat szintjén (felszólító, hiányos
mondatok gyakori előfordulása), mind szövegszinten (perszvázió) olyan nyelvi jellemzőket
vonultat fel, amelyek tipikusak a reklámban (Csapóné 2011).
A határozók és jelzők kulcsfontosságú szerepet játszanak a reklámokban, mert álmokat,
vágyakat képesek elindítani. Gyakoriak a szójátékok, a megszemélyesítések: a rózsaszín
szökellni kezd, az illat kommunikál (Williamson 1990). Tipikus a jelzők fokozott alakjának
alkalmazása és a szójátékok, például a jó/jobb/legjobb, friss, tiszta, csodálatos, valóságos,
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gazdag, fényes, extra. Gut, besser, Gösser, Porcijó kutyatáp, Olcsón tixtább, A borok királya,
a királyok bora, Új életet LEHELhet konyhájába.
Ezen felül idegen szavak, „divatos”, fiatalos kifejezések használata is jellemző: Just do
it! Let’s make things better! (www.kreativ.hu/magazin).
A reklámhatást sokféle ingerrel is lehet fokozni. Olbrich (2010) értelmezésében vannak
fizikai-intenzív (színek, betűméretek), emocionális (érzelmek, erotika, állatok, gyermekek,
család), valamint meghökkentő, elgondolkoztató, nehezebben értelmezhető reklámok (Olbrich
2010). A testimonial, azaz „tanúságtevő reklámok”, melyekben sztárok, celebek közvetítik a
reklámüzenetet,
szintén
erős
meggyőző
hatással
rendelkeznek
(http://tudatosvasarlo.hu/cikk/rekl-mtr-kk-k-abc-je-ha-celeb-mondja).
A reklámkészítő szakemberek számára a nyelvészeti aspektus mellett fontos szempont
az ingerek megfelelő alkalmazása és „adagolása” is.
5.1. Reklámnyelv, ingerhatások
Megfigyelési eredmények
Magyar nyelvű televíziós reklámfilmekkel végeztem (pl. Activia, OTP, Aldi, Béres, Erste
Bank, Elseve, Dr. Oetker, KFC, Media Markt, Nutella, Telenor, Telecom, Zendium)
megfigyeléseket, mert kíváncsi voltam arra, hogy a reklámkészítők milyen nyelvi
eszközökkel, főképpen ingerhatásokkal dolgoznak.
Megállapíthattam, hogy a reklámfilmekben gyakoriak a szójátékok, fokozások. Közel
30 százalékos arányt tettek ki. Az ingerhatások tekintetében főképpen az intenzív-fizikai
ingerek voltak jellemzőek, és az emocionális, elsősorban erotikus hatások. A testimonal
reklámok az általam vizsgált esetekben nem fordultak elő jelentős mértékben, csupán egy-két
reklámfilmben (6,5%). Ugyanakkor az érzelmi hatást keltő ingerek aránya (erotika, család,
szeretet, szerelem, háziállatok, zene) közel 90 százalékos volt az általam vizsgált
reklámokban.

Nyelvi eszközök:

30%

szójátékok, fokozások
testimonial reklámok

6,5%

Érzelmi hatást keltő ingerek:

30%

humor
erotika, család, szeretet, szerelem,
háziállatok, zene

90%

4. ábra: Magyar reklámfilmek
Forrás: saját készítés

Tehát legnagyobb arányban az érzelmi, emocionális ingerek fordultak elő a vizsgált
reklámfilmekben, és ez nagy valószínűséggel annak köszönhető, hogy az információáradatban élő fogyasztók a telített piacokon nem további információkkal és észérvekkel,
hanem érzelmeik segítségével győzhetőek meg legsikeresebben.
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Éppen ezért van és lehet nagy jelentősége a napjainkban “újra felfedezett” és a
marketing kommunikációban trendjelenségként megjelenő “tartalmaknak”, sztoriknak, az
érzelmeinkre ható történeteknek, a Storytelling-nek.
Érdemes a vállalatok számára a Storytelling adta lehetőséggel élni a marketing
kommunikáció során, és a piacon olyan, a célcsoporthoz szóló történetekkel megjelenni,
melyek segítségével a fogyasztói “bevonódás”, involvement-szint ténylegesen növelhető.
6. Storytelling nyelvészeti megközelítésben, sikeres vállalatok Storytelling-filmjei
A Storytelling vállalati marketingkommunikációban történő alkalmazásakor nem csak a
nyelvészeti aspektus és az ingerhatások fontosak, hanem figyelembe kell venni a történet
megfelelő felépítését is, mert ez szintén a siker egyik fontos alapfeltételét jelenti.
A jó Storytelling-filmnek a következő jellemzői és feltételei vannak:
A történet céljának pontos definiálása, alkalmazkodás a célcsoport igényeihez,
hitelesség, az érzelmek dominanciája. A történet főszereplője, „hőse” hétköznapi ember, nem
„celeb”, filmsztár, hanem olyan, mint mi. Szimpatikus, akivel a célcsoport tagjai könnyen
azonosulni tudnak, akivel együtt tudnak örülni, és szenvedni, és akinek a küzdelmét
magukénak érzik. A másik alapvető és nélkülözhetetlen Storytelling-elem, hogy a márka
csupán „mellékszereplő”. A márka neve csak a film végén jelenhet meg! A feszültséget okozó
konfliktusok szintén fontosak, hiszen a konfliktusok által generált feszültség a mese, történet
lényeges eleme, „hajtóereje”. A konfliktus sikeres megoldásával fejeződik be a történet, és
ami szintén lényeges: minden esetben pozitív végkifejlettel. A nézők, akik az események
részeseivé válnak, egyfajta „Aha”-élményt élhetnek át, és „elköteleződnek” a termék iránt
(https://www.marketinginstitut.biz/blog/storytelling).
Tíz, globális termékekkel rendelkező nagyvállalat Sorytelling-filmjeit elemeztem
nyelvészeti szempontból és az alkalmazott ingerhatások tekintetében. Ezek a filmek a
következő vállalatok marketingkampányának részei voltak: Redbull, WestJet, Budweiser,
Telekom, Kia, Mercedes-Benz, Hornbach, Coca Cola, Nivea és Toyota
(https://www.marketinginstitut.biz/blog/storytelling).
A filmek elemzésekor a következő eredményre jutottam: a perszvázió, erőteljes
meggyőzés jellemző mindegyik Storytelling-filmre, de a reklámok tipikus nyelvészeti
karakterjegyei nélkül!
A meggyőzés – és ezt nagyon fontosnak tartom – nem hagyományos értelemben, a
reklámok igen gyakran „agresszív”, rámenős módján történik, hanem a Storytelling
értelmében a márka, a márkanév tudatos háttérbe szorításával, a történeten, az érzelmeken van
a hangsúly. A fogyasztói „érintettséget” (involvement) a filmek készítői a hétköznapi,
egyszerű, sokszor esendő emberek történeteivel igyekeznek erősíteni.
A szójátékok, bizonyos, a márkához kapcsolható mondatok a történetek végén jelennek
meg, pl. a Telekom, Nivea, Toyota, és a Hornbach esetében: Besondere Geschichten
verdienen das beste Netz, Nivea: Danke Mama, Corolla: Feels good inside. Toyota/ Believe,
Hornbach: Es gibt immer was zu tun.
A színek, a zene szintén központi szerephez jutnak. A Mercedes Benz esetében csupán
érzelmes zene hallható a Teddy macijával eltévedt kisfiú történetének bemutatásakor (The
Journey). A zene az érzelmi töltést emeli a Nivea-filmben is, melyben az anya-gyermek
kapcsolat kiemelése történik. A Toyota-filmben hallható francia nyelvű zene szintén feldobja
a vidám történetet, melynek főszereplője egy folyamatosan bajba keveredő macska.
Fontosnak tartom kiemelni a humor szerepét, mely kapcsolódik a szójátékok
alkalmazásához is, hiszen ezek célja szintén az, hogy a játékosság segítségével, vidám
szóösszetételekkel, szokatlan kifejezésekkel felhívják figyelmünket egy vállalati termékre. Az
általam elemzett filmekben a humor főképpen a Hornbach, valamint a Toyota cég esetében
jelent meg.
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Összességében megállapíthattam, hogy a vizsgált Storytelling-filmekben,
feltételezésemnek megfelelően, az emocionális ingerek kapnak központi szerepet: zene,
érzelmek (gyerekek, anya-gyermek kapcsolat), humor, valamint a szójátékok alkalmazása is
megfigyelhető.
A Storytelling esetében tehát a meggyőzés nem a hagyományos reklám értelmében
történik – a nyelvi vonatkozások tekintetében sem –, hanem az érzelmi hatások
dominanciájával.
7. Storytelling a vállalati honlapokon
Német és magyar, elsősorban a turizmus szektorban tevékenykedő vállalatok honlapját
vizsgáltam meg, mert kíváncsi voltam arra, hogy ezek a szállodák vajon célirányosan
kiaknázzák-e a Storytelling-adta lehetőségeket.
A következő szállodák honlapján jártam:
- Hotel Herrnschlösschen;
- Wellnesshotel Jagdhof;
- Hotel Burg Wernberg;
- Burghotel Auf Schönburg;
- Stern am Rathaus;
- Alm- & Wellnesshotel Alpenhof;
- Alpenhotel Zechmeisterlehen;
- Apartments & Hotel Kurpfalzhof;
- The Ritz-Carlton, Wolfsburg;
- Brenners Park-Hotel & Spa (https://www.tripadvisor.de/Hotels-g187275-GermanyHotels.html).
Mindegyik szálloda 5 csillagos kategóriájú, ezért úgy gondoltam, hogy honlapjukon jelen
lesznek a szálloda történetéről a vendégekhez szóló, hatásos Sorytelling-reklámfilmek.
Meglepve tapasztaltam, hogy egyik hotel honlapján sincs Storytelling-film, csupán szép
fényképeket láthatunk a hotel szolgáltatásairól, vonzó környezetéről.
A legnagyobb magyarországi vállalatok esetében, azok online felületén, web-oldalán is
vizsgálódtam, hogy találhatóak-e ott történetek, élnek-e a vállalatok a Storytelling adta
lehetőséggel.
Először a következő cégeket, mint kiemelt, magas színvonalú magyarországi
vállalatokat vizsgáltam:
- Audi Hungária Kft;
- GE a Hungary Ipari és Kereskedelmi Zrt;
- VODAFONE Magyarország Mobil Távközlési Zrt;
- Richter Gedeon Vegyészeti Gyár Nyrt. (http://www.vg.hu/vallalatok/a-leghiresebb-).
Felkerestem az adott vállalatok honlapját, és bár a legtöbb nagyon vonzónak
minősíthető, különösképpen az Audi Hungária Kft. és a Richter Gedeon Vegyészeti Gyár
honlapjai, de egy vállalat esetében sem találtam a Storytelling értelmében olyan kisfilmeket,
melyek a fogyasztók érzelmeihez szólna, személyes élményeken alapulna
(https://audi.hu/hu/a-vallalat/,https://www.emis.com/php/company, http://www.vodafone.hu/,
https://www.richter.hu).
Körülnéztem a turizmus szektorban is, és megvizsgáltam több hotel honlapját, keresve a
Storytelling jelenlétét.
A következő szállodák honlapján vizsgálódtam:
- Hotel Palatunis Pécs, 3 csillagos szálloda, (http://www.danubiushotels.hu/ );
- Corso Hotel Pécs, 4 csillagos szálloda (https://szallas.hu/corso);
- Adele Boutique Hotel Pécs, 4 csillagos (https://szallas.hu/adele-boutique);
- Hotel Laterum Pécs, 4 csillagos (https://szallas.hu/hotel-laterum-);
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- Hotel Makár Pécs, 4 csillagos (http://hotelmakar.hu/).
Megállapíthattam, hogy egyik hotel sem él a Storytelling módszerével.
Az általam vizsgált magyarországi vállalatok nem alkalmaznak honlapjaikon
Storytelling-filmeket.
8. Nemzeti Parkok és Storytelling
Több magyarországi és külföldi nemzeti park honlapját is megvizsgáltam.
A Magyar Nemzeti Parkok esetében egy központi honlap működik, és onnan lehet
eljutni a 10 legnagyobb magyar park honlapjára (Aggteleki, Balaton-felvidéki, Bükki, DunaDráva, Duna-Ipoly, Fertő-Hanság, Hortobágyi, Kiskunsági, Körös-Maros Őrségi,
http://magyarnemzetiparkok.hu/).
A központi honlap vonzó kialakítású, transzparens, az egyes nemzeti parkokról minden
fontos információ megtalálható, gyönyörű képekkel illusztrálva. A Youtube-n számos filmet
is láthatunk a látogatók és turisták benyomásairól, élményeiről, de hiányoznak a Storytellingfilmek.
A 10 legnagyobb európai nemzeti park honlapját is tanulmányoztam, melyek különálló,
önálló oldalak (Gran Paradiso Olaszország, Triglav Slovenia, Oulanka Finland, Peneda-Gerês
Portugal, Saxon Switzerland Germany, Sarek Sweden, Kalkalpen Austria, Rago Norway,
Port-Cros France, Ordesa Spain, https://www.theguardian.com/travel/2015/mar/30/10-europebest-national-parks-italy-france-spain).
A honlapok gyönyörűek, átláthatók, vizuálisan is kiválóan strukturáltak, minden
szükséges információ elérhető (szálláslehetőségek, odajutás, kontaktszemélyek,
elérhetőségek). Ismertető filmek, videók is tájékoztatást adnak a nemzeti parkok csodáiról.
Ugyanakkor csupán két honlapon található Storytelling-film. A Saxon Switzerland
esetében kiemelném a “Was ist Liebe?” (“What is love?”) című filmet, melyben
szentimentális, az érzelmekre ható zenei aláfestéssel, szerelmi történetbe ágyazottan
ismerhetjük meg a nemzeti parkot, tehát erőteljes érzelmi ingerek alkalmazásával. A Sarek
(Sweden) esetében szintén találhatunk szép, meggyőző hatású, érzelmes történeteket,
Storytelling-filmeket, például: “The Nordenskiörd Race – a story”.
9. Összegzés
Napjainkban az internet térhódításának, dominanciájának hatására a vállalati
marketingtevékenység is nagymértékben az online térben történik.
A vállalati online megjelenést elsősorban a honlapok jelentik, ahol a vállalat
bemutatkozhat, ismertetheti küldetését, termékeit, szolgáltatásait. A honlap reklámfelületként
is működik, mert a vonzó megjelenés, szép képek, reklámfilmek a célcsoport érzelmeire hatva
győzhetik meg a honlapra látogatót a termék-vásárlásra, a szolgáltatások igénybevételére.
A telített piacok, a túl sok információ miatt a reklámhatást fokozó ingerek tekintetében
javasolt az érzelmi ingerek irányában elmozdulni, és – véleményem szerint – a vállalati
marketing-tevékenységet tudatosan, célirányosan a Storytelling módszerével is bővíteni. A
Storytelling-filmek segítségével a vállalatok vendégeik, ügyfélkörük számát növelhetik. A
Storytelling ugyanakkor lehetőséget ad arra is, hogy az online kommunikáció egy nagy
hiányosságát kompenzálja: a személytelenséget, a face to face kommunikáció hiányát.
A Storytelling meggyőző ereje abban rejlik, hogy a telített piacokon, az erősödő
versenyben, az információval telítődött fogyasztók olyan meggyőző hatású, érzelmekre ható
történetekkel szólíthatók meg, melyek róluk és nekik szólnak, és melyeknek részesei lehetnek.
A digitális korszak idején nem szabad arról sem megfeledkezni, hogy a médiát az
emberek és emberi kapcsolatok formálják, és mindez úgy történik, ahogy azt ők akarják. A
márkákat manapság valójában már nem csupán a hagyományos értelemben vett pozícionálás
erősíti, hanem mint történetek élnek és működnek (Dietrich et al. 2013).
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A szociális szövetkezetek és a tanácsadás
Szretykó György
Széchenyi István Egyetem, Győr

Problémafelvetés
A digitális forradalom radikálisan átalakítja a gazdaság, a foglalkoztatás és a szakmastruktúra
szerkezetét. Ilyen körülmények között a hátrányos helyzetű csoportok foglalkoztatását
nagymértékben elősegíthetik a szociális szövetkezetek. Mindebből kiindulva a
tanulmányomban felvázolom egyrészt a szociális szövetkezet fogalmát, törvényi
szabályozását és munkahelyteremtő szerepét, másrészt a szociális szövetkezetek tapasztalatait
Olaszországban és Spanyolországban, harmadrészt a szociális szövetkezetek helyzetét
Magyarországon. Végezetül bemutatom a tanácsadás lehetőségeit a szociális szövetkezetek
megalapításában és működtetésében.
1. A szociális szövetkezet fogalma, törvényi szabályozása és munkahelyteremtő szerepe
Napjaink politikai és gazdasági életének morális értékválsága, fokozódó individualizmusa és
egoizmusa közepette a világ szövetkezeti mozgalma hangot adott aggodalmának, és tizenkét
évvel ezelőtt elfogadott egy nyilatkozatot a szövetkezeti értékekről, amelyek éppúgy
érvényesek napjainkban, mint 150 évvel ezelőtt: „A szövetkezetek az önsegítés, az
önmagukért vállalt felelősség, a demokrácia, az egyenlőség és a szolidaritás értékein
alapulnak. Alapítóik hagyományait követve a szövetkezeti tagok hisznek az őszinteség, a
nyíltság, a társadalmi felelősség és a másokkal való törődés etikai értékeiben.” (MünknerWardenski 2007: 10)
A szövetkezetek tehát egy jogi szempontból elismert szervezeti forma, amely mindenütt
a világon szabályozott. Speciális formáját jelenti a szociális szövetkezet, amely abban
különbözik a fentiekben megfogalmazott jellemzőktől, hogy a célja munkanélküli, illetve
hátrányos helyzetű tagjai számára munkafeltételek teremtése, valamint szociális helyzetük
javításának elősegítése. Egy időben gazdasági, társadalmi, közösségi, oktatási és kulturális
célokat is szolgálnia kell.
A szociális szövetkezetek alapítását és működését az alábbi jogszabályok határozzák
meg:
 2006. évi X. törvény a szövetkezetekről;
 141/2006. (VI.29.) Korm. rendelet a szociális szövetkezetekről;
 2013. évi XLI. törvény a szociális szövetkezetekkel összefüggésben egyes törvények,
továbbá a közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó egyes törvények módosításáról;
 2013. évi CCLII. törvény egyes törvényeknek az új Polgári Törvénykönyv hatályba
lépésével összefüggő módosításáról.
A szövetkezeti társulások felhasználó-vezérelt (azaz a használók tulajdonában és ellenőrzése
alatt lévő) üzleti szervezetek, tehát a használók tulajdonában van, ellenőrzését maguk a tagok
végzik. Ennek a formának az ellentéte a befektető-vezérelt üzleti szervezet, amely a
befektetők tulajdonában és ellenőrzése alatt van. A szövetkezetekben a felhasználók egyben
tagok is. Ennek megfelelően a szövetkezetek tagságorientált, a tagok által finanszírozott és
ellenőrzött szervezetek.
A fő célkitűzésük elsősorban tagjaik érdekeinek védelme. Ezért a szociális
szövetkezetek szövetkezeti érdekképviselettel is rendelkeznek.
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2. A szociális szövetkezetek tapasztalatai Olaszországban és Spanyolországban
A szociális szövetkezetek több évtizedes múltra tekintenek vissza az Európai Unióban.
Olaszországban, Spanyolországban, Franciaországban, de Dél-Amerikában, sőt Japánban is
alakultak szociális szövetkezetek, amelyek a tevékenységükkel elsősorban a
munkanélkülieket, a fogyatékkal élőket, a megváltozott munkaképességű személyeket, az
időseket és a fiatalokat célozták meg.
A szociális szövetkezetek „őshazájában” (Olaszországban) 1991-ben hozták meg a
rájuk vonatkozó törvényt (381/1991). Ez a törvény a szociális szövetkezeteknek két típusát
különbözteti meg:
 A típus: szociális, egészségügyi, oktatási, közösségi szolgáltatások nyújtására
specializálódott szervezetek;
 B típus: foglalkoztatási célú szövetkezetek, melyek mezőgazdasági, ipari, vagy
szolgáltatási tevékenységükhöz tartósan munkanélküli, drogfüggő, alkoholista,
korábban elítélt és egyéb hátrányos helyzetű embereket alkalmaznak.
Az A típusba tartozó szociális szövetkezetek egyik területe az idősek gondozása. A másik
terület az óvodai elhelyezés, ami nálunk sem problémamentes.
A B típusba tartozó szociális szövetkezetek a hátrányos helyzetű csoportok és egyének
szociális státuszának javítását, illetve a táradalomban való eredményes beilleszkedését ipari,
mezőgazdasági, kereskedelmi, szolgáltatói, gazdasági tevékenység folytatásával próbálja
megvalósítani. Példaként említhető a fogyatékkal élők és segítők által üzemeltetett elektromos
készülékek gyártására specializálódott szövetkezet, pékség, bőrműves műhely, kávéház.
Ezek a szövetkezetek piaci értékesítésből származó árbevételből és adományokból
tartják fenn magukat. Az állam legfeljebb megrendelésekkel „támogatja” a szociális
szövetkeztek ezen formáját, illetve kedvező hitellehetőségek és adózási feltételekkel segíti
őket (Petheő – Győri – Fekete 2010). Ez a szövetkezeti forma megfelelő állami támogatás
mellett, nálunk is megvalósítható lehetne.
A 381/1991-es törvény szerint a fogyatékkal élő foglalkoztatottak után nem kell
társadalombiztosítási járulékot fizetni, amennyiben ezen állapotukat egy hatóság igazolja.
(2000-ben a szociális szövetkezetekben az alkalmazottak körében a fogyatékkal élők aránya
40% körül mozgott).
A 2012-es adatok szerint a szociális szövetkezetek 278.849 fő számára jelentettek
munkalehetőséget. A szociális szövetkezetek Olaszországban helyi konzorciumokat alkotnak,
majd területi alapon (tartományi vagy fővárosi) szerveződnek.
Spanyolországban az olasz tipológia szerinti mindkét szövetkezeti forma jelentősnek
tekinthető. Az országos törvény 1999-ben lépett hatályba (27/1999 törvény). A közösségi
szolgáltatások közül itt is kiemelkedő az otthoni ápolás, az oktatási és kulturális
szolgáltatások. A B típusnak megfelelő szövetkeztek itt is a társadalomból, munkából való
kirekesztettséget próbálják csökkenteni, lehetőleg el nem látott szociális, közösségi célok,
szolgáltatások egyidejű ellátásával.
A szociális szövetkezetekben több mint 400.000 ember dolgozik, erőteljes kormányzati
és önkormányzati támogatással.
Spanyolországban a szövetkezeti mozgalom kialakításában kulcsszerepet játszott az
1956-ban alapított Mondragon Szövetkezeti Vállalat (MCC). A Mondragon Szövetkezeti
Vállalat működési területe három irányban oszlik meg: a pénzügy, az ipar és további
tevékenységek, mint például mezőgazdasági, élelmiszeripari vállalkozások, biztosítás,
gyártás, elosztás és társadalmi jóléti tevékenységek. 2010-ben a Mondragon gazdaság 150
szövetkezeti üzemből állt és több mint 100.000 főt foglalkoztatott.
Az MCC folyamatos fejlődése olyan problémát hozott felszínre, hogy hogyan lehet a
cég egyszerre piacképes napvállalat és a hagyományos szövetkezeti értékek képviselője.
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Ezzel együtt a Mondragon Szövetkezeti Vállalat a világ egyik leghíresebb szövetkezete,
amely alternatív modellként szolgálhat a magyar szociális szövetkezetek működése és
fejlesztése számára is (Drábik 2007: 113-117).
3. A szociális szövetkezetek Magyarországon
3.1. A szociális szövetkezetek funkciói és magyarországi típusai
A szociális szövetkeztek egy időben szociális, közösségi és társadalmi funkciókat töltenek be
a mai magyar társadalomban.
A szociális szövetkezetek magyarországi típusaival kapcsolatban különböző álláspontok
vannak a szakirodalomban. Legfontosabb típusai a következők:
 Hátrányos helyzetűek foglalkoztatási integrációját biztosító szövetkezet, amely
kimondottan hátrányos helyzetű munkaerő piaci csoportokhoz tartozó személyek
foglalkoztatására létrejött szociális szövetkezet, ahol a tagság javasolt összetétele 70 %
jó helyzetben lévő és 30 % integrálandó tag.
 Helyi közösségi szükségleteket kielégítő szociális szövetkezet. A piacgazdaság egyéni,
globalizált érdekeket képviselő szemléletével szemben, a helyi közösségi érdekeket
képviselő, a helyi szükségletekre választ adó szociális szövetkezet. A tagság
összetétele a helyi viszonyoknak, tevékenységeknek megfelelő, ebben a szövetkezeti
típusban lehet tag az önkormányzat és a karitatív szervezet. Ez a szociális szövetkezeti
típus tudja megszervezni és működtetni a helyi szolgáltatásokat.
 Közösségi vállalkozásként működő szociális szövetkezet. A szövetkezeti elveket
fontosnak tartó közösség által létrehozott közösségi vállalkozás, amely alternatív
gazdasági együttműködésre, alternatív közösségi értékrend szerinti életforma
kialakítására épül és a fenntartható fejlődés szempontjait helyezi előtérbe.
 Foglalkoztatási szövetkezet, amelynek legalább 500 természetes és legalább egy
országos nemzetiségi önkormányzat a tagja, és a hátrányos helyzetben lévő tagjai
számára a munkafeltételek megteremtését elsősorban munkaerő-kölcsönzés, valamint
munkaközvetítő tevékenységen keresztül biztosítja. A foglalkoztatási szövetkezet a
szociális szövetkezetek egyetlen az Sztv. által nevesített típusa.
3.2. A szociális szövetkezetek jellemző vonásai
A 2006. évi X. törvény (Sztv.) megjelenése óta a szociális szövetkezetek száma folyamatosan
emelkedett. Ebben az Országos Foglalkoztatási Közalapítvány (OFA) 2007 „Szövetkezz”
támogatási programja is segített, amelynek eredményeképpen 37 szociális szövetkezet alakult
meg, összesen 317 taggal, közülük 190 fő tartósan munkanélküli személlyel. (palyazatok.org,
2016) A folyamatos emelkedés 2010-ig 20 új szociális szövetkezet megalakulását jelentette.
2010 novemberében — köszönhetően a TÁMOP 2.3.4. számú pályázati kiírásnak — az
újonnan alakuló szociális szövetkezetek száma elérte a 71-et. A 2011-es adatok szerint a
szociális szövetkezetek jelenléte már szinte az egész országra kiterjedt. Megalakulásuk
elsősorban a nagyobb munkanélküliséggel rendelkező megyékben (Borsod-Abaúj Zemplén,
Szabolcs-Szatmár-Bereg és Csongrád) volt jellemző (Németh 2012: 139-143), 2012-re
Magyarországon mintegy 259 szociális szövetkezet működött.
2012-ben döntés született az ún. új típusú szociális szövetkezetek létrehozásának
támogatásáról, amelynek célja a leghátrányosabb helyzetben lévő kistérségek településeinek
támogatása volt. A kezdeményezés első fázisa az ország 47 leghátrányosabb kistérségének
800 olyan települését érintette, ahol 5000 főnél kevesebben élnek, és a „hagyományos”
pályázati rendszerben nem tudtak előre lépni (Giro-Szász 2012). További célja, hogy a kisebb
településeken minden halmozottan hátrányos helyzetű családot megpróbáljanak bevonni a
kezdeményezésbe. 2013-ban az Új Széchenyi Terv keretében kiírták a TÁMOP szociális
gazdaság fejlesztésére irányuló pályázatokat.
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Eme szervezetek munkavállalói elsősorban középkorúak, illetve 50 év felettiek, nagy
többségük alap- és középfokú végzettséggel rendelkezik. A feladatok elvégzése a szakképzett
munkaerő mellett segéd- és betanított munkásokat is igényel. A szociális szövetkezetekben
foglalkoztatottak száma átlagosan 20 fő, amely 10 fő alatti, vagy 100 fő feletti munkaerőt
foglalkoztató szervezeteket jelent. Ez a létszám egy kisváros, vagy nagyközség esetében nem
jelent megoldást a munkaerő piaci problémákra, azonban egy 1000 fő alatti kistelepülésen
több éven át stabilitást adhat. Motiváló tényező, hogy a foglalkoztatottak átlagosan havi bruttó
bére 100 ezer forint feletti, amely a közfoglalkoztatási bért majdnem 40 %-kal haladja meg.
Eddigi működésükhöz és fejlesztésükhöz a TÁMOP – és Leader – pályázatokon túl az
önkormányzatoktól kaptak segítséget, de 2014 év végétől megnyílt egy új a „Sui Generis”
programhoz kapcsolódó pályázati forrás is. Ez a pályázati lehetőség az önellátást, az
önfenntartást megalapozó, a tagi munkavégzésre irányuló jogviszony elterjesztését célozza,
többek között szakmai, adminisztratív, pénzügyi kapacitások fejlesztésével, technológiai
korszerűsítésekhez, továbbá háttérszolgáltatások biztosításához rendelt támogatásokkal.
A decentralizált és a központi kormányzat szerepe a jövőben meghatározó a
szövetkezetek fejlődése szempontjából. A tapasztalatok szerint az előbbi többek között
megrendelésekkel, kereslet-indukáló szolgáltatásokkal, az utóbbi pedig a pénzügyi források
biztosításához szükséges pályázati és hitellehetőségek mellett, a jogszabályi környezet
kedvezőbbé tételével, valamint komplett tanácsadási támogatás biztosításával segítheti elő a
fejlődést. Mindezek mellett kiemelt jelentőséggel bír a szolgáltató tevékenységek, a képzési
háttér, illetve összehangolt támogatási rendszerek kialakítása, a fekete és a szürke gazdaság
visszaszorítása is (Tésits – Alpek – Kun 2015).
2015-ben a szociális szövetkezetek száma elérte a 2.634-et, amelyek kb. 1200 tagot és
mintegy 1000 főt foglalkoztatnak. A legnagyobb számban Borsod-Abaúj-Zemplén (344) és
Szabolcs-Szatmár-Bereg (272) megyékben voltak jelen, amely a szociális szövetkezetek 13,
illetve 10 %-át tették ki. A legkevesebb szövetkezet (28) Győr-Moson-Sopron megyében
működött. Tevékenységi körük alapján, 46 %-ban szolgáltató, 28 %-ban mezőgazdasági, 17
%-ban ipari, a fennmaradó részben kereskedelmi és turisztikai tevékenységet folytattak
(Németh 2016).
A 2014 és 2020 között a szociális gazdaságban megvalósult fejlesztések, valamint ezen
időszak operatív programjaiban a szociális szövetkeztek számára elérhető források a
következők:
 társadalmi vállalkozások ösztönzése és támogatása;
 tranzit foglalkoztatás: a hátrányos helyzetűek számára piacképes szakképzettség
megszerzésével és gyakorlati munkavégzéssel a cél a nyílt munkaerő-piaci
elhelyezkedés.
A magyar kormány 2014. szeptember 11-én írta alá a „Partnerségi Megállapodás”–t az
Európai Unióval, amely a 2014-2020 közötti tervezési időszak főbb célkitűzéseit tartalmazza.
Ennek megfelelően a 2014-2020 közötti források több operatív programban is megjelennek.
A következő táblázat a 2014–2020 közötti időszak operatív programjaiban a szociális
szövetkezetek számára elérhető forrásokat összegzi.
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Operatív
program
EFOP

GINOP
TOP
VEKOP

Prioritás
együttműködő társadalom
infrastrukturális beruházások a társadalmi
együttműködés erősítése érdekében
foglalkoztatás
pénzügyi eszközök és szolgáltatások
fejlesztése
fenntartható városfejlesztés a megyei jogú
városokban
társadalmi hozzáférést bővítő és humánerőforrás-fejlesztést támogató programok

Teljes
finanszírozás
(EUR)
867 012 684
486 615 891
1 712 604 572
2 352 885 425

Teljes
finanszírozás
(HUF)
268 860 633 308
150 899
587 799
531 078 677 777
729 629 770 293

1 248 120 447

387 042 150 615

122 485 336

37 982 702 694

1. táblázat: A 2014-2020 operatív programjaiban a szociális szövetkezetek számára elérhető források
(Forrás: saját szerkesztés)

A pályázatok az alábbi célokat szolgálják:
 halmozottan hátrányos helyzetű csoportok munkaerő piaci eszközökben való
megjelenésének elősegítése;
 területi hátrányok felszámolását szolgáló komplex programok emberi erőforrást célzó
beavatkozásai;
 tartós szegénységben élők, romák felzárkóztatásának periférikus élethelyzetek
felszámolásának segítése;
 hátrányenyhítés a társadalmi integrációt szolgáló társadalmi gazdaság eszközeivel;
 a rászoruló gyermekek esélyeinek növelése;
 területi hátrányok felszámolása komplex programokkal;
 tartós szegénységben élő romák felzárkóztatását és periférikus élethelyzetek
megszüntetését segítő infrastrukturális beruházások;
 társadalmi célú vállalkozások ösztönzése és támogatása;
 nem állami szervezetek komplex foglalkoztatási programjai;
 termelő és szolgáltató vállalkozások támogatása foglalkoztatási céllal;
 leromlott városi területek rehabilitációja;
 társadalmi kohéziót célzó helyi programok;
 kiemelt társadalmi felzárkózású programok (www.szoszov.hu 2016).
4. A tanácsadás lehetőségei a szociális szövetkeztek megalapításában és működtetésében
A tanácsadás lehetőségeit a hátrányos helyzetű csoportok és egyének foglalkoztatásában,
valamint a szociális szövetkezetek megalapításában/működtetésében az alábbiakban
foglalhatom össze:
 A munkavállalási/munkaerő-piaci tanácsadás lehetőségei
Tekintettel arra, hogy a szociális szövetkezetek tagjai alapvetően hátrányos helyzetű
csoportokból és egyénekből tevődik össze, célszerű ezen csoportok és egyének számára
munkaerő-piaci tanácsadást végezni. Különösen fontos ez a tanácsadás a tartósan
munkanélküliek, a fogyatékkal élők, a megváltozott munkaképességűek és a börtönből
kikerülők számára. Ez a tanácsadás egyénre szabott, amelynek során felmérik az egyén
szakmai képességeit, készségeit, a munkavállalással kapcsolatos igényeit. Mindezek alapján a
tanácsadó javaslatokat fogalmazhat meg, egyúttal kompetenciafejlesztő tanfolyamokat és
tréningeket is ajánlhat.
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 A munkajogi tanácsadás lehetőségei
A munkajogi tanácsadás lehetőségei biztosíthatják egyrészt a szociális szövetkezetek
kialakítása és működtetése során a munkajogi kérdések, valamint a szövetkezeti tagok
jogainak érvényesítése során felmerülő vitás problémák megoldását. Egyúttal segítséget
jelenthet a társadalombiztosítással a bérezéssel és a munkafegyelem megsértésével
kapcsolatos problémák kezelése során. A hátrányos helyzetű csoportok és egyének különböző
diszkriminációkat élhetnek meg a felvételi eljárás és a foglalkoztatás során. Ezeknek a
diszkriminációs eseteknek, valamint a munkahelyi konfliktusoknak a rendezését is segítheti a
munkajogi tanácsadás.
 Szövetkezeti tanácsadás
A különböző típusú szövetkezetek újjáéledésének időszakában nagyon fontos ennek a
tanácsadási formának az intézményesítése és kiszélesítése. Ez a tanácsadás elősegítheti a
különböző típusú szövetkeztek (szociális, nyugdíjas stb.) kialakítása és a működése során
felmerülő problémák megoldását. Javaslatokat fogalmazhat meg az éppen aktuálisan fennálló
szabályozó és pályázati rendszer hiányosságainak korrekciójára.
 Szervezeti/szervezetfejlesztési tanácsadás
A szociális szövetkeztek működésük során bővíthetik tevékenységi körüket, új szervezeti
egységeket, részlegeket hozhatnak létre. Ezért a szervezetfejlesztési tanácsadás egyrészt a
belső szervezeti átalakításokhoz, esetleg fúziókhoz, másrészt pedig a szociális szövetkezetek
közötti együttműködéshez, valamint hálózatosodásukhoz nyújthat szakmai segítséget.
 Vezetői tanácsadás
A szociális szövetkeztek kialakításának időszakában a vezetők azokból az egyénekből
kerülnek ki, akik aktív szerepet töltöttek be a szervezet megszervezésében. A vezetői
feladatok ellátásához azonban egyéb ismeretek és kompetenciák is szükségesek, amelyekkel
nem minden vezető rendelkezik megfelelő szinten. Ezért fontos egyrészt pályázatokat kiírni a
vezetői feladatok ellátására, másrészt a vezetők részére ingyenes képzési/továbbképzési
lehetőségeket biztosítani. Ezeken a képzéseken megismerkedhetnek a vállalkozás
gazdaságtan, az emberi erőforrás menedzsment, a projekttervezés és menedzsmentjével
legmodernebb ismeretivel, módszereivel, eszközeivel, valamint a számviteli, pénzügyi
ismeretek alapvető kérdéseivel.
Összegzésképpen megállapítható, hogy a szociális szövetkezetek a mai magyar társadalomban
a kialakulás és a letisztulás, egyúttal a fejlődés szakaszában vannak. Ez a szervezeti forma a
jövő egyik gazdasági formája, a munkahelyteremtésnek egy lehetséges iránya és módja a
hátrányos helyzetű csoportok és egyének számára. Ezért a külföldi példák és a magyarországi
tapasztalatok elemzése alapján folyamatosan tovább kell gondolni a szociális szövetkezetek
hatékony működtetéséhez szükséges feltételeket és eszközöket. Ehhez nyújthat szakmai
segítséget a tanácsadás különböző területei.
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Az új technológiák szerepe a városok működésében: az okos város
Barsi Boglárka
MTA Közgazdaság- és Regionális Tudományi Kutatóközpont,
Regionális Tudományok Intézete,
Nyugat-magyarországi Tudományos Osztály, Győr

1. Városok a globális gazdaságban, az új technológiák szerepe
A világgazdaság napjainkban egyik legfontosabb folyamata a globalizáció. A globalizációt
definiálhatjuk úgy, mint gazdasági és politikai szerkezetek és folyamatok összességét vagy
különböző kapcsolatok és kölcsönhatások eredőjét, melyek megváltoztatják a nemzetállamot
(és ennek következtében a társadalmat), amely korábban a nemzetközi rendszer legfontosabb
alkotóeleme volt. Ohmae szerint a mai globális gazdaság már határok nélküli, melyben az
információ, a tőke és az innováció a legmagasabb sebességgel áramlik szerte a világban, amit
a technológia tesz lehetővé, és a fogyasztóknak az a vágya táplál, hogy a legjobb és a
legolcsóbb termékekhez jussanak hozzá (Ohmae 1995). A globalizáció még pusztán
gazdasági értelemben is egyszerre jelenti a világgazdaság horizontális kitágulását (több
országra kiterjedő és azokat összekapcsoló működését), ugyanakkor szerves rendszerré (a
gazdasági folyamatok és viszonyok transznacionális és globális jellegűvé alakulnak át)
válásának új szintjét és minőségét, vertikális mélyülését (Szentes 2002).
A gazdasági tevékenység globalizációja és az egyre fokozódó verseny ellenére a
kompetitív előnyök mégis lokalizáltak maradtak. Ugyanis éppen a globalizáció és a mögötte
húzódó folyamatok teszik lehetővé, hogy a vállalkozások helyhez kötött előnyöket keressenek
és használjanak ki.
A világgazdaságban a centrum- és perifériaviszonyokat ma olyan új tényezők
határozzák meg, mint az innováció, a technológiatranszfer, a klaszterek és az új technológiák.
Az információs és kommunikációs technológiák (IKT) fogalma termelési és szolgáltatási
technológiák egész sorát foglalja magába a számítógépes hardvertől a szoftveren át az
ezekhez kapcsolódó szolgáltatásokig, de ide tartoznak a vezetékes és vezeték nélküli,
műholdas, valamint távközlési technológiák, termékek és szolgáltatások is. Az IKT
megjelenése hatott a gazdasági növekedésre, a termelékenységre, a termékek és szolgáltatások
természetére, előállítására és terjesztésére.
Úgy tűnik, hogy az információs technológia és a város szoros, egymást kölcsönösen
támogató kapcsolatban vannak. Ennek Graham szerint három fő oka van:
 Az IKT szektor a már meglevő, magas hozzáadott értékű ipar és szolgáltatások mellé
települ, meggyorsítva a város fejlődésének dinamikáját. Lehetővé teszi, hogy az adott
városok kiterjesszék „hatalmukat”, fennhatóságukat a távolabbi régiók fölé is.
 A törékeny globális világgazdaság, a valamennyi ágazatban növekvő komplexitás és
innovációs kockázat azt eredményezte, hogy az IKT oda települt, ahol megfelelő az
„innovációs miliő”, hogy biztosíthassa a folyamatos versenyképességet.
 Végül pedig az IKT keresleti oldalát is a városok jelentik a mobil és vezetékes
telefonhálózatok, a számítógépes hálózatok és az internet-szolgáltatások révén. Ennek
főbb okai: a nagyvárosok modernizációs kultúrája, tőkekoncentrációja, lakosaik
relatíve magasabb elkölthető jövedelme, a nemzetközi orientációjú és transznacionális
társaságok magas koncentrációja (Graham 2000).
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A városok ebben az új fejlődési térben kiemelt szerepet kapnak; azok versenyképessége mind
a hazai, mind a nemzetközi térben erősen függ az új technológiai lehetőségek jobb
kihasználásától a társadalmi és gazdasági nyereségek elérése érdekében. Ebben a formálódó
új gazdasági és társadalmi rendszerben jelennek meg az okos vagy más szerzők szerint
„kreatív” városok, amelyek élnek egyre növekvő gazdasági és politikai erejükkel azért, hogy a
technológia által nyújtott lehetőségeket felhasználva teljesen új alapokra helyezzék a város
fejlődését, valamint hazai és nemzetközi versenyképességét.
A magyar városhálózatban igen súlyos problémák halmozódtak fel:
 a szocializmus alatti erőltetett iparosítás, majd az ipar hirtelen összeomlása;
 zavaros területhasználati viszonyok (az ingatlanpiac hiánya, majd az átláthatatlan
privatizációs viszonyok miatt);
 a környezetszennyezéssel szembeni közömbösség túl lassú oldódása;
 növekvő szociális különbségek és szegregáció;
 a korábban elmaradt fejlesztések miatt fennálló, sürgős megoldást igénylő problémák;
 a közvetlen, helyi források kis hányadot képviselnek a települések fenntartásában és
fejlesztésében (Barta 2009);
 a mai Csehország kivételével a városi lakosság aránya Közép-Kelet-Európában jóval a
nyugat-európai szint alatt volt, a városok jó része ráadásul a szocialista politikai
időszak alatt jött létre;
 a régi városok korábban javarészt mezővárosok voltak, így hiányoztak belőlük a
megfelelő szolgáltatási funkciók;
 a városok társadalmából hiányzott a polgárság;
 a városi épített környezet elhanyagolt, hiányoznak az infrastrukturális beruházások,
különösen nagy problémát jelentenek a lakótelepek (Enyedi 2009);
 a magyar önkormányzati rendszer sajátos ellentmondása, hogy miközben széles körű
jogokat adott az önkormányzatoknak a vagyongazdálkodásban, hitelfelvételben és a
szolgáltatások megszervezésében, a finanszírozás alapvetően központi szabályozók
(támogatások és átengedett adók) függvénye maradt. A fejlesztési lehetőségeket pedig
– az önkormányzatok általános pénzügyi helyzetén túl – a központi minisztériumokon
keresztül meghirdetett ágazati programok is meghatározták (Hegedüs 2008).
A szocializmus időszaka és a rendszerváltozás sajátosságai következtében kialakult és
felhalmozódott problémák mellett a magyar városok, mint az európai és globális
városrendszerek tagjai szembesülnek a globális kihívásokkal is:
 fokozódó urbanizáció;
 öregedő népesség;
 munkaerő-piaci anomáliák;
 nem megfelelő városi lakásállomány;
 klímaváltozás, környezetszennyezés, egészségtelen környezet;
 közlekedési dugók, nem megfelelő közösségi közlekedési szolgáltatások (a lakosság
idejének jelentős részét utazással tölti, parkolási problémák, a sugárirányú közlekedési
rendszere problémái);
 hulladékkezelési problémák;
 kevés támogatás a regionális és állami hatóságok oldaláról a fenntartható városi
fejlődés érdekében (igény a nagyobb autonómiára) (Smarter Cities for Smarter
Growth, IBM Institute for Business Value 2010).
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A városok előtt álló kihívásokra nem egyszerűen a városi infrastruktúra modernizálásával,
hanem a ma már rendelkezésre álló, létező információs és kommunikációs technológia
nyújtotta lehetőségek jobb kihasználásával és alkalmazásával válaszolhatunk. Az „élhető”
város a következő feltételeket teremti meg ahhoz, hogy képes legyen reagálni az új
kihívásokra:
 Olyan városvezetés, mely a városlakókat helyezi a központba, nem a szolgáltatásokat
(kevésbé bürokratikus, több elektronikus adatfolyam és információ, jobb képesség
más intézményekkel való információ megosztásra, nagyobb átláthatóság).
 „Zöldebb” és hatékonyabb közműmenedzsment. (A technológia nagy lehetőségeket
teremt a folyamat minden pontjának monitorozásához – különösen hasznos a víz- és
hulladékgazdálkodás esetén – pl. intelligens vízmérő órák segítenek a lakosságnak a
pazarlási pontok feltárásában. Középületek hatékonyabb működtetése stb.)
 Környezetbarát és biztonságosabb közlekedés (intelligens közlekedési rendszerek).
 Jobb közbiztonság (korábbi adatok feldolgozásán keresztül előrejelző modellek
kidolgozása és felhasználása; speciális kamerák használata, melyekkel az esetleges
incidensek előre jelezhetők).
 Minőségi oktatás (az egyetemi számítógépes kapacitás felhőalapú megosztása más
oktatási intézményekkel, dinamikusan igazodva a változó igényekhez; távoktatás és elearning a felsőfokú és felnőttképzésben; intelligens táblák).
 Költséghatékony szociális és egészségügyi ellátórendszer (az adatok integrálása, az
egy paciensre vonatkozó információk könnyebb hozzáférhetősége).
 „Kényelmesebb” és attraktív turizmus (pl. megfelelő információs és navigációs
rendszerek kombinálva online foglalási lehetőségekkel) (Smarter Cities for Smarter
Growth, IBM Institute for Business Value 2010).
2. Az okos városok fogalma
Az okos városok fogalmának széles körű használata ellenére nincs egységes, elfogadott
definíció arra, hogy mit is takar az okos város. A fogalom tartalma nagyban függ a
kontextustól, ahol a fogalmat használták, illetve a fogalmat használó személy, érdekhordozó
hátterétől. Az okos városok koncepciót tehát több féle szempontból vizsgálhatjuk.
A fogalom eredetének, kialakulásának helye szerint a fogalom lehet:
 akadémiai (tudományos kutatás);
 vállalati;
 kormányzati;
 média által használt kifejezés (Mosannenzadeh–Vettorato 2014).
A tudományos folyóiratokban és kutatási dokumentumokban nagyon szerteágazó az okos
városok fogalma, definíciója, melyek egymástól nagyon különböző jelenségeket és
terminusokat fednek le. A sokféle létező meghatározás ellenére az bizonyos, hogy a
technológiai és társadalmi innováció az okos városok fogalmának egyik alapvető eleme.
Az egyik legkorábbi definíció Hall-tól (2000: 1) származik: „Az a város, amely a
kritikus városi infrastruktúra, beleértve az utak, hidak, csatornák, vasút, repülőterek, kikötők,
kommunikáció, vízgazdálkodás, energiaellátás, és főbb épületek minden elemét és
körülményeit monitorizálja és integrálja, jobban képes optimalizálni az erőforrásait, a
megelőző és fenntartó tevékenységeit, valamint monitorozni a biztonsági aspektusokat,
miközben maximalizálja a város polgárainak nyújtott szolgáltatásokat”. Az akadémiai eredetű
definíciók sorában a legmeghatározóbb, és legnagyobb befolyású meghatározás Giffinger és
társaitól (2007) származik. E szerint „az okos város olyan város, mely előremutatóan és
kiválóan teljesít hat fő területen (gazdaság, mobilitás, kormányzás, környezet, emberek, élet);
a független, tudatos, önálló döntésekre képes polgárainak képességeire és tevékenységeire,
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cselekedeteire épít”. Mások az okos város fogalmát más kifejezésekhez igyekeznek társítani:
„Az okos város koncepció olyan fogalmakhoz kapcsolódik, mint a globális versenyképesség,
fenntarthatóság, felhatalmazás, életminőség, melyet a szélessávú hálózatok és a modern
információs és kommunikációs technológiák (IKT) működtetnek” (Komninos et al. 2011). A
legholisztikusabb meghatározást Caragliu, Del Bo és Nijkamp (2011) adja az okos
városokról: „mikor az emberi és társadalmi tökébe, valamint a hagyományos (pl. közlekedés)
és modern (IKT) kommunikációs infrastruktúrába történő befektetés fenntartható gazdasági
növekedést és magas életminőséget generál, miközben az erőforrásokat bölcsen kezelik, és a
kormányzás a város lakóinak részvételén alapul.”
Az okos városok vállalati értelmezése számtalan gyakorlati elemmel egészíti ki a
fogalmat. Nagy multinacionális vállalatok, mint az IBM, CISCO, Siemens kidolgozták a saját
okos város koncepciójukat, valamint okos város applikációkat és megoldásokat. Az IT
vállalatok számár az okos város olyan komplex információs rendszerek kidolgozását,
bevezetését és alkalmazását jelenti, melyek célja a város infrastruktúrájának és rendszereinek
integrált működtetése. A szakpolitikai koncepció és a profitmaximalizáláson alapuló üzleti
modell közötti elmosódó határok azonban sokszor vezetnek a vállalati okos város koncepciók
zűrzavarosságához, és számtalan etikai kérdést vetnek fel. Townsend (2014) érvelése szerint
az olyan vállalatok, mint a CISCo és az IBM „azt gondolják, hogy az okos város
kezdeményezések minden város számára ugyan úgy alkalmazhatóak. Az okos városnak
hatékonynak kell lennie, de ezzel egy időben meg kell őriznie a spontaneitás, a véletlenek és
társas kapcsolatok kialakulásának lehetőségét. Ha egy város életéből minden
véletlenszerűséget „kiprogramozunk”, akkor gazdaság, élő organizmus helyett, egy buta
mechanikus robottá alakítjuk át” (Townsend 2014: 15).
Az elmúlt években a városok egyre inkább felismerték az okos városokban rejlő
lehetőségeket, illetve az okos város koncepciót, és maguk is aktívan részvettek olyan
stratégiák kialakításában, melyek célja az „okosság” elérése, tehát az erőforrások hatékonyabb
kezelése, és a fejlődési és részvételen alapuló városvezetési kihívásokra való válaszok
megtalálása. Az okos városok „felemelkedése” segítséget nyújt abban, hogy javuljon a
lakosság és más érdekhordozók kormányzásban való részvétele, javuljon a nyújtott
közszolgáltatások színvonala és sikeresen valósuljanak meg szakpolitikai elképzelések a
növekvő önkormányzati IKT használaton keresztül. Kormányzati (önkormányzati)
szempontból az okos város egy olyan várostervezési, városvezetési stratégia, melynek célja a
városban élők életminőségének emelése, a környezet megóvása és a gazdaság fejlesztése
mellett.
3. Összegzés
A XXI. század városlakói egyre jobb és jobb szolgáltatást, életkörülményeket várnak el a
várostól, annak vezetőitől, miközben a szűkülő források miatt a rendelkezésre álló pénzügyi
keret egyre korlátozottabb, és az idősödő népesség és a fokozódó környezeti problémák is
növekvő terhet jelentenek. Ahhoz, hogy a városok élhetőbbé válhassanak, a rendelkezésekre
álló források mellett szükség van az információs és kommunikációs technológiák által
nyújtott új lehetőségek kiaknázására. Az IKT alkalmazása az üzleti életben már forradalmi
változásokat hozott, de mind ez ideig korlátozottan hasznosult a kormányzásban, az
önkormányzatoknál, holott az új technológiák lehetővé teszik a városok hatékonyabb
működését, a városlakók életminőségének javítását.
A XXI. századi városok már kevéssé hasonlítanak az ipari társadalmak városaira – más
térbeli és időbeli szervezeti elvek, kommunikációs kultúra, új gazdasági formák, más
társadalmi és szociális elvárások jellemzőek rájuk. A változó világhoz és lehetőségekhez való
alkalmazkodás lassan megy végbe. Ennek a változó világnak nagyon fontos eleme az
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innováció, a tudás és a kreativitás. Törnqvist (1983) szerint a sikeres várost „kreatív miliő”
veszi körül, melynek legfontosabb jellemzői:
 a gyors és hatékony információáramlás az emberek között;
 a tudás (mely részben a felhalmozott információk tárolását jelenti);
 kompetencia;
 kreativitás (a korábbi három elem felhasználásával valami új dolog létrehozása).
A városok kitörési pontja lehet az IKT alkalmazása a város életének, működésének
minden szegmensében, mely nemcsak a városok hatékonyabbá tételében segíthet, hanem a
lakók életkörülményeinek javításában, a városhoz való kötődés, a városi identitás erősítésében
is.
Az „okos”, élhető városban a gazdaság innovatív és versenyképes, a társadalom kreatív
és jelentős társadalmi tőkével rendelkezik, a város kormányzása erőteljes társadalmi
felhatalmazáson és részvételen alapszik, a közlekedést a hatékony, mobil megoldások
jellemzik, az erőforrásokat a fenntarthatóság szempontjainak figyelembevételével használják
fel, élénk a kulturális élet, magas az életszínvonal.
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Tárgyak és emberek – egy empirikus kutatás elméleti alapjainak
konceptuális vázlata
Csizmadia Zoltán
Széchenyi István Egyetem, Győr

1. Bevezetés
A tanulmány tágan értelmezett célja tárgyak/dolgok és emberek, technológia és társadalom új
összefüggésrendszerének a vizsgálata a kortárs társadalomelméletek alapján. Egy olyan
fogalmi mezőnek a kialakítása, illetve annak a rendszernek a megtalálása, amely segítségével
talán könnyebben értelmezhető az előttünk álló (vagy éppen már zajló) roppant méretű és
hatásfokú technológiai átalakulás (fejlődés?) kiterjedt, többdimenziós társadalmi
hatásmechanizmusának néhány eleme. Konkrét feladata viszont, hogy bemutassa a küszöbön
álló integrált technológiai fejlődési, ugrási fázis (Bostrom 2015; Ford 2017; Kurzweil 2013)
eredményeképpen egyre inkább elterjedő autonóm, önműködő, intelligens, helyettünk
gondolkodó és cselekvő megoldások (mint objektívált tárgyak, gépek és eszközök, illetve
digitálisan létező kódok, algoritmusok, szoftverek összeolvadásából születő új entitások)
értelmezésének a lehetséges elméleti építőköveit. Olyan mozaikszerű fragmentumok
felvillantása a cél, amelyek konceptuális szempontból rávilágíthatnak eme merőben új és
gyakran félelmet keltő „entitások” komplex társadalmi hatásainak az esszenciájára. Milyen
társadalmi sajátosságai vannak ezeknek az új eszközöknek? Milyen a viszonyrendszerük a
felhasználóval és egymással? Melyek az értelmezésük és értékelésük legfontosabb fogalmielméleti pontjai? A konceptuális-elméleti feltáró munka a Széchenyi István Egyetemen futó
EFOP-3.6.2-16-2017-00016 – „Autonóm járművek dinamikája és irányítása az automatizált
közlekedési rendszerek követelményeinek szinergiájában” (2017-2020) című projekt
„Autonóm járművek gazdasági és társadalmi hatásai” című résztémájának empirikus
kutatásainak megalapozásához kapcsolódik, és egy későbbi nagyobb lélegzetvételű tanulmány
vázlata.
2. A fogalmi-elméleti keretrendszer felépítése
Az autonóm, önvezető járművek (gépkocsik, buszok, egyéb közösségi közlekedési
megoldások) technikai fejlődése és mindennapi életünkben való megjelenése egyfajta
tesztfelületnek tekinthető az ember és tárgyi világa között formálódó új viszonyok,
összefüggések értelmezéséhez, társadalom és környezet kapcsolatának megragadásához. A
kortárs domináns társadalomelméletek többsége kiemelt jelentőséget tulajdonít ennek a
kérdéskörnek, amely a társas lét kiterjesztett szociológiai elméletének problematikájaként is
felfogható. Az 1. és 2. ábra foglalja össze azokat a vonatkozó, releváns szociológiai
társadalomképeket (elméleteket) és a mögöttük álló kulcsfogalmakat, amelyek mentén egy
átfogó konceptuális-elméleti értelmezési mező rajzolható meg segítve a későbbi empirikus
(lakossági és szervezeti kérdőíves adatfelvételek) kutatási folyamatokat.
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Vonatkozó társadalomképek
Poszt-társadalmi világ
(Knorr Cetina 1997, 2001, 2005)
Poszt-humán társadalom
(Braidotti 2013; Haraway 2005;
Fukuyama 2003)
Cselekvő hálózatok
(Latour 1999, 2005)
Kockázat társadalom
(Beck 2003)
Megfigyelő társadalom
(Foucault 1990; Deleuze 1997)
Élménytársadalom
(Schulze 2000)
Információs társadalom
(Castels 2005, 2006, 2007)
Tudástársadalom
Fogyasztói társadalom
(Ritzer 1993, 1999; Bauman 2001)

Tárgyak (eszköz) és
emberek (felhasználó)
viszonyának kulcspontjai

1. ábra: A kérdéskör konceptuális-elméleti mezőjének alkotóelemei
Forrás: saját szerkesztés

2. ábra: A témakör kiemelt fontosságú elméletalkotói és kulcsfogalmai
Forrás: saját összeállítás

Nyitott mezőként az okos lét eszközei és hatásdimenzió még képlékenyek, folyamatosan
formálódnak, bővülnek. Ennek ellenére néhány pont már most is jól beazonosítható (1.
táblázat). A közlekedési eszközeink, a kommunikációs technológiák, a nyilvánosság eszközei,
a munkavégzés gépparkja, a magánélet színterei, az offline élet mellett formálódó virtuális
valóságok közegei mind alkalmasak eszköz és használó, ember és tárgyi világ, technika és
társadalom összefonódásának és dialektikájának megragadására. Ezek azok a már jelenleg is
világosan észlelhető pontok és felületek, ahol a formálódó új viszonyok, összefüggések
lecsapódnak és láthatóvá válnak.
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Eszközök
Járművek (autó)
Telefon
Számítógép
Okos-otthon eszközparkja
Munkahelyi eszközök
Online felhő alapú felületek,
programok, megoldások
Virtuális valóság
Mesterséges intelligencia
???

Társadalmi hatásdimenziók
 Mozgás, utazás
 Kommunikáció
 Munkavégzés
 Szabadidő eltöltés
 Privát élettér egyéb elemei
 Online és virtuális közösségek
 Társas-társadalmi kapcsolatok
 Nyilvánosság, média
 Politikai aktivitás (szavazás, választások?)
 Értékrend, világnézet
 ???
1. táblázat: Az okos-lét elsődleges „eszközei” és hatásdimenziói
Forrás: saját összeállítás

A konceptuális rendszer törzsét a poszttársadalmi viszonyok, a poszthumán állapot új
jelenségei, a hálózatosodás és összekapcsoltság jelentik (lásd alább). Ezen társadalmunk
működésének alapjait érintő teoretikai dilemmák és prognózisok mellett egy okos autó vagy
telefon, egy intelligens otthon vagy munkahely esetében még számos más emberember/ember-tárgy/tárgy-tárgy vonatkozású relációs szempont is felmerül. Például új
kockázatok, félelmek, rizikófaktorok, a megfigyelés, ellenőrzés, befolyásolás kiterjesztése, az
élményfaktorok, a szórakoztatás, kényelem és egyszerűsödés megoldásai, a biztonság kérdése,
az időfelhasználás változása, a folyamatos funkcionális bővülés mechanizmusa stb. A
fogalmi-elméleti mező vázlatosan felskiccelt alkotóelemei közül jelen tanulmányban –
mintegy kezdő lépésként – a poszt-társadalmi viszonyok főbb jellegzetességeinek a
bemutatására kerül sor.
3. A poszt-társadalmi (postsocial) dilemma
A technológiai eszközök, a tudástársadalom objektumai, a kommunikációs platformok, az
intelligens-okos lét új megoldásainak egyre intenzívebb és átfogóbb beépülése a társadalmi
folyamatokba és struktúrákba egy alapvető kérdésfelvetéshez vezet. Vajon hol van a
társadalmi lét határa és terrénuma, meddig terjed és mi alkotja a társas világot napjainkban?
Sokáig kézenfekvőnek tűnt a válasz. 1970-ben Thomas Luckmann jogosan kérdezett rá erre
az eleve adottnak vett ideára, hogy vajon a társadalmi valóság tényleg csak kizárólag az
emberi viszonyok és ügyek terrénuma, az emberi interakciók és intézmények, az emberi
értelem és a mindennapi lét mezője? És miért nem kérdőjeleződött meg ez az álláspont ideáig
(Luckmann 1970)? Nos az elmúlt négy évtizedben egyértelművé vált az a gondolat, hogy
teljesen átalakult a társadalmi valóság határának kognitív értelmezése és objektív megélése is.
Az automatizálódás és az intelligens, tudásalapú eszközök elterjedése kapcsán felül kell
vizsgálnunk ezt az ideát.
Ezt a feladatot a legátfogóbb formában talán Karin Knorr Cetina végezte el az ezredforduló
környékén publikált nagy hatású munkáiban (Knorr Cetina 1997, 2001, 2005). Elméletében
bevezeti és részletesen kidolgozza a poszt-társadalmi környezet (postsocial environment), a
poszt-társadalmi személyiség (mirror image self), a poszt-társadalmi viszony (postsocial
relations), és a poszt-társadalmi forma (postsocial forms) kategóriáit. Ezekre építve alapvető
tézisként azt fogalmazza meg, hogy napjainkban a legtöbb társadalom (de különösen a fejlett
világ országai) esetében megfigyelhető változások, átalakulások mögött két strukturális
állapot húzódik meg. Az egyik a társadalmi, társas elemek háttérbe szorulása a mindennapi
életünkben (de-socialization), míg a másik (és számunkra ez lesz a fontosabb) a „tárgyi világ
[object worlds] roppant méretű expanziója a társadalmi világon [social worlds] belül – pl.
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fogyasztási javak, technológiai és tudományos eszközök formájában: expanzió a puszta
mennyiségben, de az ezen dolgoknak tulajdonított értékben, jelentőségben is” (Knorr Cetina
2001: 520).
4. Társadalom és személyiség átalakulása
A poszt-társadalmi állapot a dolgok, a nem-emberi elemek, jelenségek világának a társadalmi
világba történő masszív benyomulását, expanzióját, kiterjedését jelenti. Különösen a
munkavégzéshez (produktivitás) és a szabadidő eltöltéséhez (rekreáció) kapcsolódó
társadalmi folyamatokban kap egyre nagyobb jelentőséget a különböző tárgyakhoz,
eszközökhöz való viszonyulásunk (pl. számítógépek, telefonok, szoftverek, intelligens gépek,
közlekedési eszközök). A poszt-társadalmi környezet így a társadalmi világunk olyan új
kapcsolódási felülete, formája, amelyben a dolgok átveszik az emberek helyét a társas
viszonyokon belül, illetve az azokat lehetővé tevő interakciós terekben, intézményekben,
felületekben, sőt egyre inkább az emberi kapcsolatok közvetítőiként funkcionálva függővé és
kiszolgáltatottá válunk velük szemben. A tárgyakhoz való viszonyunk (object-relations) tehát
alapvető része lesz a társas létezésnek, sőt bizonyos pontokon ezek kiszorítják a személyközi
relációkat. Ezek az új objektum-szubjektum közti nexusok tekinthetők a poszt-társadalmi
viszonyok lényegi alkotóelemeinek.
Knorr Cetina szerint – Norbert Wiley átfogó munkájára (Wiley 1994) építve – a fenti
folyamatokkal szorosan összekapcsolódik az a személyiség-modell is, amely résztvevője
ezeknek az új viszonyoknak és formációknak. „Poszt-individualista korunk” (Jameson 2010),
a kései kapitalizmus világa egyértelműen a felvilágosodással induló és a modernitásban
kibontakozó szubjektum-központú képzetek végét jelenti, amelyben a középpontból kiesik
(decentring), fragmentálódik, atomizálódik, tehát egyre inkább háttérbe szorul az individuum.
Személyiségünk, énünk kialakulása és folyamatos identifikálódása egyre inkább ebben a
poszt-társadalmi környezetben, az objektum-szubjektum relációban határozódik meg: azaz a
tárgyi világhoz kötődő relációnk eredője. Márpedig, ha ez így van, akkor az új technológiák,
eszközök, programok és virtuális valóságok, közösségi felületek, a mesterséges intelligencia,
az automatizált megoldások túlmutatnak a puszta „dolgok”, „eszközök”, a külső, „nememberi”, „nem-társadalmi” értelmezési kereten. Wiley alapján (Wiley 1994: 34) lehet „Én-TeNekem” alapú rendszernek nevezni a Pierce, Mead és Freud nevével fémjelzett modern
személyiség-modellt, amelyben az „általánosított másik”, tehát az internalizált társadalmi
normák, szabályok és elvárások a személyközi, egyén és egyén, egyén és csoport-közösség
közti interakciókon keresztül kialakulva, és egyfajta belső cenzorként működve biztosítják a
társadalom reprezentációját önmagunkban.
Ezzel szemben a poszt-társadalmi személyiség egy tükörkép személyiség (mirror image self),
amely már nem az individuum és a társadalom kapcsolatának a terméke, hanem – építve
Lacan elméletére (Lacan 1975) – egy folyamatosan megújuló nélkülözésből táplálkozó
„hiány struktúra” (structure of wantings), amelynek az állandó és kielégíthetetlen
vágyakozása, a mindig újabb iránti igénye abból a féltékenységből ered, amely a világunkban
megsokszorozódó tökéletességet sugárzó és gyakran nem-reális, nem-valóságos tükörképek,
reprezentációk, „szimulákrumok” (Baudrillard 1983, 1996), „spektákulumok” (Debord 2006)
következménye. Ebből fakad napjaink ontológiai bizonytalansága: az „általános másik” már
nem egy internalizált normarendszer a személyiségben, hanem egy idealizált modell,
tulajdonképpen a „tökéletes másik”, amely állandó jelleggel arra hívja fel a figyelmünket,
hogy befejezetlenek, tökéletlenek, folyamatos fejlesztésre várók, mindig újra felbukkanó
hiányok hordozói vagyunk.
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De hogyan kapcsolódik ez össze a tárgyi világ benyomulásával a társas mezőbe, a
szubjektum-objektum relációk átformálódásával? Úgy, hogy a klasszikus „társadalmi tükör”,
a társadalmi viszonyokon, szerepeken keresztül reprezentálódó minták mellé, sőt egyre
inkább azok helyett, intézményesült, professzionális formában „exteriorizált tükrök”
tömkelege társul a média, a tömegkommunikáció, a fogyasztói társadalom katedrálisai, a
tükörképgyártás megannyi új eszköze révén. Gondoljunk csak a kijelzőkre, okostelefonokra,
tabletekre, a hagyományos tömegkommunikációs felületekre, vagy éppen a virtuális
valóságokra, a reklámokra, a filmekre, a divat világára, az egészség- és szépségipar bio- és
testpolitikájára, az egyre intelligensebb otthonokra, autókra, a gépekkel kiváltott aktivitásokra
stb.
5. Poszt-társadalmi viszonyok
Az eddig kifejtett gondolatokra építve célszerű röviden összefoglalni a tárgyak (objects) és a
tárgyakhoz fűződő viszonyunk (object-subject relations) kérdését, mivel itt érkezünk el saját
vizsgálódásunk szempontjából a legfontosabb témakörhöz. Ebben az elméleti
keretrendszerben minden nem-emberi dolog (non-human things) tárgynak tekinthető,
amelyeknek ebben a megközelítésben végtelen számú formája, típusa, konkrét változata
képzelhető el. Egyre inkább jellemző rájuk, hogy nyitottak, folyamat jellegűek, projekciók,
állandóan változó, átalakuló karakterjegyekkel, az elkészültség, a befejezettség, a véglegesség
teljes hiányával felruházva. A tudástermelés és az információtermelés termékeihez hasonlóan
a folyamatos robbanás és a valami-újjá-mutálódás állapota jellemzi a minket körülvevő, a
társadalmi világba benyomuló és integrálódó tárgyi valóság alkotóelemit. A tárgyak egyre
inkább az alapján határozódnak meg, nyernek identitást (hasonlóan a személyiség
formálódásához), hogy mik-nem, vagy éppen, hogy mivé válhatnak majd a jövőben, és nem
az alapján, hogy milyen fix, stabil tulajdonságokkal rendelkeznek jelen pillanatban. A
technológiai eszközökre különösen jellemző az a szimultán helyzet, ami a már rögtön elérhető
használati-tárgy és a folyamatosan átalakuló, transzformálódó, fejlesztés alatt álló, frissülő
(updates), verziókra tagolt (versions) állapot rájuk jellemző kettősségével írható le. Ezt
nevezhetjük a tárgyak kettős szerkezetének (dual structure), ami egyszerre utal az általuk
nyújtott, eleve adott, elérhető tulajdonságokra (használatra-kész jelleg), de a hiányra, a
tökéletlenségre, a csak a valamikori jövőben elérhető potenciálra (Knorr Cetina 2001: 528).
A tárgyak eme kettős struktúrája generálja az újabb és újabb keresleti hullámokat, fogyasztási
ingereket, mivel a tömegfogyasztás termékei „eredeti nélküli másolatoknak” tekinthetők
csupán, mivel a másolatok alapját képező eredeti változat is folyamatosan átalakul, fejlődik
léte tökéletlenségét szimbolizálva (Ritzer 1999). Ezek a tulajdonságok már nem csak a
tudományos-technológiai (pl. mesterséges intelligencia, robotika, infokommunikáció) és
tudásalapú gazdaság vagy a kreatív ipar (pl. divat, design, szórakoztatóipar) által előállított
nem-emberi entitásokat, tárgyakat jellemzik, de kiterjednek a többi szektor termékeire és
szolgáltatásaira is, egyre dinamikusabb ütemben árasztva el ilyen karakterisztikájú
eszközökkel, megoldásokkal a társadalmi világot. A tárgyak viszont nem csak velünk, az
azokat birtoklókkal, használókkal, illetve azokkal állnak kapcsolatban, akikkel rajtuk
keresztül létesítünk összeköttetést, hanem egymással is (gondoljunk csak a reklámok, filmek,
játékok árukapcsolásaira, a kommunikáció és marketing összemosódására, a termékökoszisztémákra stb.). Gyakorlatilag a poszt-társadalmi világ tárgyai egy végtelen
szekvenciájú, összetett, sűrűszövésű és nagy kiterjedésű referencia hálózat alkotóelemi,
amelyben folyamatosan egymásra utalva kapcsolják össze a tárgyi és a társadalmi világ
aktorait, a dolgokat és az embereket és teremtik meg az identitás alapját képező hiányérzetet,
a mindig újat akarás vágyát.
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6. Következtetések
A fenti érvek szerint tehát az objektum és szubjektum viszonya, és ezen belül a technológia
társadalmi hatása jóval túlmutat a használaton, a hasznosságon és élményen (Schulze 2000;
Éber 2007, 2008), vagy a kockázatokon (Beck 2003). Ebben az összefüggésben egy új
technológia, egy innovatív termék, egy felfedezés, de a legegyszerűbb infokommunikációs
eszköz és szórakoztató platform, vagy akár a gépkocsi, az okosotthon komponensei, a
hivalkodó fogyasztás megannyi kelléke olyan kapcsolatban áll a „birtokosával”,
„felhasználójával”, hogy egy reciprocitásos kölcsönhatásban egymást táplálják, egymást
konstruálják, egymást identifikálják (postsocial relations). A hiányból, a mindig másra
és/vagy újabbra vágyásból építkező tükörkép személyiségünkhöz tökéletesen passzolnak a
kettős szerkezetű poszt-társadalmi tárgyi világ eszközei a maguk sorozatszerű, verziószámos,
update-elt, befejezetlennek és mindig fejleszthetőnek tűnő, csak mindig a jövőben kiteljesedő
másolat-változataikkal. A szubjektum a tárgyat, és annak mindig újabb verzióját, illetve a
referenciahálózatban hozzákapcsolt alternatív és kiegészítő további tárgyakat is akarja,
fenntartva ezzel azok termelésének- és fejlesztésének a rendszerét, míg a tárgy a szubjektumot
konstruáló és fenntartó hiányérzetet és akarást, vágyat generálja és élteti. Ez az alapja
napjainkban a tárgyi és emberi világot összekapcsoló új interakcióknak és relációknak.
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A magyar vasút historiográfiájának társadalomtörténeti vetülete
Horváth Csaba Sándor
Széchenyi István Egyetem, Győr

1. Bevezetés
A vasút történetével kapcsolatos első feljegyzések és írások már a 19. század első felében
megjelentek Magyarországon, ugyanakkor a közlekedési eszköz – társadalmi – hatásainak
vizsgálatához még időnek kellett eltelnie. A vasút történészi szinten sokáig nem képezte
szaktudományos kutatás tárgyát, így leginkább az adott ágazatban dolgozó és az ihletüket
onnan merítő személyek írtak róla. Emiatt a Magyarországon olvasható munkák nagy része
sokkal inkább koncentrál a technikai paraméterekre, mint a vasút társadalmi és mentalitással
kapcsolatos hatásaira. Manapság azonban mind hazai, mind egyetemes viszonylatban egyre
többen vizsgálják a vasút komplex hatásait, belehelyezve az azt körülölelő tájba, és
átformálva a korábban róla alkotott képet. Jelen tanulmány a magyar vasúttörténet-írás első
munkáitól kiindulva a társadalomtörténeti vonatkozású – hazánkban fellelhető – írásokra
koncentrál.
2. Vasúttal kapcsolatos magyar első írások
Ha Magyarországon a vasútról legelőször beszámoló írásokat keresünk, akkor az egyes,
korabeli utazó arisztokraták munkáiban találhatunk utalásokat. Bölöni Farkas Sándor erdélyi
író, műfordító és utazó 1831-ben egy Nyugat-Európában (Bölöni Farkas 2008) és ÉszakAmerikában (Bölöni Farkas 1966) tett látogatása alkalmával ismerkedett meg az új
közlekedési eszközzel, és a Liverpool és Manchester közötti utazás élményét le is írta
naplójába. Nem sokkal később Széchenyi István is hasonló benyomásokkal gazdagodott, aki
ezt szintén papírra vetette Naplójában (Széchenyi 1978). A hazai társadalom az utazókon
keresztül ismerkedhetett meg tehát először a vasúttal. Az új eszköz azonnal felkeltette a
közvélemény érdeklődését.
Ezután a reformkorban a hazai politikai elit egy részét is komolyan foglalkoztatta a
vasút Magyarországon való meghonosításának gondolata. Ez 1848-ban leginkább a
Helytartótanács közlekedési osztályának vezetője, Széchenyi István Javaslat a magyar
közlekedési ügy rendezésérül című munkájában kerekedett ki (Széchenyi 1987). Ezt
megelőzően már komoly vita folyt az ország közlekedésének fejlesztéséről, és ez arra sarkalta
a grófot, hogy saját elképzelését papírra vesse, bemutatva az összes ágazat – így a vasút –
fejlesztésének általa vélt lehetőségeit. E koncepció azonban csak 1867 után vált irányadóvá.
E korszakban tehát az Angliában vasúton utazó személyek visszaemlékezései és ebből
fakadó ötletei voltak olvashatóak Magyarországon.
3. Társadalomtörténeti megközelítések
A hazai vasútfejlesztési irányelvek 1848–49-et követően alapvetően megváltoztak, s az
országunkat tartományi szinten kezelő abszolutista Habsburg hatalom kizárólag önös
érdekeinek megfelelően alakította a fejlesztéseket. A hazai vasúthálózat-fejlesztést tekintve az
1867-es kiegyezés hozta meg az áttörést. Kiemelkedő szerepe volt az újításban az ezt követő
időszakban a Magyar Mérnök- és Építész-Egylet 1867-től egészen 1944-ig megjelenő
közlönyének és heti értesítőjének, ahol főként a szakértelmiség publikálta a kötöttpályás
közlekedéssel kapcsolatos tanulmányait és értekezéseit. Ezekben az írásokban a társadalmi és
gazdasági hatások jellemzései is felbukkannak már. Mára ezek felbecsülhetetlen értékű
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források a vasúttörténet-írás számára. Időben később jelent meg először, de talán a
vasúttörténetet kutatók számára még ennél is értékesebb periodika a Vasúti és Közlekedési
Közlöny, amely 1879-től 1944-ig publikált széles körben a kötöttpályás közlekedési eszközzel
kapcsolatos mindennemű információt. A törvényeken, előmunkálati és építési engedélyeken
keresztül a hazai és külföldi vasúttal kapcsolatos releváns adatokon át szintén olvashatunk
már a vasút gazdasági és társadalmi hatásairól szóló sorokat is a kor szaktekintélyeinek
tollából. Kisebb jelentőségű, de fontos folyóirat a Vasúti és Hajózási Hetilap is. Ez 1899 és
1944 között adott közre szaktudományos írásokat a címében megjelent tematikában.
Az 1873-as gazdasági recesszió után a helyiérdekű vasutak magyarországi megjelenése
kedvezett mind a vasúthálózat bővítésének, mind a kötöttpályás közlekedési eszköz
historiográfiájának, mivel egyre többen írtak a HÉV-ekkel kapcsolatos élményeikről és
ötleteikről. A HÉV-ekkel foglalkozó publikációk mellett már átfogó jellegű munkát is
találunk a korszakban. Az első magyarországi – egyetemes kitekintéssel is bíró –
közlekedéstörténeti szintézis 1882–83-ban látott napvilágot Csíkvári (Wührl) Jákó m. kir.
államvasúti felügyelő, ügyosztályvezető tollából. E kétkötetes munka a vasutak mellett a
posták, távírdák és a hajózás történetét tárja fel az olvasóközönség előtt. Jó ideig ez az
egyetlen komplex, magyar nyelven olvasható írás a közlekedés történetéről (Csikvári 1882–
1883), de ez sem igazán vizsgálja a vasút társadalmi hatásait.
A 20. század elején indult el a Közlekedési Szakkönyvtár című sorozat. A Képessy
Árpád kereskedelemügyi miniszteri osztálytanácsos által szerkesztett munka a vasút technikai
paraméterei mellett kitért annak gazdasági és társadalmi hatásaira is. Az 1908-tól 1910-ig 36
kötetben megjelenő írások közé tartozik többek között Barthos Andor a magyar vasút jogi
helyzetét (Barthos 1909), Szigeti József az alkalmazottak képzését (Szigeti 1910) és
Szabolcsy Antal a közlekedés történetét (Szabolcsy 1910) ismertető munkája. Talán ekkor az
egyetlen konkrétan a vasút társadalmi és gazdasági hatásaira fókuszáló írás Forró Lajos
tollából származik. A szerző e közlekedési eszköz életmódot átalakító és térbeli átrendeződést
előidéző szerepéről elmélkedett (Forró 1909).
Mivel az adott ágazat szakemberei írták meg az első világháború előtti korszakban
megjelent szakmunkákat, ezért legnagyobb részben a közlekedési eszköz történetét, azok
technikai paramétereit ismertették, alig érintették a vasút gazdasági és társadalmi hatásait.
Még időnek kellett eltelnie ahhoz, hogy ilyen perspektívából értékeljék a vaspályák
megjelenését.
A két világháború alatti és közötti periódus már kisebb áttörést eredményezett a
vasúttörténeti írásokban. Az 1936-ból származó, Ladányi Miksa által szerkesztett magyar
közlekedési monográfia jelentős szintézis (Ladányi 1936). Ebben a vasúti mellett a közúti,
vízi és légi közlekedés is terítékre került. A vasúti rész meglehetősen újszerű, gazdasági,
társadalmi és kulturális megközelítésű is (az államvasutak jóléti és szociális intézményeit, az
alkalmazottak kötelező baleseti biztosítását, kulturális és szociális intézményeket és a vasút és
gazdaság akkori viszonyait is ismerteti). Újdonságnak titulálható Miklós Imre munkája, aki
egy új nézőpontból vizsgálta a vasutasság történetét. A kötet emellett foglalkozik egyes, a
közlekedési eszköz szempontjából meghatározó személyek biográfiájával és munkásságával,
továbbá vasúti törvényeket és rendeleteket is találunk benne (Miklós 1937). E korszakról
megállapítható: az egyes kutatók elkezdtek már a vasúttal kapcsolatban szélesebb körben, így
társadalomtörténetileg is vizsgálódni.
A 20. század második felét két részre lehet bontani. Az első periódusban, nagyjából az
1980-as évek elejéig, inkább az adott szakághoz tartozó személyek tollából származó írások
születtek a közlekedés- és vasúttörténeten belül, s ezért a technikatörténet volt domináns. Az
összefoglaló munkákat tekintve Czére Béla és Nagy Ernő (Czére – Nagy 1967), Petrik Ottó és
Szegő Ferenc könyve (Petrik – Szegő 1971) kiemelendő, azonban ezek lényegretörően
tekintik át a témát. Czére Béla külön említést érdemel. Az akkori Közlekedési Múzeum volt
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főigazgatója, a közlekedéstudomány doktora egy új irányt jelölt ki a közlekedéstörténeti
írásokban. Publikációiban a közlekedés széles spektrumát járta be, azt nem egy elszigetelt
jelenségként vizsgálta, s ezt mutatják pályafutásának első, jelentősebb – a helyváltoztatást
fontos társadalomformáló tényezőként problematizáló – tanulmányai is (Czére 1947). Ebből a
kevés kötetszámból kiderül, az 1980-as évekig nem volt túlzottan népszerű téma a
közlekedés, vagy ezen belül a vasút. A csekély számú publikációk talán azzal is
magyarázhatóak, hogy a második világháború után megváltozott a politikának a
közlekedéshez való viszonyulása.
A közlekedéstörténeti írásokban bekövetkező fordulat előfutáraként említhető Moldova
György. Az író egy mindmáig unikálisnak minősíthető szociográfiai ismertetéssel állt elő.
Akit a mozdony füstje megcsapott… című könyv az 1960–1970-es évek, színfalak mögötti
vasúti világát mutatja be történeteken keresztül. Értéke felbecsülhetetlen még akkor is, ha – a
szociográfiai megközelítéséből fakadóan – nem történettudományos szakmunka, sokkal
inkább elbeszélés jellegű (Moldova 1977).
Az 1980-as évektől a gazdaságtörténészek figyelme terelődött legelőször a vasút
történetére. Pogány Mária kiváló munkája a Tiszavidéki és a Magyar Keleti Vasúttársaság
(Keleti Vasút) vonalainak kivitelezését, finanszírozását és az ezeknél fontos szerepet játszó
személyeket mutatja be magán az építés folyamatán keresztül, amelybe gazdaság- és
társadalomtörténet is vegyül már (Pogány 1980).
Érdemes megemlíteni a 20. század második felét végigkísérő, a vasúttal kapcsolatos
írások számára fórumot biztosító folyóiratokat is. A jelentősebbek közé tartozik a – jó ideig
Czére Béla által szerkesztett – Vasúti és Közlekedési Közlönyből „megmaradt”, 1945-től
1992-ig kiadott Közlekedési Közlöny. A második fontos kiadvány az 1951-től folyamatosan
megjelenő Közlekedéstudományi Szemle. Ezek mellett kiemelt fontossággal bírnak a témában
publikált évkönyvek is. 1988-tól 2011-ig nagyjából folyamatosan megjelent a sokhelyütt
forrásmegjelölés nélküli és eltérő színvonalú tanulmányokat tartalmazó Vasúthistória
évkönyv, illetve az 1971-től 2005-ig, majd 2012-től – elviekben újraindítva – a Közlekedési
Múzeum évkönyve is. Ezekben a kor kiemelkedő szakavatottjainak írásai kerültek kiadásra, de
ehelyütt is a technikatörténet dominanciája figyelhető meg sok esetben.
A történettudomány kutatási módszereivel feltárt, igényes munkák Majdán János és
Frisnyák Zsuzsa tollából származnak. Legrégebb óta publikál a témában Majdán János, aki a
vasúttörténetet vezérfonalként használva rámutat a közlekedési eszköz gazdasági, társadalmi,
mentalitásbeli hatásaira, és elhelyezi az őt körülölelő tájban, hangsúlyozva annak civilizációs
szerepét. Számos összefoglaló munka és szaktanulmány írója.1 Frisnyák Zsuzsa a közlekedés
térszervező hatását kutatja egyes munkáiban (Frisnyák 2011), emellett egy rendkívül jól
áttekinthető adatbázis (Frisnyák 2001) szerzője is. A fiatal generáció képviselője Horváth
Csaba Sándor, aki egyes helyiérdekű vasutak építéstörténetét, gazdasági és társadalmi
hatásait, vagy éppen a vasúti oktatás történetét vizsgálja a történelemtudomány igényeinek
megfelelően, szeriális és kvantitatív források (Horváth 2012) felhasználásával (Horváth 2012;
Többek között: Majdán J. 2014. A közlekedés története Magyarországon 1700–2000. Pécs: Pro Pannonia.,
Majdán J. 2010. Modernizáció – vasút – társadalom. Tanulmányok a vasútépítés hatásáról a 19–20. században.
Baja: Eötvös József Főiskolai Kiadó., Majdán J. 2008. A vasút társadalmi kapcsolatteremtő és polgári
mentalitást közvetítő szerepe a Monarchiában. Limes 1: 45-48., Majdán J. 1987. A „vasszekér” diadala. A
magyarországi vasútépítés 1914-ig. Budapest: Kossuth Kiadó., Majdán J. 1997. Helyiérdekű vasutak és
kiépülésük a Dunántúlon. Budapest: MÁV Rt., Majdán J. 2001. A vasút szerepe a határok kialakulásában.
Rubicon 8–9: 63-67., Majdán J. 2003. A vasúti csomópontok dunántúli falvak és városok népességét növelő
hatása. In: Frisnyák S.–Tóth J. (szerk.): A Dunántúl és a Kisalföld történeti földrajza. Nyíregyháza–Pécs:
NyFFT–PTEFI, 345-376., Majdán J. 2013. Die wichtigsten Phasen und Typen des Eisenbahnbaus und der
Einfluss des neuen Schienenfahrzeuges auf den Lebensstil in Ungarn bis 1918. Kritische Zeiten: Zeitschrift für
Humanwissenschaften 4: 58-84., Majdán J. 2007. A vasutak asszimilációs hatása. In: Kupa L. (szerk.): Tájak,
tájegységek, etnikai kisebbségek Közép-Európában. Pécs: B&D Stúdió, 53-61.
1
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2013; 2010; 2017; 2018). Mellette Cserháti Katalin (2016; 2014), Péterffy Gergely (2016) és
Varga Gábor (2017) is foglalkozik a vasút társadalomtörténeti vonatkozásaival.
A közlekedés és a térhasználat összefüggéseinek vizsgálata is meglehetősen
gyermekcipőben jár Magyarországon. Kalocsai Péter (2011; 2004) és Bán Dávid (2011) a
(tömeg)közlekedés (társadalom)történetét, illetve a vasút szerepét kutatja városi
térhasználatban. Rajtuk kívül csak elvétve találunk a vasút és a saját tudományterületük
összefüggéseivel foglalkozó kutatókat. A teljesség igénye nélkül kiemelhető a
tanulmányaiban a vasút gazdasági és társadalmi folyamataira reflektáló Katus László (1983;
1996), illetve Granasztói Pál (1982) a városfejlődés és a vasút kapcsolatára mutatott rá egy
munkájában.
A néprajz tudományterületén belül is foglalkoztak kutatók a vasút történetével és
társadalomra gyakorolt hatásaival. Balázs Géza főként a vasútmegszüntetések korát vette
nagyító alá (Balázs 2008; Balázs – Molnár 2017), de rajta kívül Máté György, Bali János,
Lanczendorfer Zsuzsanna, Barna Gábor és Molnár Gergely is végzett etnográfiai témájú
kutatásokat.2
Egyedülálló kezdeményezésként jelent meg Magyarországon a Horváth Csaba Sándor,
Imre Lászlóné, Majdán János és Varga Gábor által kétévente megszervezendő Országos
Vasúttörténeti Konferencia-sorozat. Első ízben 2013-ban Pécsen, majd 2015-ben Győrben,
2017-ben pedig Debrecenben gyűltek össze országos szinten a vasút történetével foglalkozó
történészek és szakemberek, hogy előadják új kutatásaikat. A konferencia célja a vasút
társadalomtörténeti kutatásainak erősítése is. A 2015-ös szakmai ülés anyagaiból azóta már
tanulmánykötet is készült (Horváth – Imre – Majdán – Varga 2016).
Végül a nem magyar nyelvű, de hazánkban hozzáférhető, vagy lefordított
szaktudományos munkák közül Kalla-Bishop műve érdemel említést. Ez az első és mindmáig
egyetlen Magyarországról szóló, külföldi személy által írt, általában idegen nyelvű forrásokra
támaszkodó, átfogó angol munka. Ilyetén módon unikális értékű, bár legfőképp az egyes
vonalak és vasúttársaságok történetét vizsgálja technikai nézőpontból (Kalla-Bishop 1973). A
Magyarországon is fellelhető szakirodalmak közül még egy, a város és a vasút viszonyát
vizsgáló angol nyelvű, Ralf Roth és Polina Marie-Noëlle által szerkesztett tanulmánykötet
érdemel említést (Roth – Marie-Noëlle 2003). Ezen kívül egy eredetileg német nyelvű, de
2008 óta magyarul is olvasható kötet kiemelendő: Wolfgang Schivelbuschnak a vasúttörténetírásban korszakalkotó munkája. Ebben az író a kötöttpályás közlekedési eszközön való utazás
történetéről elmélkedik források felhasználásával. Ez mindmáig az egyik legkomplexebb
munka a témában, de természetszerűleg az átfogó igényéből fakadóan a hazai
vasúttörténészek számára leginkább az egyetemes vasúttörténet megírásában és módszertani
szempontból használható. Schivelbusch a vasutat nem egy elszigetelt jelenségként, hanem a
gazdaságot, a társadalmat, az építészetet, az életmódot és a mentalitást átformáló tényezőkén
elemezte, hangsúlyozva az eszköz forradalmi szerepét nemcsak a közlekedésben, hanem az
élet minden területén (Schivelbusch 2008).

Bali J.–Máté Gy. (szerk.) 2008. Talpfák. Néprajzi írások a vasútról. Budapest: ELTE BTK Néprajzi Intézete.,
Lanczendorfer Zs. 2016. „Kacagó bakterház”: Vasút a folklórban. In: Horváth Cs. S.–Imre L.–Majdán J.–Varga
G. (szerk.): Ezerarcú vasút: Vasút – történet – írás. Budapest–Pécs: Magyar Vasúttörténeti Park Alapítvány–
Virágmandula Kft, 183-193., Barna G.–Gyöngyössy O. (szerk.) 2017. Különvonaton: A vasút szerepe a vallási
életben és a turizmusban. Szeged: MTA-SZTE Vallási Kultúrakutató Csoport–SZTE BTK Néprajzi és Kulturális
Antropológiai Tanszék. Molnár G. 2014. A vasút hatásai a település képére és a környezetre Kecskeméten. In:
Kothencz K. (szerk.): Határjelek és hagyásfák: A hetvenedik életévébe lépő Bárth János tiszteletére írott
tanulmányok. Baja: Türr István Múzeum, 466-478.
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4. Konklúzió
A fentiekből kitűnik, hogy – sajnálatos módon – rendkívül kevés a történettudomány
módszertanának és igényeinek megfelelően készült, vasúttörténeti munkák száma. Igen
csekély a kötöttpályás közlekedési eszközt nem elszigetelt jelenségként kezelő szakíró, és a
gazdaság- és társadalomtörténettel, illetve a mentalitást meghatározó jelenségekkel is
foglalkozó mű. Az írások nagy része Magyarországon a technikai paraméterek feltárására
koncentrál csak, amely általában a kutatók műszaki irányultságának, hivatásának tudható be.
Ebből kifolyólag csekély az olyan kutatások száma is, amely a vasút társadalomtörténeti
hatásaira koncentrál. A későbbi történészgenerációk remélhetőleg egyre több tagja lát majd
lehetőséget a témában, és a történelemtudomány sem tekint majd a vasúttörténetre
marginálisan.
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Ellenszolgáltatáson alapuló párkapcsolatok a 21. században –
a Sugar-kapcsolatok vizsgálati lehetőségei Magyarországon
Ipolyi Dóra1, Molnár András2
1
Pécsi Tudományegyetem, Pszichológia Doktori Iskola, Pécs
2
Pécsi Tudományegyetem, Regionális Politika és Gazdaságtan
Doktori Iskola, Pécs

1. Bevezetés
Társkeresési szokásaink az internet és a telekommunikáció térhódításával egyre inkább
átalakultak: a hagyományos helyszínek és alkalmak (iskola, munkahely, lakóhely, szabadidős
tevékenységek) mellett teret nyertek az online felületek, társkereső szolgáltatások. (Dormán
2005) Napjainkra a hagyományos webes felületek mellett elterjedtek az okostelefonapplikációk is, amelynek köszönhetően a hazai felhasználók a különböző szolgáltatások és
alkalmazások széles kínálatából válogathatnak (Végh 2016). Az online társkeresők használata
során a felhasználók saját profiljaik létrehozása után böngészhetnek különféle szempontok
szerint a többi felhasználó között. Saját profiljaikon különböző személyes információkat
adhatnak meg, amely megkönnyíti az egyes szempontok szűrését az elvárások gyorsabb és
pontosabb egyezése érdekében (Golbeck 2015b). Ennek célja, hogy a párválasztás során
figyelembe vett különböző szempontokat a felhasználók minél szélesebb körben számba
vehessék az interakciót és a személyes találkozást megelőzően. Ezek közé tartozik a küllem,
az intellektualitás (személyes leírásokban megfogalmazva), és a jövedelem is. A potenciális
partner jövedelme, mint szempont különféle módon jelenhet meg jegyként az internetes
társkeresésben (pl. következtetés legmagasabb iskolai végzettségből vagy foglalkozásból,
profilképen szereplő külsőségek, képeken megjelenő márkák, vagyontárgyak stb.). Mindezek
bizonyítottan hatással vannak a profilok népszerűségére (Ong and Wang 2016). A társkeresők
közül napjainkban a legnépszerűbbek az alkalmazás alapú nemzetközi szolgáltatók, amelyek
közül a legismertebbek az azonnali, fényképeken alapuló kölcsönös szimpátiát alkalmazzák a
lehetséges párok összekötéséhez. Az elérhető megoldások bár széles spektrumon mozognak,
egy 2016-os kutatás válaszadói azonban csupán néhány alkalmazást vagy weboldalt ismernek
(Végh 2016). Ahogy a későbbiekben láthatjuk, ezért is különös jelentőségű a kutatásunk
tárgyát képző szolgáltató marketingtevékenysége.
Sugar-kapcsolatok
A jövedelmi viszonyokon és társadalmi helyzeten alapuló párválasztás önmagában még nem
jelenti a tranzakcióra épülő viszonyok kezdeményezését. Az első hazai, kifejezetten
ellenszolgáltatásokon alapuló párkapcsolatokat közvetítő oldal, a Puncs.hu 2016-ban kezdte
meg működését. A Puncs.hu Sugar-kapcsolatok közvetítésével foglalkozó weboldal, amely a
szolgáltatók által alkalmazott narratíva szerint egy sikeres és tapasztalt férfi vagy nő, azaz egy
Sugar daddy vagy Sugar mommy keresi a közös boldogságot egy jellemzően fiatalabb, anyagi
és/vagy természetbeni támogatását élvező Sugar baby vagy Sugar boy társaságában. A
Magyarországon eddig egyedülálló oldal anyagi gondoskodással, gondtalanabb és
élménydúsabb élettel kecsegteti a potenciális Sugar lányokat és Sugar fiúkat. Bár a közvetítői
oldal szerint minőségi és „értékes” párkapcsolatok létrejöttében segítik a feleket, ugyanakkor
egyértelművé teszik az egyezségek anyagi jellegét és tájékoztatóikban felkészítik a Sugar
lányokat és fiúkat a kiemelt diszkréció szükségességére és arra, leendő „párjuk” könnyen
lehet, hogy kapcsolatukon kívül házas életet él vagy több Sugar szálat ápol. Az oldal
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célközönsége a leírás alapján egyértelműen az egyetemisták és az idősebb tehetős férfiak/nők,
azonban a regisztráció során kiderül, hogy elsősorban fiatal, csinos lányokat keresnek, nem
kizárólag egyetemistákat.

2. ábra: A Puncs.hu-n regisztrált Sugar Baby-k (n=10302) és előfizetéssel rendelkező Sugar Daddy-k (n=4145)
száma 2018. április 15-én. Saját szerkesztés.

A korán szerzett népszerűség köszönhető annak, hogy az oldal rendszeresen megjelenik
óriásplakátokon és az egyik felkapott tv műsor, a Feleségek luxuskivitelben támogatójaként.
Az oldal már első ránézésre a hedonista életszemléletet közvetíti a felhasználó felé (puncs.huAhol csak Te számítasz), ezzel is vonzóbbá téve a társkeresés ezen fajtáját. Regisztrációkor
mind a két félnek meg kell adnia személyes adatokat, amelyek elsősorban a külső
tulajdonságokra vonatkoznak. Az oldalon a regisztráltak részletes tájékoztatást kapnak az
életszínvonalon belüli kategóriák pontos jelentéséről forintban megadva, melyet maguknak is
meg kell jelölni. Daddyként jelölni kell, hogy mennyit szánnak havonta a kapcsolatra,
babyként mi az a színvonal, amit elvárnak a másik féltől. A keresés során szűkíteni lehet a
találati listát az elvárt életszínvonal alapján is. Az oldal segít megtalálni egymásnak a feleket,
azonban a kapcsolat alakulását nem kíséri végig. Az anyagiakban a feleknek kell
megegyezniük, ami történhet például albérlet kifizetésével, közös programok, ajándékok
vásárlásával, vagy készpénzes fizetéssel. Ugyan a legtöbb társkereső ingyenes hozzáférést
biztosít a regisztrált felhasználók számra, a Puncs.hu-n a Sugar daddyknek prémium
előfizetésre van szükségük ahhoz, hogy üzenhessenek az érdeklődésüket felkeltő Sugar
babynek. Ingyenes hozzáférést mindössze a Sugar babyknek biztosít, akik a regisztrációt
követő ellenőrzés megtörténte után írhatnak választottjuknak.
Túllépve az erkölcsi megfontolásokon, tisztán tudományos szempontból vizsgálva a
Sugar kapcsolatokat számos társadalomtudományi, pszichológiai és gazdaságtudományi
kérdés merülhet fel. Milyen motivációk vezetnek egy Sugar daddy-t vagy Sugar baby-t arra,
hogy ilyen kapcsolatot létesítsenek? Hogyan definiálják önmagukat ebben a viszonyban?
Milyen érzelmi következményei vannak az egyezségeknek és milyen fizikai, anyagi vagy
lelki kockázatot rejtenek? Megállja-e a helyét a közvélekedés, miszerint valójában
prostitúcióról van szó? Tanulmányunkban arra keressük a választ, milyen módszerekkel
vizsgálhatjuk a Sugar kapcsolatokat hazai környezetben.
2. Korábbi kutatások és alkalmazott vizsgálati módszerek
Miközben a jelenséget hazánkban vizsgáló kutatásról tanulmányunk írásakor nem tudunk,
addig a Sugar kapcsolatokat vizsgáló nemzetközi irodalom is igen szűknek mondható. A
kutatások alacsony száma ellenére megfigyelhető, hogy földrajzilag két területen, ÉszakAmerikában és Afrikában koncentrálódtak. Azonban míg Amerikában és Kanadában az
online felületek a jelentősek (ld. Daly 2017), addig az afrikai kontextusban a személyes
közvetítés a jellemző (ld. Masvawure 2010).
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3. ábra: a Sugar kapcsolatokkal foglalkozó releváns szakirodalmak összefoglaló táblázata. Saját szerkesztés.

A Sugar kapcsolatokkal foglalkozó egyik legkorábbi tanulmány 1993-ban jelent meg. Nelson
(1993) munkájában egy 209 hölgy és 59 férfi részvételével végzett kutatás eredményeit
mutatja be. A szerző kifejezetten pénzügyi alapon nyugvó, házasságtörő kapcsolatok szeretőit
vizsgálta személyes interjúk és levélben visszaküldött kérdőívek alapján. A személyes
interjúkra London városában került sor, a levelek Észak-Amerikai újságokban közölt
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felhívásaira érkeztek válaszként. Az eredeti kényelmi mintát hólabda mintavétellel egészítette
ki. A kutatás során interjúkat, közvetlen megfigyelést és élet-történet anamnézist alkalmazott.
Módszertanilag a tanulmány narratív, leíró jellegű, az interjúkból nyert információkat
szövegesen ismerteti, kvalitatív vagy egyéb elemzési módszert nem alkalmazott (Nelson
1993). Miller (2012) a jelenség narratív bemutatása mellett jogi környezetbe helyezi a Sugar
kapcsolatok kérdését. A tanulmány részletesen bemutatja a tranzakción alapuló kapcsolatok
történetét és az eredetileg az Egyesült Államokban működő SeekingArrangements.com
weboldal működésével kapcsolatos társadalmi, jogi és erkölcsi kérdéseket. Habár a munka
módszertanilag nem jelent gazdag forrást, átfogóan ismerteti a jelenséget és az azzal
kapcsolatban feltehető különböző vizsgálati kérdéseket (Miller 2012). A különböző blog
bejegyzésekhez fűzött, a SeekingArrangements.com felhasználói által közölt megjegyzések
elemzésén alapuló kutatást végzett Zimmermann (2015). A 748 komment
diskurzuselemzésének alapja, hogy a hozzászólások lehetővé teszik a felhasználók
látásmódjának, véleményének megismerését, ezáltal a Sugar kapcsolatok karakterisztikáinak
leírását. A hozzászólásokat a szerző először tartalmuk alapján kódolta, hogy kiszűrje a kutatás
szempontjából irreleváns tartalmakat (pl. belső viccek, utazási tervek) (Zimmermann 2015).
Figyelembe véve a hazai viszonyokat, és kutatásunk tárgyát ezért inkább a nyugati
kutatók módszereire és eredményeire támaszkodunk, melyeket táblázatos formában mutatunk
be.
3. Diskurzus
A Sugar kapcsolatok hazai kutatása során teljes mintánkat a Puncs.hu felhasználói köre
képezheti.
Ugyan
elenyésző
számban
vannak
magyar
felhasználói
a
SeekingArrangements.com-nak és már magyar nyelven is elérhető a SugarDaters.com,
kifejezetten látványos marketing tevékenységet a Puncs.hu végez. Ennek megfelelően azzal a
feltételezéssel élünk, hogy a Puncs.hu felhasználói körének vizsgálata a legcélravezetőbb.
A közösségi média szolgáltatásokon, így a társkereső oldalakon közzétett információk
egyedülálló lehetőséget jelentenek a kutatók számára, hogy megismerjenek olyan adatokat,
amelyeket egyébként kérdőíves felméréssel tudnának csak begyűjteni, ideértve preferenciákat,
véleményeket, viselkedést (Murphy – Hill – Dean 2014). Fontos ugyanakkor, hogy egy zárt
online közösség tagjai különböző tartalmak megosztásakor arra számítanak, azt csak a
közösség többi tagja éri el, nem gondolnak arra, hogy külső szereplők figyelhetik meg őket.
Általánosságban véve tehát elvárás az anonimitás és a személyes adatok védelmének kutatás
során történő biztosítása, valamint a résztvevők tájékoztatása arról, hogy egy kutatásban
vesznek részt (Poynter 2010). A társkereső oldalak felhasználói felületeiből kinyerhető
információkkal kapcsolatban fontos szót ejtenünk a vizsgálatok esetleges jogi vonatkozásáról
is. Minden közösségi oldal rendelkezik Felhasználói Feltételekkel (vagy Általános Szerződési
Feltételekkel), amelyek a felhasználó és a szolgáltató, mint szerződő felek viszonyát, valamint
kötelességeit szabályozzák. A vizsgálatokkal kapcsolatban gyakran felmerülnek az ál-profilok
létrehozásának kérdése. Általánosságban véve a felhasználói feltételek (a többi felhasználó
védelme, megtévesztésük megakadályozása miatt) tiltja az ilyen ál-felhasználók regisztrálását.
Golbeck (2015) több, ál-profil felhasználásával kapcsolatos eset tanulmányozása után arra
jutott, önmagában a Felhasználói Feltételek megsértése nem bűntény, és adott esetben
elfogadható a vizsgálatokhoz szükséges információk beszerzése céljából (Golbeck 2015a).
A Puncs.hu nem rendelkezik fórummal és a blogbejegyzések alatt sem biztosít
lehetőséget a felhasználóknak tapasztalatcserére és véleménynyilvánításra. A szöveges
elemzések tehát kizárólag a profilokon található bemutatkozásokra szorítkozhatnak. Mivel a
felhasználók által feltöltött fényképek mellett ezek a bemutatkozó szövegek jelentik a
„böngészés” alapját, vizsgálatuk a cél szempontjából megfelelő. A felhasználói adatlapokon
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különböző információkat osztanak meg önmagukról egymással a regisztrált tagok, amelyek
között az elvárt életszínvonal, vagyis a kapcsolatra fordítandó havi összeg is szerepel.
A különböző kutatási célok és kérdések függvényében megoldást jelenthetnek a
felhasználókkal végzett interjúk is, melyek a kivitelezés szempontjából lehetnek látensek
vagy nyíltak. A látens interjúk során az alany előtt nem ismert, hogy interjúban vesz részt –
vagyis egy ál-profilon keresztül valós beszélgetésnek álcázva történik a kérdések feltevése.
Ennek előnye, hogy olyan felhasználók válaszait is megismerhetjük, akik nem vennének részt
a kutatásban, továbbá kiküszöböljük a válaszadók szerepbe helyezkedését, a kérdező által
vélelmezett elvárásoknak való megfelelést. Bármennyire is vonzó ez a módszer,
tudományetikai és jogi szempontból elvetendő, mivel az alany nem járult hozzá a kísérletben
való részvételhez (ld. Alaptörvény III. cikk (2) pont). A Cordero és Daly által választott
módszer, tehát a rendszeren belüli megszólítás-felkérés hólabda-mintavétellel kiegészítve
hazai környezetben is alkalmas lehet.
A társadalom jelenséggel kapcsolatos álláspontjáról, Sugar kapcsolatokról szóló
közvélekedésről kaphatunk képet a közösségi média bejegyzések szentimentum elemzésével.
A szentimentum a szöveg szubjektív eleme, amely lehet egy érzés vagy egy vélemény, melyet
az író kommunikál és az olvasó befogad. A szentimentum alapvetően pozitív, negatív vagy
semleges lehet (Haney 2014). A szövegek érzelmi vizsgálatainak különböző manuális és
automatizált megoldási formái vannak, amelyeket most nem részletezünk. Említést teszünk
viszont az írott médiában megjelenő értékek és gondolatok, valamint a közösségi médiában
közzétett nyilvános bejegyzések elemzésében rejlő lehetőségekről, amely különálló kutatási
irányt jelenthet a téma társadalomban elfoglalt helyével kapcsolatban.
Mivel az elsődleges célcsoportunk az oldal felhasználóinak köre, azon belül is főként a
Sugar kapcsolatokban tapasztalattal rendelkezők, ezért első sorban a rendszeren belül
regisztrált felhasználókkal végzett interjúk kivitelezését tartjuk megvalósíthatónak és jogi,
valamint etikai szempontból a legkevésbé aggályosnak. A társadalmi megítélés feltérképezése
érdekében a kérdőíves felmérést tartjuk a legcélravezetőbbnek.
4. Összegzés
Választott témánkban, az internetes felületen közvetített, ellenszolgáltatáson alapuló
(pár)kapcsolatok kérdésében nem leltünk hazai kutatási eredményekre, illetve az európai
irodalmi reprezentáció is korlátozott. A Sugar kapcsolatok aktualitását és újszerűségét ez és a
kortárs média- és politikai figyelem mutatja. Bár a vizsgálatot több kihívás is nehezíti,
amelyeket tanulmányunkban részletesen tárgyaltunk, azonban egy fontos, figyelmen kívül
nem hagyható társadalmi jelenséget tárgyal, amely interdiszciplináris megközelítést tesz
lehetővé, illetve igényel.
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Közösségi terek a 21. században
Jóna László
MTA Közgazdaság- és Regionális Tudományi Kutatóközpont Regionális
Kutatások Intézete Nyugat-magyarországi Tudományos Osztály, Győr

1. Bevezetés
Az elmúlt években egyre több kutatás igazolta, hogy a jövőben a világ népesség jelentős
százaléka városokban fog élni, ugyanakkor az emberiségnek több mint a fele (55%) már
napjainkban is ott él. Az ENSZ World Urbanization Prospects: The 2018 Revision jelentése
szerint azonban 2050-ben ez az arány már 68% lesz és a távoli jövőben további növekedés
várható. Mindez elsősorban annak köszönhető, hogy a városok, különösen a nagyvárosi
régiók magas szintű gazdasági tevékenységgel és szolgáltatásokkal rendelkeznek. Ezek a
nagyvárosi régiók, pedig jelentős vonzerővel bírnak egyaránt a helyiek és a külföldiek,
valamint az alacsony és a magas végzettséggel rendelkezők számára is. Ugyanis ezek a
városok nemcsak szolgáltató és információs csomópontok, hanem sokszínű oktatási és
kulturális központok is, melyek számtalan lehetőséget nyújtanak nemcsak új szakmák
elsajátításra, hanem foglalkozásváltásra is (Enyedi 2011).
A jövő városainak így jelentős demográfiai és szociológia problémákkal kell majd
szembenézniük. Ugyanis a városokba beköltöző etnikai és vallási csoportokon kívül a nyugati
országokra jellemző módon a lakosság öregedő tendenciát mutat, valamint a World Health
Organization (WHO) 2011-ben készült World Report on Disability című jelentése alapján
egyre több a fogyatékossággal élő, akiknek a mobilitását még a zsúfolt nagyvárosi
környezetben is biztosítani kell. Így a városok köztereinek és parkjainak még jelentősebb lesz
a szerepük, hiszen ezek azok a „terek” ahol nemtől, életkortól, vallástól, végzettségtől, stb.
függetlenül minden társadalmi réteg megtalálható. Illetve ezeken a helyeken tudnak a
különböző társadalmi rétegek egymással találkozni, párbeszédet folytatni, aktívan vagy
passzívan kikapcsolódni, szórakozni stb. Mindez pedig jelentősen hozzájárulhat ahhoz, hogy
a különböző társadalmi rétegek, illetve csoportok megismerhessék egymást (Thompson
2002).
Kiemelten kell ugyanakkor kezelni a városi klíma kérdését is, ugyanis az egyre
népesedő városokban a városi ökológiai rendszer az egyik nélkülözhetetlen eleme az emberi
jólétnek. A városok zöldterületei ugyanis nemcsak a hőmérséklet csökkentésért felelnek,
hanem tiszta levegőt biztosítanak, valamint segítenek a víz és a talaj megkötésében.
Mindemellett számtalan kutatás bizonyította, hogy a városi zöldterültek segítik a fizikai és
szellemi szorongásos emberek gyógyulását, a stressz leküzdését, illetve javítják az emberi
viselkedést és jellemet. Nem véletlen, hogy a WHO úgy gondolja az egészséges élethez
szükséges zöldterület nagysága 9,5 m²/fő (Anguluri – Narayanan 2017). Ezért a közösségi
tereknek megfelelő zöldterülettel is rendelkezniük kell.
A következő fejetekben ezért azt vizsgálom mi az, ami szükséges a 21. században a
városi emberek számára egy parkban, vagy köztéren. Valamint hogyan változott hazánk
településeinek zöldterülete az elmúlt években.
2. A sikeres közösségi tér
Annak megállapításra, hogy mitől válik egy köztér, vagy egy park sikeressé az emberek
között a köztér projekt (Project for Public Spaces) keretein belül végeztek részletes kutatást.
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Világszerte több mint 1000 közteret vizsgáltak meg melynek eredményéből kiderült, hogy a
közösségi terek sikerességét alapvetően négy tényező határozza meg:
 Közösségi szellem
 Használat és tevékenység
 Megközelítés és kapcsolatok
 Kényelem és összkép
A közösségi szellem gyakorlatilag nem jelent mást, mint a köztereken és parkokban zajló
társadalmi életet. Mindez nélkülözhetetlen eleme a sikerességüknek, ugyanis ahogyan az a
bevezetésben is szerepelt a legalapvetőbb és legfontosabb tevékenység, amit az emberek a
köztereken végeznek az a barátokkal, ismerősökkel való találkozás, és az idegenekkel való
ismerkedés. Mindezek jelentősen hozzájárulnak ahhoz, hogy a helyiekben kialakuljon a
kötődés nemcsak a közösségi terek iránt, hanem a helyi közösségek és a város iránt is. De
legalább ennyire fontos az is, hogy az adott köztér nyújtson lehetőséget különböző
tevékenységek végzésére. Ilyen tevékenységek lehetnek például a kerékpározás, a szabadtéri
játékok, a sportolás, vagy a játszótér használata. Ugyanis ezek vonzzák oda az új látogatókat
és csábítják visszatérésre a régieket, illetve ennek köszönhetően válhat egy köztér egyedivé és
különlegesség. Azon a köztéren ugyanis ahol nem lehet mit csinálni elhagyatott és üres lesz,
mivel senki sem fogja használni.
Ugyanakkor egyik köztér vagy park sem ér semmit, ha az nem látható vagy nem
közelíthető meg könnyen. A sikeres közösségi terek ugyanis nemcsak jól láthatóak és
megközelíthetőek, hanem az oda vezető utak is biztonságosak és érdekesek a gyalogosok
számára. Az emberek ugyanis jóval nagyobb arányban használják azokat a közösségi tereket
és útvonalakat is, melyeket üzletekkel rendelkező épületek határolnak. Ennek oka, hogy
nagyobb biztonságban érzik magukat akkor, ha több vigyázó tekintettel rendelkezik egy
közterület. De fontos, hogy a közteret ne csak gyalogosan lehessen megközelíteni, hanem
közösségi közlekedéssel is és rendelkezzen parkolóval. Végül pedig egyetlen közösségi tér
sem válhat sikeressé, ha nincs hova leülni rajtuk. Így csakis akkor válhatnak kényelmessé, ha
rendelkeznek elegendő és megfelelően kialakított utcabútokkal a gyalogosok számára
(Madden 2008).
3. Magyarország zöldterületi és közösségi terei
Ahogy az a bevezetésben is szerepelt a városok közterei és parkjai nemcsak a városok
közösségi életének színterei, de komoly szerepet játszanak az ott élők fizikai és szellemi
egészségének megőrzésében. Nem véletlen, hogy számtalan város (pl. Koppenhága) az elmúlt
években, évtizedekben, tudatosan dolgozott azon, hogy a köztereit növelje a gyalogosok
számára, mely által sokkal élhetőbbé vált (Gehl 2014). Ugyanis a fenntartható és egészséges
városban nemcsak a gyaloglás és a kerékpározás képezi a közösségi közlekedés szerves
részét, hanem rendelkezik megfelelő nagyságú közösségi terekkel és zöldterülettel. A
zöldterületek az elmúlt években a klímaváltozásnak köszönhetően különösen fontosak lettek
és a jövőben még jelentősebb lesz a szerepük. Ugyanis a zöldterületek nemcsak a friss oxigén
termelésérét felelnek, hanem megkötik a vizet, csökkentik a hőmérsékletet és kiszűrik a káros
anyagokat a levegőből (Thompson 2002; Anguluri – Narayanan 2017).
Hazánk településinek zöldterületei azonban az elmúlt években folyamatosan
csökkentek. 2007 és 2015 között 2,7 millió m²-rel lett kevesebb a zöldterületek nagysága
Magyarország teleülésein. (1. ábra)
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1. ábra: Magyarország településeinek zöldterületei
Forrás: KSH-TeIR adatai alapján szerkesztette Jóna L.

De megvizsgálva a településeinken található valamennyi játszóteret, tornapályát és
pihenőhelyet, elmondható, hogy nem növekedett jelentősen a számuk az elmúlt években. (2.
ábra) Országosan ugyanis a 2007-es értékhez képest (9148 darab) 175 darabbal volt több
2016-ban (9323 darab).

2. ábra: Magyarország településein található játszóterek, tornapályák, pihenőhelyek száma
Forrás: KSH-TeIR adatai alapján szerkesztette Jóna L.

Mindezek után érdekes volt látni, hogy melyek azok a funkciók, szolgáltatások, vagy esetleg
utcabútorok, melyet hazákban az egyes városok, és települések lakosai látni szeretnének egy
köztéren, vagy egy parkban.
4. A közterek és parkok használatának online felmérése
4.1 Az online felmérés válaszadóinak háttere
Annak megállapítására, hogy mi az, amit az emberek egy 21. századi közösségi tértől
elvárnak egy online felmérésre került sor. Ez a felmérés 2012 júniusától szeptemberig tartott,
mely során 84 főt sikerült megkérdezni. Az alacsony részvételi arány miatt így az online
felmérés nem reprezentatív és az eredmények, megállapítások nem általánosíthatóak. A
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kérdőívet kitöltők válaszai alapján ugyanakkor érdekes volt látni, hogy hogyan gondolkodik
ez a 84 fő a közterekről és a parkokról.
A megkérdezettek nemét tekintve közel kétharmada nő volt (64%) és több mint
egyharmada férfi (36%). Az iskolai végzettség alapján kétharmad felsőfokú végzettséggel
rendelkezett (67%). Ezt követte a szakközépiskola/technikummal rendelkezők száma, mely
még az egyötödét (19%) sem tette ki a válaszadóknak. A gimnáziumi (9%) és a
szakmunkások (5%) száma jóval elmaradt a többitől, az általános és szakiskolával
rendelkezők pedig nem kerültek bele a mintába.
A foglalkozás alapján a válaszadók 70% vallotta magát alkalmazottnak beosztottként,
melytől jóval elmaradt a többi kategória, ugyanis a diákok/hallgatók tették ki a 15%-át a
vállalkozók az 5%-át a vezető beosztásban lévő alkalmazottak és a nyugdíjasok a 4%-át, míg
végül a munkanélküliek mindössze a 2%-át.
A korcsoportonkénti megoszlás alapján a 21 és 30 év közöttiek közel a kétharmadát
(63%) tették ki a megkérdezetteknek a 31 és 40 év közöttiek az egyötödét (20%) a 41 és 50
(9%) az 51 és 60 (4%), valamit a 61 és 70 (4%) közöttiek pedig még ennél is kevesebben
voltak. Három korcsoportból egyáltalán nem sikerült mintát venni: a 14 év alattiaktól a 14–20
év közöttiektől és a 71 év felettiektől. Ennek oka a 71 év felettiek esetében feltehetően az
lehetett, hogy ez a korosztály ismeri és használja a legkevésbé az internetet, illetve a
közösségi oldalakat, melyen keresztül volt elsősorban elérhető az online felmérés kérdőíve. A
14 év alattiaknak pedig valószínűleg nem keltette fel az érdeklődését a kutatás. Az ő
esetükben minden bizonnyal az iskolában való lekérdezés lett volna az egyik legcélravezetőbb
módszer, melyhez azonban forrásra és hosszabb kutatási időre lett volna szükség.
4.2. Közterek és parkok kialakítása
A felmérés első kérdése arra kereste a választ, hogy melyek azok a funkciók, szolgáltatások,
vagy utcabútorok, amit a megkérdezettek szívesen látnának egy köztéren. A legtöbben
egyértelműen a padokat jelölték meg (87%), mint a legismertebb és legnépszerűbb utcabútort.
(3. ábra) Ugyanakkor azt mindenképpen ki kell emelni, hogy ennél a kérdésnél legfeljebb
három választ adhatott meg mindegyik megkérdezett. Ennek köszönhető, hogy a második
helyen a növények (fák, bokrok, virágok, stb.) szerepelt (85,7%) mindössze 2%-al elmaradva
a padoktól. Ami azonban meglepő, hogy valamennyi további funkciót, utcabútort, vagy
szolgáltatást jóval kevesebben jelölték meg. Ez alól egyedül a szökőkút volt a kivétel, amit a
válaszadók majdnem fele (45,2%) megjelölt. Érdekes módon azonban jóval kevesebben
szeretnék (25%) ha a közterek ivókutakkal is rendelkeznének. Így a víznek elsősorban, mint
mikroklímát és közérzetet javító „esztétikai élményként” kell megjelennie a tereken és nem,
mint folyadékforrási lehetőség.
A kerékpártároló és a turistatérkép érdekes módon hasonló arányban (18%) került
megjelölésre. Az előbbi esetében mindez azért is érdekes, mert a kerékpár az egyik
legnépszerűbb és legolcsóbb alternatív közlekedési eszköz, amit egyre többen használnak
munkába, vagy iskolába járásra. Illetve a kerékpáros turisták is egyre többen vannak, akik
szintén előszeretettel pihennek meg a városi tereken, ami ugyancsak indokolná a
kerékpártárolók kihelyezését. Ezzel áll szoros kapcsolatban a turistatérkép, amit közel azonos
arányban (18%) jelöltek be a válaszadók, mint a kerékpártárolót. Ugyanakkor a közterekre
kihelyezett turistatérkép nemcsak a turisták számára lehet hasznos, hanem a helyi lakosság
számára is melyen feltüntetésre kerülnek például a város történeti nevezetességei.
Modern világunkban az információáramlás kulcsfontosságú, így érdekes volt látni mit
gondolnak arról a kérdőív kitöltői, hogy a közterek is rendelkezzenek-e hasonlóan a legtöbb
vendéglátóhelyen, kávézóban, sőt ma már közintézményekben is megtalálható díjmentes
vezeték nélküli internet úgynevezett „wifi” elérhetőséggel. Érdekes módon azonban
mindössze 13% jelölte be, hogy a köztereknek rendelkezniük kellene wifi-vel.
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A további válasz lehetőségek közül a hirdetőoszlopot senki sem jelölte meg a nyilvános
WC kialakítását mindössze egy fő és hárman gondolták úgy, hogy több szemetesre lenne
szükség a tereken.

3. ábra: A kiválasztott köztéri utcabútorok, funkciók, szolgáltatások aránya
Forrás: saját szerkesztés

A következő kérdésben arra kellett választ adniuk a megkérdezetteknek, hogy mik azok a
szempontok melyeknek érvényesülniük kell egy köztéren és egy parkban. Szeretnének-e
például boltokat, éttermet, teraszt, vagy akár buszmegállót. A felsorolt szempontok közül
legfeljebb ötöt jelölhettek meg a kérdőív kitöltői.
A közterek esetében a legtöbben azt jelölték meg, hogy lehetőséget kell nyújtaniuk
pihenésre és kikapcsolódásra (83,3%) amit a második helyen azt követett legyen a közelükben
teraszhelyiséggel rendelkező étterem (67,9%) a harmadikon, hogy tartsanak rajtuk
időszakosan rendezvényeket (64,3%) amitől nem sokkal maradt el, hogy legyen a közelükbe
nyilvános WC (63,1%). (4. ábra) Ennél a kérdésnél egy érdekes ellentét mutatkozott az első
kérdéssel, mert ahogyan az látható volt ott mindössze egy fő jelölte be (3. ábra), hogy szükség
lenne nyilvános illemhely elhelyezésére a köztereken. Ennek magyarázata feltehetően az
lehet, hogy a kérdőív kiöltői az előző kérdéssel ellentétben inkább azt támogatják, ha nem
magukon a tereken, hanem azok közelében kerül kialakításra nyilvános WC.
Érdekes módon, ahogy látható volt a megkérdezettek többsége azt szeretné, hogy a
köztereken legyenek időszakosan rendezvények, ugyanakkor csupán 40,5% támogatta azt,
hogy évszaknak megfelelően, nyáron pl. fagylaltozó, télen pedig forralt borozó működjön
rajtuk. Ennél a kérdésnél szintén kevesen támogatták a kerékpártárolók kihelyezését (38,1%),
ahogyan azt hogy a terek közelében üzletek vagy boltok is legyenek (25%). Ugyanakkor 25%
szeretné, hogy egy tér legyen megközelíthető akár autóbusszal is. Az internethasználatot
ugyancsak kevesen támogatták (20,2%), akárcsak azt, hogy parkolók kerüljenek kialakításra
rajtuk (10,7%). Az egyéb szempontok kategóriában összesen három fő adott meg további
hármat úgymint: a terek tisztántartásának fontosságát, a tiszta levegőt és az egyedi hangulatot,
mint „funkciót a városon belül”.
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4. ábra: A közterek használati és funkcionális igényei
Forrás: saját szerkesztés

A parkok esetében a terekhez képest nagyobb arányban került bejelölésre, hogy pihenésre és
kikapcsolódásra kell lehetőséget nyújtaniuk (91,7%). (5. ábra) A második legtöbb jelölést a
játszóterek (77%) kapták, ami azért is érdekes, mert a legtöbb park rendelkezik játszótérrel. A
válaszok alapján azonban megállapítható, hogy az emberek számára különösen fontos, hogy
egy parkban játszótér is legyen, melynek fontosságát szintén jelzi, hogy a változatos
növényvilág csak a harmadik helyre került (72,6%) igaz mindössze pár százalékkal lemaradva
(4,8%-kal) a második helyről.
A közterekhez hasonlóan a nyilvános illemhely a parkok esetében is magas támogatást
ért el (56%), ugyanakkor érdekes módon kutya WC-t csak kevesen szeretnének (9,5%).
Mindez azért is szokatlan, mert a kutyával rendelkező lakosság jelentős része a közeli
parkokba viszi le a kedvencét sétálni. A kutyaürülék eltávolítását pedig jogszabály írja elő,
így számukra lenne különösen fontos, ha mindezt megfelelő módon tehetnék meg. Valamint a
parkok higiéniájának és tisztaságának megőrzésében is kiemelt szerepet tölthetne be a kutya
WC.
A parkokban a játszótereken kívül többnyire található a sportolásra vágyok számára
például futballpálya, kosárlabdapálya, vagy egyszerűen csak egy futópálya. Ennek ellenére
mindössze a válaszadók 41,7% gondolta úgy, hogy lehetőséget kell biztosítaniuk a parkoknak
sportolásra, holott a mozgásszegény életmódból eredő elhízás hazánkban is egyre komolyabb
probléma. Talán ezért nem véletlen, hogy a megkérdezettek közel egyharmada (29,8%) jelölte
be azt, hogy kerüljön kialakításra rajtuk kisebb büfé, vagy fagylaltozó. Mindez azért is
érdekes, mert magasabb arányban került bejelölésre a büfé, mint a kerékpártároló (28,6%)
vagy a szelektív hulladékgyűjtő edények kihelyezése (23,8%). A kerékpártároló ugyan csak
1%-al maradt el a vendéglátóhelyektől, de ahogyan az látható volt a közterek esetében 10%-al
többen jelölték meg. (4. ábra) Holott a parkok ugyanúgy megközelíthetőek kerékpárral, sőt
több olyan park is létezik ahol kerékpáros tanpályát alakítottak ki a gyerekek számára.
Ahogyan már korábban említésre került a válaszadók mindössze 9,5%-a szeretne a
parkokban kutya WC-t így nem meglepő, hogy a kutyafuttató kialakítását is mindössze 10,7%
támogatta. Pedig több szempontból is szerencsés lenne, ha azokon a helyeken ahol adottak a
feltételek kialakításra kerülne külön a kutyák számára egy elkerített terület.
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A többség a közterekhez hasonlóan a parkok közelében sem szeretne buszmegállókat,
mivel csupán 13,1% jelölte meg azt, 12%-kal kevesebben, mint a köztereknél. Ahogy az
autóparkolási lehetőséget is 3%-kal kevesebben támogatták, így az még a 10%-ot sem érte el.
A további szempontok között három fő adta meg külön-külön az ivó kutat a parkok
rendszeres gondozását és a tisztaságot.

5. ábra: A parkok használati és funkcionális igényei
Forrás: saját szerkesztés

A közterek és a parkok vizsgálatából egyértelműen kiderült, hogy a megkérdezettek számára
mindkettő esetében a legfontosabb a pihenés, a kényelem, és a növényzet. Jelentős
különbségek jelentkeztek viszont abban, hogy míg a köztereknél a legtöbben az éttermeket és
teraszokat jelölték meg addig a parkoknál a játszótereket. A közterek esetében ezt követte az
időszakos rendezvények tartása a változatos növényvilág kialakítását viszont elsősorban a
parkoknál támogatták. A nyilvános illemhely elhelyezése pedig mindkettőnél hasonló
arányban került bejelölésre.
Összegzés
Az elmúlt években hazánk településeinek zöldterületei folyamatosan csökkentek. A
játszóterek, tornapályák, pihenőhelyek száma ugyan 2007-es évhez viszonyítva 2016-ban 175
darabbal több volt nem ismert azonban, hogy ebből mennyi kifejezetten azoknak a
játszótereknek a száma, melyek újonnan kerültek létrehozásra a parkokban. Holott ahogyan az
látható volt a sikeres közösségi terek egyik feltétele, hogy rendelkezzenek olyan funkcióval,
amiért az emberek szeretnek oda járni és később is visszatérnek. A parkok esetében pedig a
játszótér az, ami elsősorban odavonzza az embereket. Mindezt az online felmérés eredménye
is megerősítette, ahogyan azt is, hogy a padok kihelyezése és a zöldterület is kifejeztettem
fontos a közösségi tereken legyen szó köztérről vagy akár parkról. A zöldterület pedig
nemcsak az emberek közérzetére van jó hatással, de komoly szerepe van a városi klíma
javításában, ahogyan a víznek is. Nem véletlen hogy a felmérés során a növényzet mellett a
szökőkutakat jelölték meg a legtöbben, amit szívesen látnának egy köztéren. Ezért a jövőben
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minden hazai városnak a lehetőségeihez mérten törekednie kell arra, hogy növelje
zöldterületének nagyságát.
A közterek esetében egyértelműen kiderült, hogy az emberek szeretnék, ha lenne a
közelükben étterem terasz helyiséggel, valamint ha időszakosan rendezvényeket is tartanának
rajtuk. Mindez összhangban van azzal, hogy a sikeres terek egyik kulcseleme, ha az emberek
különböző tevékenységeket tudnak végezni rajtuk.
Amit mindenképpen ki kell emelni, hogy az online felmérés résztvevői közül nagyon
kevesen támogatták azt, hogy a tereken legyen lehetőség internetezésre, valamint hogy
rendelkezzenek parkolókkal. A megkérdezetteknek számára tehát fontosabb volt a személyes
találkozás és hogy a tereket elsősorban gyalog valamint kerékpárral szeretik megközelíteni.
Az online felmérés eredményei gyakorlatilag azonosak voltak a köztér projekt kutatási
eredményeivel. Ebből eredően hazánkban a lakosság közterekkel és parkokkal szemben
támasztott igényei megegyeznek azzal, amitől ezek a terek sikeressé válhatnak. A jövőben
ezért új közterek és parkok kialakításánál vagy rehabilitációjánál mindenképpen érdemes
lenne a tervezőknek ezeket a szempontokat figyelembe venniük. Mindez ugyanis segíthet
abban, hogy a jövő városai ne csak fenntarthatóak, de élhetőek is legyenek.
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Vállalati hálózatok hatása a távolság-közelség fogalmának
és jelentéstartalmának változásaira1
Kecskés Petra
Széchenyi István Egyetem, Győr

1. Bevezetés
A 20. század második felétől megsokszorozódott azoknak a kutatásoknak a száma, amelyek a
vállalatok különféle hálózatokban elfoglalt helyével, helyzetével foglalkoznak. Ezzel együtt a
témakört érintő elméletek is egyre nagyobb számban jelentek meg a szakirodalomban.
Kezdetben a vállalatok kapcsolatrendszerekben elfoglalt helyét, helyzetét és az ezek
jellemzésére alkalmas tényezőket tekintették át, míg a tudás és az innovációk releváns
erőforrásként való megjelenését követően, az azokhoz való hozzáférés és transzferálhatóság
mikéntjét elemezték. E tudás- és innováció átadási folyamatokban a földrajzi távolságot,
annak leküzdhetőségét, továbbá egyéb, ún. puha tényezők szerepét kezdték vizsgálni.
A tanulmány elméleti szinopszis formájában áttekintést ad a távolság fogalmának és
értelmezési lehetőségeinek változásairól, és arról, hogy a távolság terminológiájában milyen
új interpretációk jelentek meg és miért vált a közelség terminus preferált kifejezéssé a
kutatásokban.
2. A távolság értelmezési keretei
A távolság két hely térbeli eltérésének mértéke (Nemes Nagy 1998: 168), amely a vizsgált
helyek, alakzatok földrajzi értelemben vett viszonyítását jelenti, és egzakt módon mérhető. A
mérési módszerek széles választékban találhatóak meg a szakirodalomban, melyek
alkalmazása függ a vizsgálati egységektől és a vizsgálati céloktól is.
Nemes Nagy (1998)

Schneider (2007)

Lengyel (2010)

Matuschewski
(2012)

A fizikai (/földrajzi/
légvonalbeli) távolságot
hétköznapi távolságként
azonosítja:
- euklideszi távolság;
- Manhattan távolság;
- Csebisev-távolság.

- Légvonalbeli
távolság;
- útvonal-távolság;
- Manhattan
távolság.

- Légvonalban
mért
(euklideszi)
távolság.

- Euklideszi
távolság;
- Manhattan
távolság.

1. táblázat: Térbeli távolságfogalmak
Forrás: Saját szerkesztés (2018) Erdősi (2013: 29) és a táblázatban feltüntetett források alapján

A távolság a regionális tudomány egyik alapvető vizsgálati egysége, amely számos elméleti
modell kulcseleme, megjelenik:
 telephelyelméletekben (Krugman 2000; Porter 1998);
 a vonzáskörzetek kijelölése esetében (Kiss–Bajmócy 2001);
 települések közlekedésének ellátása során (Bajmócy–Kiss 1999; Erdősi 2013);
 a munkaerő ingázása vonatkozásában (Dusek 2016; Pénzes et al. 2014).
A tanulmány a „Nemzetköziesítés, oktatói, kutatói és hallgatói utánpótlás megteremtése, a tudás és technológiai
transzfer fejlesztése, mint az intelligens szakosodás eszközei a Széchenyi István Egyetemen című projekt
(projekt azonosító: EFOP-3.6.1-16-2016-00017) támogatásával készült.
1
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Valamennyi esetben a távolság földrajzi, térbeli értelmezésében jelenik meg a fogalom
a modellekben. A vállalatok számának gyarapodásával, valamint a gazdasági egységek
közötti növekvő kapcsolatok előtérbe kerülésével az ún. gazdasági távolság-fogalmak
használata is előtérbe került, többnyire mint leküzdendő távolság. A gazdasági távolságfogalmak közé sorolható a közlekedéshálózati távolság, amely a valós közúti vagy vasúti
távolságot fejezi ki, az időtávolság, amely az adott szállításhoz szükséges időt mutatja, és a
gazdasági/költségtávolság, amely a szállítási költségek mértéket jelenti (Lengyel – Rechnitzer
2004: 120). A közlekedéshez kapcsolódóan további távolság-terminusok is megjelentek; a
logisztikai távolság (Erdősi 2013) a különféle szállítási útvonalak üzemeltetési szempontjára
vonatkozik. Valamennyi gazdasági távolság objektívan mérhető, a földrajzi távolsággal
összefüggésben elemezhető.
A gazdasági egységek és a gazdaság térbeli tanulmányozása révén a távolság vizsgálata
új aspektusokra hívta fel a figyelmet. Nemes Nagy (1998) a földrajzi tér és távolság
kifejezések mellett az ún. belső teret is meghatározza, amely a társadalmon belüli
kapcsolódásokat és az így létrejövő hálózatokat jellemző térparamétereket jelenti. Bár a
távolság terminust alkalmazzuk, az interpretálási keret e vonatkozásban egyenlőtlenségként,
eltérésként értelmezendő. A belső térben megvalósuló társadalmi kapcsolatok a külső térben a
lokalizáció révén újfajta kapcsolódásokat, távolságokat eredményeznek; az egymástól
földrajzilag (külső térben) távol lévő egységek a belső térben (társadalmi értelemben)
közelséget (hasonlóságot) testesítenek meg. E belső relációkat, az azok erősségétől függő
távolságot célszerű új kategóriaként, társadalmi kapcsolatokon alapuló távolságként
definiálni.
3. Távolságból közelség
A vállalatok közötti kapcsolatokban egyre alacsonyabb szállítási és kommunikációs költségek
jelennek meg, a gazdasági távolság fokozatosan csökken. A földrajzi távolságok – a gazdasági
távolságok csökkenése révén – egyre könnyebben, gyorsabban és olcsóbban áthidalhatóak. Az
e távolságok esetében bekövetkező változások előtérbe helyezték más faktorok befolyásoló
szerepének vizsgálatát a vállalatok között realizálódó kapcsolatokban, tudás- és innováció
transzferben.
A vállalatok közötti kapcsolatok nem csupán a térbeli koncentrálódás következtében
jönnek létre, a kapcsolatok kialakításában és fenntartásában más tényezők is szerepet
játszanak (Bathelt –Glückler 2011). Az országok között megvalósuló gazdasági kapcsolatokat
befolyásoló tényezőket Ghemawat (2001) az ún. CAGE-távolságként azonosítja, ahol a
földrajzi és gazdasági távolság mellett a kulturális és az adminisztratív-politikai távolságfogalmakat jelöli meg, mint meghatározó faktorokat. E két utóbbi távolság-típus a szubreális
távolság kategóriájába tartozik, mérhetőségük szubjektív, a távolság különbségként
értelmezendő vagy az adott tényező hiányát jelenti.
A társadalmi egységek (pl. szervezetek) közötti kapcsolatok, kapcsolati hálók sajátos
teret formálnak, függetlenül a résztvevők földrajzi elhelyezkedésétől, és e térben a fizikai
térparaméterek ugyanúgy alkalmazhatóak, bár más értelmezést igényelnek. A kapcsolati vagy
belső térben a kapcsolatok, kapcsolódások megléte, azok erőssége, szorossága és interaktív
jellege értelmezhető leíró térparaméterként.
A távolság-közelség terminusok használatának preferenciája e kapcsolati tér
attribútumainak különbözősége miatt jelenik meg: a közelség a szubreális tér tényezőinek
leírásakor kerül előtérbe, amely e tér szereplőinek közös jellemzőiként, e tulajdonságok
hasonlóságaként, az adott térhez tartozásként interpretálható. A tényezők hasonlósága
mérhetőségük nehézségei révén sok esetben szubjektív megítélés, érzékelés során adható meg
(Szőke 2017), ám e faktorok kapcsolatépítésben és –fenntartásban betöltött szerepe nem
elhanyagolható.
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4. Szintézis a közelség-dimenziókról
A kapcsolatokat, kapcsolati hálókat meghatározó ún. puha tényezőket a közelség kifejezéssel
foglalja össze a szakirodalom, amely – mivel sokrétű és különféle tényezőcsoportokat foglal
magába – ún. közelség-dimenziókra osztható. A dimenziókat valamennyi csoportosítás
esetében a földrajzi közelség mellett, azon kívül különítik el, ám abban már eltérések
mutatkoznak, hogy hány dimenziót definiálnak és e dimenziókat hogyan értelmezik.
A hazai és nemzetközi szakirodalmak áttekintése során hét közelség-dimenzió
különíthető el.
1. Szervezeti közelség: a Francia Iskola értelmezésében egy szervezet tagjai könnyebben
létesítenek egymás között kapcsolatokat, mert egyazon kapcsolati térhez tartoznak,
továbbá hasonló értékrenddel rendelkeznek (Torre–Wallet 2014). Lagendijk–
Lorentzen (2007) hozzáteszi, hogy a tudáshoz való hozzáférést a hasonló szervezeti
kultúra is elősegíti, akár tudatos a megosztás, akár nem.
2. Kognitív közelség: Boschma (2005) szerint a közös értékek és kompetenciák, osztott
tudás a szervezetek közötti kapcsolatokat elősegíti, megkönnyíti, továbbá ha egy
szervezet hasonlóságot érez egy másik szervezettel, azt közeli szervezetként
azonosítja. Ojala (2015) e vonatkozásban a pszichikai közelség kifejezést preferálja.
3. Intézményi közelség: Ter Wal és Boschma (2009) értelmezésében a formális
(jogszabályok) és informális (azonos nyelv) intézményi keretrendszer elősegíti a
homogenitáson alapuló kapcsolatok létrejöttét.
4. Kulturális közelség: Maletzke (1996) a kultúrák között észlelt hasonlóságként
azonosítja; a hasonlóság pedig eltörli az esetleges akadályokat. Wang és szerzőtársai
(2014) szerint a kulturális közelség az osztott értékrendből, normákból,
gondolkodásmódból és viselkedési módból fakad.
5. Virtuális közelség: a földrajzi távolságokat áthidaló dimenzió, amely a
kommunikációs eszközök által biztosított (Bathelt–Turi 2011). A különféle
kapcsolattartási módok és csatornák az egymástól térben távol elhelyezkedő
szervezeteket is képes közelivé tenni.
6. Társadalmi közelség: Az erős kapcsolatok és a bizalom alapvető elemei, a
gazdaságban a szervezetek mikroszintű beágyazottságát jelenti (Dincer–Uslaner
2010).
7. Technológiai közelség: Benos és szerzőtársai (2015) szerint a közös technológiai
tudásbázis és technológiák teremtik meg, melyet technológiai externáliaként
értelmeznek.
A virtuális közelség kivételével valamennyi nem térbeli közelség-dimenzió esetében
megfigyelhető, hogy olyan tényezőket és azok hasonlóságát hangsúlyoznak, amelyek a
nemzeti kultúra által determináltak. A nemzeti kultúra meghatározó szerepe a szervezetek
kultúrájának kialakulásában, az értékrend, a normák és szabályok, a viselkedési módok és
ezek révén az individuumok, valamint a szervezetek között létrejövő kapcsolatok,
kapcsolatrendszerek alakulását is befolyásolja (pl. Shimoda 2017).
Az 1. ábra az elméleti szintézis során feltárt közelség-dimenziókat újragondolva,
újradefiniálva összegzi, egyúttal mutatja az egyes dimenziókon belül meghatározott közelségelemeket és a dimenziók egymáshoz kapcsolódásának jellegét.
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1. ábra: A közelség-dimenziók szintetizált és újradefiniált modellje
Forrás: Saját szerkesztés (2018)

A földrajzi közelség a fizikai, térbeli egymásmellettiséget jelenti, míg a virtuális közelség a
különféle kommunikációs platformok által képes a földrajzi távolságok legyőzésére (Kecskés
– Tompos 2017). A kulturális közelség összefoglaló közelség-dimenzióként értelmezhető,
amelyen belül érdemes definiálni a további dimenziókat, megadva az azokat alkotó közelségelemeket. A szervezeti kulturális közelség a szervezeti felépítést, kultúrát és osztott értékeket
foglalja magába, míg a strukturális közelség egyrészt jelenti a szervezeti szempontból belső
tényezőket (szabályozás), másrészt a külső faktorokat (hálózati tagság, iparági elhelyezkedés).
A kognitív közelség a tudás és készségek, technológiai kompetenciák egyezőségét, a
társadalmi közelség pedig a formális és informális kapcsolatokat tartalmazza.
Összegzés
A regionális tudomány egyik kiemelkedő kutatási területét képezi a távolság-közelség
vizsgálata, melyet a hazai és a nemzetközi szakirodalom is széles körben és számtalan
nézőpontból tanulmányoz. Az információs technológiai fejlődés következtében az információ
terjedése felgyorsult, a fizikálisan kiépült hálózatok (infrastruktúra, internet) megteremtették
az egyes pontok (emberek, vállalatok, városok) közötti összeköttetést, az információéhség
egyre inkább előidézte a kapcsolatok és a hálózatok kialakulását – függetlenül az adott
objektum földrajzi elhelyezkedésétől. A földrajzi távolságok leküzdésében e folyamatok
kiemelkedő szerepet töltenek be, amelyek életre hívták a távolság fogalmának
újraértelmezését és új tartalommal való megtöltését.
A tanulmány teoretikus áttekintést ad a távolság fogalmának evolúciójáról, és egyúttal
azokról a folyamatokról, amelyek meghatározták e változásokat. A távolság a maga
hagyományos, térbeli értelmezésében számos tudomány alapterminológiájának alkotóeleme,

134

Ember és technika kölcsönhatása

objektív módon mérhető, kifejezhető. A távolság mint térparaméter azonban egyre
gyakrabban a társadalom által alkotott kapcsolati terekben is megjelenik, ahol más
interpretációs keretrendszerben értelmezendő és vizsgálandó.
A társadalmi és gazdasági egységek közötti kapcsolatok, kapcsolatrendszerek sajátos
teret képeznek, amelynek leírására a távolság-közelség terminusok alkalmasak. Ebben a
vonatkozásban a távolság a különbözőséget, vagy adott tényezők hiányát fejezi ki, míg a
közelség a hasonlóságot, egyezőséget, valamint a relációk erősségét, az interakciók
gyakoriságát mutatja. A társadalmi kapcsolatokon alapuló közelség nehezen mérhető, gyakran
észlelt közelségként ragadható meg.
A közelség-fogalom széleskörű értelmezhetőségi lehetősége miatt ún. közelségdimenziók definiálásra került sor a szakirodalomban, amelyről részletes, szintetizáló fejezetet
ismertettem a tanulmányban. A szinopszis rámutatott a különféle elméleti iskolák és szerzők
által meghatározott közelség-dimenziók közötti átfedésekre, amelynek alapján egy, a
közelség-dimenziókat összefoglaló modellt készítettem. A modell
 kiemeli a virtuális közelség földrajzi távolságokat áthidalni képes jellegét;
 újraértelmezi a nem földrajzi közelség-dimenziókat;
 hangsúlyozza a kultúra determináló szerepét a szervezetközi kapcsolatokban;
 és meghatározza a dimenziókon belüli közelség-elemeket, amelyek révén egzakt
módon azonosíthatóak a dimenziók és elkerülhetőek az esetleges átfedések.
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Filozófiai reflexiók a terrorizmussal kapcsolatban
Horváth Nóra
Széchenyi István Egyetem, Győr

2016 nyarán a Berlin Practical Philosophy International Forum konferenciát szervezett
Berlinbe, a neves spanyol-amerikai filozófus, George Santayana életművéhez kapcsolódóan, a
terrorizmus témakörében. A konferencia a 5th International Conference on Santayana: The
Life of Reason in the Age of Terrorism címet kapta. A The Life of Reason, Santayana
életművének egyik legmeghatározóbb munkája, mely bizonyos értelemben összegzi a
filozófus téziseit. A konferencia főszervezője, a lengyel Krzysztof Piotr Skowroński1 a világ
minden részéből próbálta Berlinbe csábítani a Santayana-kutatókat, s a cím kitalálásakor még
nem is sejthette, hogy mennyire aktuális lesz a téma, mire mindannyian Berlinbe érkezünk.
Az elhangzott előadásokból azóta már kötet is készült, mely a neves holland Brill Kiadó
gondozásában jelent meg (Padrón – Skowroński 2018).2 A konferencián kibontakozó viták és
beszélgetések során nyilvánvalóvá vált, hogy a terrorizmus oly tág fogalom, mely
szükségessé teszi, hogy differenciáljunk a hozzá kapcsolható tartalmakat figyelembe véve.
Bár a konferencia elsősorban Santayana életművét kívánta a középpontba állítani, hamar
kiderült, hogy a kaotikusnak tűnő helyzetekhez való alkalmazkodás filozófiájának
témakörében számtalan más, meghatározó gondolkodó felvetéseit is megfontolás tárgyává
kell tennünk.
Jelen tanulmányban nem törekszem átfogó képet adni a terrorizmushoz kötődő kurrens
filozófiai vitákról vagy szakirodalmakról, inkább csak fel szeretnék villantani néhány
irányvonalat – viszonyulási formát, melyek általában a komoly fenyegetettség érzetének
időszakában jelennek meg a filozófiai diskurzusban. Santayana fanatizmusról és
nacionalizmusról szóló írásai olyan örökérvényű intelmeket sugallnak, melyek a 21.
században is intő jelek lehetnének mindannyiunk számára.
A terrorizmusra gondolva eszünkbe kell, hogy jusson, hogy többféle terrorizmus van –
forradalmi, vallási, ideológiai, állami, vagy a túlzott nacionalizmusból fakadót említhetnénk,
de például társadalmi szélsőségek is kirobbanthatják a terrort. A brit kormány definíciója
szerint a terrorizmus „személyek vagy anyagi javak elleni súlyos erőszak alkalmazása vagy
azzal való fenyegetés valamely politikai, vallási vagy ideológiai cél elérése érdekében”
(Townshend 2003: 11). Az elmúlt években, megszaporodtak Európában azok az erőszakos
cselekmények, melyek a globalizálódó, egyre jobban a nyugati értékeket terjesztő kultúra
elleni terrorizmus kategóriájába sorolhatók. Tanulmányomban elsősorban arra a kérdésre
koncentrálok, hogy milyen válaszai lehetnek az egyénnek a kialakult helyzetben – ehhez
elsőként azonban fel kellene mérnünk, hogy mit is jelent az ún. „kialakult helyzet”?
Fontosnak tartom kihangsúlyozni, hogy a látszattal ellentétben nem kizárólag a külső
fenyegetésektől, hanem sokkal inkább azoktól a belső változásoktól kellene tartanunk, melyek
a külső veszélyektől való rettegés következtében átformálják politikai nézeteinket,
demokráciáról kialakult véleményünket, s végül, hétköznapi életünket, mindennapjainkat.
A terrorizmus célja, hogy felkavarja az embereket, hogy zavart keltsen,
bizonytalanságot, sebezhetőséget, ezért a legfontosabb kérdés, hogy mi a helyes magatartás a
mindent elsöprő forgószéllel szemben? Hogyan kellene kiválasztanunk azokat az elveket,
1

Uniwersytet Opolski, Instytut Filozofii: www.chrisskowronski.com [2018. 04. 22.]
A kötetben található tanulmányom: “A Happy Snow-Flake Dancing in the Flaw”: Reflections on Santayanan
Alternatives and Surviving a New Dark Age, 154-165.
2
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melyek mentén megszervezhetjük az életünket? Hogyan harcolhatunk a radikalizmus ellen?
Lehet, hogy a terrorizmus számunkra csak külső fenyegetés, de a terrorizmus következtében
kialakult helyzetben érzékenynek kell lennünk a „belső” veszélyekkel szemben! Ha a
politikusok elkezdik megtagadni az eddig elért eredményeket, melyeket a liberális
demokráciák vívmányainak lehet köszönni, a terroristák elérik a céljukat: a belső
bizonytalanság és a bezárkózás politikájának előmozdításával, lerombolják a „jóllét” és relatív
„jólét” megteremtésének lehetőségébe vetett hitet. A terroristák a liberális társadalmak által
garantált pluralizmust és szabadságot arra használják, hogy pont ezt a pluralizmust zúzzák
szét – az állam és közbiztonság megerősödésének az a következménye, hogy a szabadság
minősége romlik. De a kérdés úgy is megfogalmazható, hogy akár az egyetemes egyéni
szabadságjogok háttérbe szorításával is élni kell a demokrácia vívmányainak megóvása
érdekében? Egyoldalú válaszok nem lehetségesek.
A „terrorizmus elleni háború” legalább olyan zavaros, mint a terrorizmus – mondja
Habermas, aki nagy hibának tartja a „war/harc, háború” elnevezést ebben a kontextusban.
Éppen a kritikus pillanatokban kellene legerőteljesebben kiállni a nyugati típusú demokratikus
vívmányok mellett. Benjamin Netanjahu szerint „a demokrácia értékeinek következetes
ápolása a társadalom különféle szintjein nem luxus […], hanem a demokratikus országokban
kialakított jólét konzerválásának lényeges eszköze” (Netanjahu 1995: 33). Ez a vélemény
rámutat, hogy a demokratikus jogok és kötelezettségek ismerete és használata minden
állampolgár számára alapvető kellene, hogy legyen. A demokrácia védelme nem kizárólag a
politikusok feladata, alulról is szilárd bázisokon kell nyugodnia. Ha a társadalom nem él
demokratikus jogaival, vagy nem foglalkozik azok elvesztésének lehetséges
következményeivel, könnyen irányíthatóvá válik. Townshend kiemeli, hogy a terrorizmus
„könnyen manipulálható fogalom”, a terrorizmusról való manipulált közbeszéd felnagyítja,
kísérteties erővé fokozza a fenyegetést (Townshend 2003: 9). A lakosság rettegése politikai
támogatássá alakulhat, amennyiben nem veszi észre, hogy a hatalom szándéka éppen az
aggodalomkeltés. Gilles Deleuze örökérvényű megfogalmazásával szólva: „A hatalom nem
is annyira az elnyomásban, mint inkább az aggodalomkeltésben érdekelt, vagy ahogyan
Virilio mondja, abban, hogy irányítsa és megszervezze legapróbb, belső rettegéseinket is.”
(Deleuze – Parnet 2016: 53-54)
Jelen korunk legkarakterisztikusabb vonásai a társadalmi instabilitás, a zavarodottság,
és a történelem újraírása – írta Santayana 1913-ban, Winds of Doctrine című kötetében
(Santayana 1913: 25). Komoly veszélyként elemezte a valótlan állítások irányított
felerősítését, mely a közvélemény befolyásolását célozza. Úgy gondolta, hogy a
„közvélemény”, mint fogalom, inkább csak amolyan „papagáj vélemény”3, melynek ereje a
szüntelen ismételgetésben rejlik, s egy idő után az emberek a többség véleményeként értékelik
a sokat hallott frázisokat (Santayana 1968: 102). A közbeszédet nem a köz formálja – írja,
mert az nem egy élő organizmus, mely képes volna véleményt formálni, hanem inkább
„valakinek a saját véleménye”, mely eluralkodik a társadalomban. Santayana rámutat, hogy
egy vélemény nem lehet egyhangú, mert a véleményazonosság lehetetlen, az emberek
azonban – leginkább kényelemből –, hajlamosak figyelmen kívül hagyni ezt a tényt
(Santayana 1968: 101-103).
Globális válaszok kellenének a terrorizmusra, ehelyett azt tapasztalhatjuk, hogy Európaszerte fokozódik a nacionalizmus és komoly teret nyer a bezárkózás politikája. Ilyen
körülmények között keveseket érintenek meg olyan filozófiai eszmék, melyek a racionalizmus
örökségét követelve kínálnak válaszokat a felmerülő problémákra. Jürgen Habermas eszméi a
szigorú univerzalizmusról és a posztnemzeti állapot lehetséges jövőjéről nehezen tudnak
kitörni a szűk szakmai közegből.
3

„parrot opinion”
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2003-ban, Giovanna Borradori szerkesztésében jelent meg az az interjúkötet, melyben
Jacques Derridával és Jürgen Habermassal beszélget a 2001-es amerikai terrortámadás
apropóján. Borradori a társadalmi szerepvállalás két lehetséges módjaként a politikai
aktivizmust és a társadalomkritikát emeli ki. A politikai aktivizmus egyik legjobb példájaként
a neves angol filozófust, Bertrand Russellt említi, aki véleménye szerint igazán megértette a
köz ügyei iránti elköteleződés lényegét, s hírnevét politikai nyomásgyakorlás eszközeként
vetette be bizonyos ügyekben (Borradori 2013: 5). Az elmúlt időszakból Noam Chomsky
képviseli a filozófusok közül a politikai aktivizmus erőteljes vonalát. A társadalomkritika
területén Hannah Arendt nevét kell említenünk, The Human Condition vagy The Origins of
Totalitarianism című művei miatt, melyben Arendt úgy érvel a filozófia fontossága mellett,
mint amely képes felismerni és felmutatni a törvények és intézményrendszerek törékenységét
(Borradori 2013: 7). Borradori kategorizációját alkalmazva mondhatjuk, hogy Santayana
inkább a társadalomkritika pártján állt, abban is egy ironikus stílust képviselve. Kriticizmusa
kifinomult, néhol szinte költői, de ugyanakkor az emberi viselkedésformák szélsőségeinek
analitikusa. Meghatározó filozófiai művei mellett az egyéni jellemvonások lehetséges
következményeit vizsgálta The Last Puritan című regényében, mely bestsellerré vált az 50-es
évek Amerikájában. Regénye, a főszereplők személyes harcain keresztül tárja elénk az egyéni
választások lehetséges hatásait, a bukások és tragédiák elkerülhetetlenségét bizonyos döntések
esetében. Reason in Common Sense című filozófiai munkájában írja, hogy a filozófus az
emberi fejlődés krónikása, de a fejlődés felméréséhez ugyanúgy figyelemmel kell lennie azon
impulzusok iránt, melyek a fejlődésnek irányt szabnak, s azon körülmények iránt, melyek
között e folyamat beteljesítheti természetes célját (Santayana 2008: 18). Ezek alapján a
filozófusnak nyitottnak és érzékenynek kell lennie a globális változások iránt, mert azok
komoly összefüggésben állnak az emberi személyiség formálódásával.
Santayana véleménye szerint a nacionalizmus „bekúszott a becsületesség helyére” és
totális illúzióvá vált, amikor az emberek elkezdtek valami végső jót látni benne. Santayana
megvetette az idegenek és a másság iránti gyűlöletet. Anyai ágon angol-ír gyökerekkel
rendelkezett, de spanyol édesapja miatt Spanyolországban született, gyermekként azonban az
édesanyja az Egyesült Államokba költöztette. Saját bőrén tapasztalta meg a környezete
előítéletességét. Katolikusként élt a puritán Bostonban, ami szintén nem segítette a
problémamentes beilleszkedést. Úgy érezte, hogy a tudatlan emberek szívesen kinevetik a
külföldit, akinek mássága azonnal gyűlöletet kelt, ha valamiben kitűnik társai közül.
Santayana kategorikusan elutasította a vad nacionalizmust, mert úgy gondolta, hogy a
megszállottságnak ez a formája könnyen fanatizmusba fordulhat. The Logic of Fanaticism
című tanulmányában írja: „Azok, akik azt hiszik, hogy az abszolút jót birtokolják,
szükségszerűen csak kegyetlenek lehetnek” (Santayana 1914). Az abszolút értékek birtoklói
alatt olyan embereket ért, akik nem ismernek a sajátjuktól eltérő nézeteket és véleményeket,
emiatt képtelenek elfogadni mások értékrendjét, vallását, vagy származását. Santayana szerint
a nemzetiségi hovatartozás pusztán a véletlen eredménye, ahogy a kor, vagy a nem, vagy
bármely fizikai meghatározottság, amit nem kellene zászlóra tűzve lobogtatni (Santayana
1913: 6-7). Az „abszolút értékek” piedesztálra állítása ellen azért emelte fel a hangját, mert
olyan rendszerek kiépítési lehetőségét látta általuk, melyek kizárják a hatalométól eltérő
vélemények kinyilvánításának lehetőségét. General Confession című munkája szerint
„egyetlen rendszerben sem lehet megbízni” (Santayana 1940: 9). Egész életében a kritikai
hozzáállás fontosságának felmutatásán fáradozott, ha nem is harcos aktivistaként, de a
szellemi védekezést hirdetve.
Gyakran olvashatjuk különböző Santayana-tanulmányokban, hogy Santayana nem állt
ki nyíltan bizonyos ügyek mellett, nem volt a társadalmi ügyek iránt elkötelezett filozófus,
hanem inkább csak egy megrögzött individualista, aki inkább a remeteszerű életet választotta.
Véleményem szerint Santayana írásai olyan komoly kritikai megfigyeléseket tartalmaznak a
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demokrácia meghatározó kérdéseiről, a liberalizmusról, a családról, vagy az emberi létezés
általános problémáiról, melyek nemcsak a múlt jelentős filozófiai téziseire reflektálnak, de
hatékony segítséget nyújthatnak bizonyos gyakorlati kérdések megoldásában. Elsősorban az
önismeret jelentőségét hangsúlyozza, mely lehetővé teszi számunkra, hogy hatékonyabban
ellen tudjunk állni a „szélviharok” fenyegetéseinek. Az Alternatives to Liberalism című
tanulmányában írja, hogy a közöny bárki számára engedélyezett, de a halak is csak addig
úszkálhatnak a folyóban össze-vissza, amíg időnként ki tudják dugni az orrukat a vízből – a
példa egyértelmű: nem várhatjuk meg azt a pillanatot, amikor már lehetetlenné válik a mozgás
szabadsága (Santayana 1934: 761).
Az ész élete számára, vagyis a racionális gondolkodás térnyerése számára
nélkülözhetetlen a civilizáció ígérete: „a civilizálódás három komoly előnyt biztosít” – írja
Santayana: „jómódot, nagyobb biztonságot, és a tapasztalatok változatosságát”, melyek az
ösztönökön és álmokon túllépni képes életművészet szükséges kellékei (Santayana 2008: 267,
269). A húszas évek elején Santayana azt remélte, hogy a nagyobb mobilitás, a tudományok
és a nemzetek keveredése egy nap erkölcsi szempontból is képes lesz jó értelemben
újraszervezni a világot (Santayana 2008: 255). Mára sikerült elérnünk a hatékonyabb
mobilitást és a nemzetek keveredése is kézzelfogható – ha feladjuk a demokratikus európai
értékeket, visszájára fordítjuk a fejlődést. A legnagyobb kérdés így számunkra az marad, hogy
hogyan védhetjük meg a nyugati típusú demokráciák vívmányait oly módon, hogy ne
szorítsuk háttérbe az egyéni szabadságjogokat. Santayana szerint egy társadalom kiválósága
azon mérhető, hogy mit képes nyújtani a tagjainak (Santayana 2008: 261). Reason in Society
című kötetében írja, hogy a barbár családok nem respektálják az egyének jogait, mert
mindenki alá kell, hogy rendelje magát a közösségnek, míg a liberális közösségekben az
egész létezik a „részekért” (Santayana 2008: 262). Minden erőnkkel azon kell lennünk, hogy
távol tartsuk magunktól a „barbár közösségek” elnyomó logikáját. A háború nem lehet válasz
semmire. Santayana véleménye szerint a háború is a fanatizmus egyik lehetséges
következménye, s minden ízében romboló: eltékozolja a nemzetek jólétét és megfojtja az
ipart, de legelsősorban lehetetlenné teszi azt a fajta tudatosságot, mely normális
kerékvágásban tudná tartani a dolgok menetét (Santayana 2008: 282). Santayana elutasítja a
háború pozitív hatásainak szégyenteljes hangsúlyozását, s megdorgálja azokat, akik „a
nemzeti érzelmeiket országuk határaihoz kötik”, de úgy is mondhatnánk, hogy akik szigorú
keretek között képesek csak némi együttérzést mutatni embertársaik iránt.
Santayana vagy Habermas gondolatai az egyetemes emberi értékek védelme mellett, a
humanista szemléletet tükrözik, és olyan megoldásokban gondolkodnak, melyek túlmutatnak
minden államhatáron és kirekesztő hozzáálláson. Santayana individualista attitűdje egy olyan
kritikai hozzáállást takar, mely a tisztánlátás igényét állítja egyetemes mérceként embertársai
elé: talán nem véletlen, hogy az ő mondása olvasható intő jelként Auschwitz-ban: „Akik nem
emlékeznek a múltjukra, arra vannak ítélve, hogy megismételjék azt”4 (Santayana 2008: 217).
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Kultúraközvetítés és reflexió
A kultúraközvetítés lehetőségei Polányi Mihály
posztkritikai gondolkodásának perspektívájából tekintve
Kmeczkó Szilárd
Debreceni Református Hittudományi Egyetem, Debrecen

A hagyományőrzésről napjainkban főként a magaskultúra talaján állva szoktunk
megnyilatkozni, sajátos kötelességként tekintve bizonyos fontosnak ítélt hagyományoknak, ha
nem is az ápolását, hanem inkább az irántuk való tisztelet kifejezését, ami nem jelent többet
annál, minthogy nem akarunk még egyelőre felrúgni egy sokszor külsővé vált megszokást,
amelyet a korábbi, esetleg a távoli múltban élt generációk ránk hagyott öröksége iránti
kötelességérzet tart fenn. A megőrzendő szokásokba ágyazott tudás az őt fenntartó közösségi
kontextusát már elveszítette, viszont bizonyos pillanatokban úgy ítélhetjük, hogy a feledés a
kulturális önazonosságunknak egy számunkra még mindig fontos elemét kérdőjelezné meg.
Nem tudjuk, vagy nem akarjuk a létezésünket elképzelni a megőrzendő figyelmen kívül
hagyása mellett. Még akkor is így teszünk, ha csak a világunk peremén tudunk helyet
szorítani neki.
Nem várt konfliktusok és a nyomukban járó válsághelyzetek viszont ráirányíthatják a
jelentéktelenségbe süllyedt, a múlt terheként cipelt kulturális örökségre a figyelmet. Ilyenkor
pedig kérdések fogalmazódnak meg bennünk, amelyekkel másokhoz, gyakran korábbi
szövegekhez fordulunk, ha nem is mindig válaszokat remélve, de azt talán igen, hogy
segítenek megfogalmazni azokat a dilemmákat, problémákat, amelyek jó ideje már nem
eresztenek mint olvasót. Ha ezeket a szövegeket nem a szerzőről leválasztott objektív tartalom
hordozóinak tekintjük, akkor megkísérelhetjük azokat a szerzőhöz kapcsolható
sorsesemények összegzéseinek tekinteni. Így közelítve Polányi Mihály filozófiai szövegeihez,
különösen szerencsés helyzetben találhatjuk magunkat több szempontból is. Egyrészt azért,
mert a megismerés személyes, majd pedig hallgatólagos összetevőit vizsgáló Polányi levonja
mind a könyveinek felépítésére, mind pedig az érvelés módszertanára vonatkozóan az
ismeretelméleti felismerésekből fakadó következtetéseket, a meggyőzés fontos eszközévé
emelve a másból nem levezethető hiteket vagy meggyőződéseket. Olyan tudáselemeket,
amelyekben bár bizonyosak vagyunk, meglehet, mégis tévedünk velük kapcsolatban. A
megismeréssel járó kockázatot nem elrejtve, a Személyes tudás című 1958-ban publikált
művében például rokon léleknek tekintve a Vallomások Szent Ágostonját, az általa fémjelzett
hagyományhoz kívánt csatlakozni, elfogadva az ágostoni írásmódot a kifejezés egyetlen
adekvát, a mondanivalóhoz illeszkedő módjaként (Polányi 1994b: 43−44).
Polányi Mihály szövegei minden megerőltetés nélkül olvashatók személyes
vallomásokként, melyekben az őt mélyen, egzisztenciálisan megérintő eseményekre reagál,
megpróbálván megérteni a problémákként észlelt jelenségeket a mélyükre ásva, majd pedig
tisztázni a hozzájuk fűződő viszonyát. Polányi témái egy súlyos, apokaliptikus perspektívából
is értelmezhető válsághelyzetet rajzolnak ki. Ilyennek látja a Nyugat állapotát a 20. század
derekán a Szovjetúnióval mint kommunista világbirodalommal való szembenállás
időszakában. Megdöbbenti a szabadság bukása valamint ennek nyomában a totalitárius
államok felemelkedése Közép- és Kelet-Európában. A legfontosabb feladatnak ennek a
helyzetnek a megértését tekinti, a helyzet részeként pedig a marxizmus vonzerejének a
megértését, mivel azt tapasztalja, hogy a nyugati entellektüelek közül sokan rokonszenveznek
a marxizmussal, és nagyon hatásosan tudnak fellépni a marxista tanok támogatóiként. Mintha
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a marxizmus ellenfeleinek az érvkészlete kevésbé lenne meggyőző, ami azzal áll
kapcsolatban, hogy a Szovjetunióval rokonszenvezők jobban meg tudják ragadni a kortárs
nyugati embereket emésztő morális dilemmákat, rabul ejtve őket az intellektusuknál fogva.
Polányit ez mélységes félelemmel töltötte el. Megbízható ismeretekkel rendelkezett a
kommunista tudományfelfogásra és gazdaságirányításra vonatkozóan. Fel tudta mérni, hogy
mindaz, ami a Szovjetunióban zajlik, éles szakítást jelent az ügyek Nyugaton bevett intézési
módjaival. A szabad tudományból így lesz szolgáló, az emberek jólétét előmozdítani hivatott
tudomány, a decentralizált gazdaságból pedig központilag irányított tervutasításos rendszer.
Egy szót sem hitt el a nagy számok bűvöletében élő szovjet propaganda állításaiból. Ezek
cáfolatának egy kötetet is szentelt 1940-ben The Contempt of Freedom: The Russian
Experiment and After címmel (Polányi 1975). A Szovjetunióban irányított módon
megutaztatott ún. társutasok által is terjesztett propaganda ellensúlyozására az amerikai író és
szerkesztő Melvin Lasky 1950 júniusában Nyugat-Berlinben megalapította a Congress for
Cultural Freedom (CCF) nevű szervezetet, melyhez hamarosan Polányi Mihály és a korábban
kommunista Koestler Arthur is csatlakozott. Mindketten jelentős szerepet töltöttek be a CCF
történetében (Scott – Molesky 2005: 222; Mitchell 2006: 33). Polányi Mihály tehát nem
utasította el a cselekvést, amely ifjúkorában, a századelőn a magyar polgári és baloldali
radikalizmus sajátja volt, s amelyhez a Galilei Kör tagjaként nagyon óvatosan kapcsolódott
(Csunderlik 2017). Őt ugyan nem kapta el Magyarországon a generációjára oly jellemző
forradalmi hév és a társadalmi aktivizmus, azonban az idős Polányi valamelyest ennek
örököseként is, felelősséget érezve a szélesebb közössége sorsáért, nem fordul el a szertelen
morális késztetések ellen fellépő morális megalapozottságú társadalmi cselekvéstől. Ebben a
tenni akarásban az ifjúkori elsüllyedt világ vonzó emlékei mellett a német
nemzetiszocializmussal való találkozás és az angliai hagyományok megtapasztalása
összegződött. Bár univerzális intencióval fogalmazta meg felismeréseit a filozófiai
előadásaiban és esszéiben, a megértés tárgyát saját személyes emlékei, tapasztalatai adták, s
megmaradt az angolszász filozófiai közegben is a modern kontinentális filozófiai
hagyományhoz kapcsolódva annak kritikusaként.
Hosszú út vezetett azonban idáig. A gyermek- és ifjúkora természetes közegeként
megjelenő szabad világnak össze kellett omlania ahhoz, hogy Polányi a szabad világ
létezésének feltételei után kezdjen kutatni, s írásaiban a restauráció lehetőségeit keresse. Ezek
a lehetőségfeltételek a 20. század közepén egyszeriben kérdésessé, s mint ilyenek fontossá
válva kerültek gondolkodásának a fókuszába. Úgy is fogalmazhatunk, hogy nagyot fordult a
világ Polányi Mihállyal, hiszen serdülőkora tudomány iránti rajongással áthatott világának
optimizmusa a töretlen fejlődés perspektíváját nyújtotta, s mindegyik probléma, ami az
akkoriban élőket gyötörte, megoldhatónak tűnt a tudományokra támaszkodva. Vajon
tudományfanatizmus lehetett ez a viszonyulás? Alighanem, amit az is bizonyít, hogy a
tudomány művelése morális színezetet kapva a felvilágosodás ígéreteinek a hordozójaként
erősen antiklerikális beállítottságra tett szert. A Szabadgondolat című folyóirat 1911-es
beköszönő számának programadó cikkében ekként foglalta össze mindezt a szerkesztő Vámos
Henrik: „[A] technika forradalma, a gőz, a villany erői, a gépek nemcsak gazdasági
változásokat hoztak létre, nemcsak a termelés módját és formáit oldották fel, hanem
közreműködtek az új, termékeny, s a lelkeket felszabadító gondolatok elterjesztésében is. […]
A túlvilági boldogság elhervadt hitét a földi boldogság megszerzésének vágya váltotta fel.
[…] Meggyőződésünk, hogy tudásra azért van szükségünk, mert annak birtokában jobban
tudunk alkalmazkodni az élet, a fejlődés követelményeihez s jobban le tudjuk küzdeni
mindama káros tényezőket, melyek az egészséges társadalmi együttműködést megnehezítik”
(Hegedűs 2017: 3). A Szabadgondolat a Szabadgondolkozás Magyarországi Egyesületének és
fiókszervezeteinek, így a Polányi Mihályt a sorai között tudó Galilei Körnek is hivatalos lapja
volt. Ugyanez a szellem köszön vissza abban az 1905-ös törvényben is, amelyre hivatkozva a
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francia Államtanács napjainkban a kereszt eltávolításával meg akarja csonkítani az egyik
Bretagne-i kisvárosban felállított Szent II. János Pált ábrázoló szobrot. Mondván közterületen
nem állhat vallási szimbólum (Bordács 2017). Hát ez is hozzátartozott Polányi Mihály
ifjúkorának oly sokszor visszasírt szabad világához. Ebből a szellemi pozícióból mozdult ki
később Polányi s kezdte meg a szabadság lehetőségfeltételeire irányuló több évtizedes
kutatásait, amelynek során az ifjúkorának radikális társadalomjobbító szellemi miliőjéből
kitekintve érdekes, mi több, megdöbbentő eredményekre jutott.
A kezdeti ismeretelméleti problémákat boncolgató elemzéseitől eljutott annak a
belátásához, hogy a társadalmi jó cselekvő akarása pusztító erők előtt nyitja meg a kaput, azaz
nem lehet egy ugrással transzcendálni a polgári társadalmat. Az 1917-es forradalom,
amelynek a napokban volt a százéves évfordulója5, egyetlen ám kiábrándító haszna annak
felismerése, hogy értelmetlen és haszontalan volt. Be vagyunk tehát zárva a saját világunkba,
amely apró mozdulatokkal ugyan folyamatosan korrigálható, de nincs mögötte egy másik,
igazabb lehetőség, amelybe átköltözhetnénk. Ez a világ a Nyugaton jött létre, melynek
gyökérzetét a görög filozófia, a krisztusi morál és a római jogi gondolkodás alkotja. Ezek a
kulturális erők alakították ki azt a civilizációs keretet, amelyben mindennapjainkat leéljük,
ügyeinket intézzük. S ha így van, akkor nem tartható tovább az ifjúkori álláspont, mely szerint
a vallás és az egyház egyetlen mozdulattal a múlt lehúzó erői közé lenne utalható (Polányi
1992b: 94). Polányi ezzel elismerte a kereszténység nyugati kultúrát megalapozó szerepét.
Nem az a kérdés a továbbiakban, hogy ki látogatja az istentiszteleteket s ki nem, ki tagja
valamely gyülekezetnek s ki nem. A nyugati kereszténység hatásai messze túlnyúlnak az
egyházak keretein, mivel ebbe, akarjuk vagy sem, mindannyian belenövünk. Sőt a
tradicionális csatornáiból kilépő szertelen morális indulatok meglétét is a krisztusi alaptól
eltávolított érzékeny moralitás számlájára írta. Ezek megjelenéseivel ma is szembesülhetünk a
gyakorlati következményekkel nem számoló morális parancsok hirdetőinél. A morálnak ezt
az állapotát Polányi morális inverziónak nevezte, mivel az eredetileg keresztény, ám a
gyökereiről lemetszett moralitás egy magát objektívként hirdető tanításhoz kapcsolódik. Ilyen
tanítás volt az előző századfordulón a marxizmus (Polányi 1992b: 87−89).
Ha az egész közösség számára nincs is kijárat a kultúránkból, lehetnek egyéni utak,
amelyek lehetővé teszik a kilépést vagy inkább kitörést a keretei közül, merthogy ez nem
annyira sima ügy. Megtörténhet később a visszatérés, de a végzetes elidegenülés is, amely az
alapvető kulturális összefüggéseknek, mint amilyen a család fogalma vagy az ünnepkör
tisztelete, a tagadásához vezet. Ha kitörést említünk, akkor a kultúrához való viszony
bentlétként írható le (Polányi 1994a: 332−343). A nyugati kultúrában élünk, ez a szellemi
otthonunk, de erre nem reflektálunk úton-útfélen, mivel csak ritka pillanatokban kerül a
figyelmünk fókuszába. Ha ez rövid időn belül sokak esetében megtörténik, ott jó eséllyel
kulturális kataklizma van készülőben. Ellenkező esetben nem történik meg a reflexió, mert a
kulturális meghatározottságokra mint nyomravezető jelekre támaszkodva artikuláljuk
mindazt, amire figyelmünk irányul. A nyomravezető jelek a megismerés járulékos elemei,
amelyekre mintegy a szemünk sarkából figyelünk, s amelyek a tudatosság széles skáláján
helyezkedhetnek el. A jelentésadás nélkülözhetetlen elemei. A felismerés vagy megismerés
pedig a járulékos vagy az énhez képest közeli elemek közötti logikai kapcsolatok Gestalttá
szerveződését jelenti. Erre a jelentésteli mintázatra, a Gestaltra mint távoli dologra figyelünk a
megismerés járulékos elemei felől (Polányi 1992a: 156−160). A jelentéseket mindig az
integrációk hordozzák, amelyek Polányi szerint logikai, míg a kritikusai szerint az ő esetében
pszichológiai természetűek. A kitörés tehát az integrációk szövedékének a szétszakítását
jelenti, azaz az érzékelés radikálisan új módjait. Ennek leírása azonban problémákba ütközik,
hiszen a megváltozott tapasztalás során szerzett élmények közvetítése aligha történhet
5
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másként, mint szokatlan metaforák és hasonlatok segítségével, egyfajta misztikusokra is
jellemző költői nyelven. Kitörésnek tekinthető egy nagy horderejű és képzeletgazdag
tudományos felfedezés, míg a legradikálisabb megnyilvánulása az eksztatikus látomás.
Polányi egyik példája a csillagok látványába való belefeledkezés. Miként történik meg vajon
ekkor a kitörés? „Amikor elmerülünk a csillagokról való elmélkedésben, nem úgy nézzük
őket, mint amikor asztronómiai megfigyelést végzünk. Nagy érdeklődéssel nézzük őket, de
anélkül, hogy gondolkodnánk róluk. Mert ha ezt tennénk, csillagészlelésünk a megfelelő
fogalmak példájává halványulna, érdeklődésünk fókusza eltolódna, csillagészlelésünk
járulékossá válna e fókuszhoz képest, s a csillagok megszűnnének elevenen hatni szemünkre
és értelmünkre” (Polányi 1994a: 334). Polányi ismeretelméletében a megismerés nem
korlátozódik az empirikus mező elemeire, hanem azok nyomravezető jelként szolgálnak
valami más számára. Ha a csillagok észlelése járulékossá válna, akkor a megfigyelés
fókuszába a csillagokról szóló asztronómiai tanítás kerülne, amelyet a tapasztalati elemek, a
csillagészlelések tartanának fenn. A csillagokat e tanítás vonatkozásában érzékelnénk. A
jelentésadás az érzékelés járulékos elemei mentén történő tapogatózó összerendezés. Látható,
hogy a tapasztalatnak nincs alárendelve a megismerés. Mit látnánk vajon, ha az érzékelés
rendje felbomlana? Kikerülne a képből az érzékelés struktúráját rögzítő tudományos doktrína,
amely szűrőként működött a csillagészlelés során, tompítva, elnyomva a közvetlen érzéki
benyomásokat. Ha nem doktrínák mentén gondolkodunk, akkor az eksztatikus elmélkedés
mintegy belelök bennünket a tapasztalatba s elmerülünk a csillagok látványában. Ekkor nem
kezeljük a dolgokat, nem foglalkozunk velük, nincs az elmélkedésnek távolabbi gyakorlati
célja. Ez volna a magáért való tapasztalat inherens minősége. Vajon mi tárul elénk ennek
során? „[S]zemélytelen életet kezdünk élni elmélkedésünk tárgyaiban, miközben ezek a
tárgyak új és eleven, nekik mégis álomszerű valóságot kölcsönző képzeletbeli fénybe
borulnak. Álomszerű ez a valóság, mert időtlen és nem kötődik meghatározott térhez”
(Polányi 1994a: 335). Mintha a Kant által leírt szemléleti formák érvényességi körén túlra
lépne ki a megfigyelő, s ami a tapasztalati élményből marad, az nem több, mint különböző
formák színes foltjai. Polányi a Személyes tudásnak ezen a pontján Aldous Huxley egyik
szövegére, Az érzékelés kapui címűre hivatkozik, amelyben Huxley leírja, hogy milyen a
vizuális tapasztalat meszkalin hatása alatt. Így nem tűnik nagy ugrásnak, amennyiben Michel
Foucault első LSD-vel kapcsolatos élményére hivatkozva szeretnénk többet megtudni a tér- és
időviszonyokon túli érzékelésről.
„A Halálvölgyre leszállt az éj. A Zabriskie Pointnál, a parkolóban álló autó közelében,
egy hordozható magnetofon Karlheinz Stockhausen egyik elektronikus zeneszámát játszotta, a
Kontakte-ot. […] A hűvös sivatagi levegőt megtöltötték a szintetikus zene sípoló-lüktető
hangjai, a három férfi pedig csendben az égre bámult. Két órával azelőtt mindhárman LSD-t
vettek be” (Miller 2000: 380). Mindez 1975 tavaszán történt. A „Zabriskie Point-i magaslatról
az űrbe bámulva Foucault mosolygott, és […] a csillagok felé mutatott: »Az ég felrobbant –
mondta −, és a csillagok esőként hullnak rám. Tudom, hogy nem igaz, de ez az Igazság.«”
(Miller 2000: 384). A tapasztalásnak ez a rendkívüli esete önnön egyediségének a jobb
megértéséhez, s nem valamiféle általános igazság belátásához vezette el Foucault-t, hiszen
kilépett a tapasztalás jól ismert viszonyaiból. Ez a kaliforniai kirándulás megváltoztatta az
életét.
Az érzékelés kapuinak ilyen szélesre nyitása azonban nem kizárólag szintetikus
szerekkel érhető el. Miközben a vallási misztikus az Istennel való kontemplatív egyesülésre
törekszik, szintén a környezetére irányuló intellektuális kontroll gyengítésén munkálkodik, s a
végén „felbukkan előtte egy olyan világ, amelyet […] isteni csodaként tapasztal meg. […] A
dolgokat ekkor nem fokálisan, hanem egy kozmosz részeként, Isten tulajdonságaiként látjuk”
(Polányi 1994a: 336). Csakhogy a kitörésre irányuló késztetés nem korlátozódik a ritka
misztikus élményekre. Polányi szerint a jól felfogott keresztény hit ehhez hasonló tartós
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erőfeszítés a kitörésre. A nyugati kultúra emberét a különböző artikulált rendszerekben − mint
amilyen a tudomány, a műalkotások stb. − való bentlét jellemzi. De ilyen artikulált rendszer a
vallási szertartás is. Amikor a hívő benne él a szertartás részleteiben, ezt Polányi a bentlét
legmagasabb fokának tekinti. Ez persze annyiban más, mint pl. a műalkotásokban való
létezés, hogy a hívő nem élvezi, ugyanis „[a] bűn meggyónása, az alárendelődés az isteni
kegyelemnek, a bocsánatért való könyörgés, isten dicsérete óriási feszültséggel jár. A hívő
ezekkel a szertartásos cselekedetetekkel elfogadja azt a kötelezettséget, hogy el kell érnie
valamit, amiről tudja, hogy saját erejéből elérhetetlen, s a kegyes isteni beavatkozás
reményében törekszik felé. Az istentisztelet szertartása kifejezetten a gyötrelem, az
alárendelődés és a remény állapotának az előidézésére és fenntartására van megtervezve”
(Polányi 1994, I: 337). És itt jön a bentlét és kitörés keresztényi összekapcsolása, amely a páli
tanítás alapján Polányi egyik fontos felismerése: „A keresztény hívő bentléte ezért szüntelen
erőfeszítés a kitörésre, arra, hogy megszabaduljon emberi állapotától. […] [A]rra a
heurisztikus nekilendülésre hasonlít, amely át akarja törni az elfogadott gondolkodási
sémákat, miközben a látóterünkön egyelőre kívül eső felfedezések sejtelme irányítja” (Polányi
1994, I: 337).
Ezzel elérkeztünk annak a belátásához, hogy a páli kegyelemről szóló tanításból
kiindulva megértett kereszténység jelentősége messze túlmutat az intézményes hitgyakorlás
határain. Intellektuális szenvedélyeink működésének olyan szerkezetét nyújtja, amely
általában feltárul a problémamegoldás elemzése során, legyen szó tudományos kutatásról
vagy művészi kísérletezésről. Bentlét és kitörés ezekben az esetekben is összetartoznak,
hiszen a kitörést követően, ami a felfedezés, az újat alkotás pillanata, a létezés a szellemi
otthon egy új vagy módosult artikulált rendszerében folytatódik, és ilyen értelemben nincs
hagyományszakadás.
Polányi Mihály filozófiai műhelyéből tehát olyan tanítás került ki, amely arra mutat rá,
hogy a keresztény hagyomány kitörölhetetlenül rajta hagyta a nyomát a nyugati kultúra
emberén, s ennek a jelentősége nem mérhető össze az egyházak jelenbeli társadalmi
hatásaival. Természetesen azt Polányi sem zárta ki, hogy történhetnek olyan jövőbeli
események, amelyek alapvetően változtathatják meg az élet kereteit és a fontos dolgokról való
mérlegeléseket a Nyugaton. Ilyenkor szokás azt mondani, hogy elszakad valami a saját
gyökereitől, szellemi talapzatától, s már nem hasonlít korábbi önmagára. Az ehhez hasonló
válsághelyzetek érzékelésekor azonban olyan dolgok kerülhetnek a gondolkodás fókuszába,
amelyekről sokáig azt hittük, hogy már réges-régen elveszítették a jelentőségüket. Pontosan
ez történt a 20. század derekán is, amikor Polányi Mihály hozzáfogott a posztkritikai filozófia
megalapozását eredményező vizsgálódásaihoz, s jutott el ahhoz a jelentőségében nehezen
túlbecsülhető kérdéshez, hogy megvan-e még bennünk annak a képessége, hogy fenntartsunk
olyan hiteket, meggyőződéseket, amelyekről a jövőben kiderülhet, hogy hamisak. A kérdésre
adott pozitív választ tekintette ugyanis a nyugati ember önmagával való szellemi azonosulása,
önelfogadása kulcsának.
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Nők a magyar népballadákban
Lanczendorfer Zsuzsanna
Széchenyi István Egyetem, Győr

A hagyományos népi kultúra alapja a belenevelődés. A falun élő gyermek észrevétlen is
elsajátította a szűkebb közössége és társadalom által elvárt szerepeket: beletanult nemi
szerepébe, a társadalmi nembe (genderbe), a kulturális elvárásokba. A hagyományos falusi
társadalomban nemcsak a tárgyi környezetben, a munkamegosztásban mutatkoztak határozott
nemek szerinti különbségek, hanem a szellemi kultúrában is. Bizonyos folklór műfajok is
nemhez kötődnek: így például a katonadalok, a lakodalmi vőfélyversek, betyárballadák a
férfiakhoz, míg a dajkarímeket, bölcsődalokat, mondókákat, a nők éltették és
hagyományozták tovább. A magyar nyelvterületen az elhunytat is nők siratták el, a
halottsirató tehát hagyományosan női műfaj és női szerep volt. A jó balladaénekesek is
többnyire nők voltak, ezt igazolják a kiemelkedő tudású balladaénekesekről készült
monográfiák, illetve repertoár kiadások (például: Kallós 1973; Albert 1989; Ráduly 1979;
Pozsony 1994; Olosz 2009).
A genderkutatások elsősorban a történettudomány, a pszichológia, a szociológia, az
irodalom és a filozófia területéről indultak el, és értek el sikereket. Magyarországon csak az
1990-es években kezdtek kiépülni az ezzel kapcsolatos kutatóműhelyek, a folklorisztikai
kutatás is ugyanekkor nyitott e téma, a nők szerepeinek, sajátos tudásának feltárása felé. A
magyar néprajzi kutatásban addig csak esetlegesen foglalkoztak a nők munkájával, sorsával
(Kiss 1943; Morvay 1981). Így például Morvay Judit a nagycsalád-szervezetben élő palóc
lányok és asszonyok családi szerepeiről és munkamegosztásáról, Kiss Lajos pedig a
hódmezővásárhelyi (Dél-alföldi mezőváros) szegény asszonyok speciális foglalkozásairól,
sanyarú életéről írt monográfiát.
Újszerű megközelítése volt a témának, a paraszti írásbeliségen belül az önéletrajz és az
élettörténet. A női önéletrajzok és visszaemlékezések, mint műfaj, illetve az életrajzi módszer,
mint metodika kiválóan szemléltette az asszonyok mindennapi életét, gondolkodásmódját,
érzelmeit, meg a hozzájuk fűződő, koronként változó társadalmi elvárásokat (Küllős 1982;
1988). Magyarországon ennek a témának hatalmas irodalma van (Mohay 2000), nem is
beszélve a Néprajzi Múzeum Adattárában levő feldolgozatlan kéziratokról, bár ahogy Küllős
Imola említi összefoglaló tanulmányában, az ez irányú szociográfiai és folklorisztikai
kutatások csak a II. világháborút követő évtizedekben indultak meg (Küllős 1982). Ő
világított rá az önéletrajzok írásának lélektani, erkölcsi indító okaira, céljára és elemezte a női
önéletrajzok folklorisztikai tanulságait. (Küllős 2012). A Nők a populáris kultúrában és a
folklórban című konferencia és tanulmánykötete szintén mérföldkőnek tekinthető, mivel a
nagy szakmai érdeklődés miatt, több tudományág szemszögéből világítottak rá a kutatók a
hagyományos női szerepekre (Küllős 1999). Kiss Anna jogász is írja, hogy az utóbbi időben
a kriminológiai, ezen belül is a viktimológiai kutatások, az áldozatok szerepének
tanulmányozásával, tiszteletreméltó eredményeket értek el (Kiss 2009). A kriminológiának az
a szakterülete is fejlődött tehát, amelyik az áldozattá válás folyamatát vizsgálja. A sértett
viselkedésével ugyanis gyakran elősegíti, hogy erőszakos bűncselekmények áldozatává
váljon.
Jelen tanulmányomban a magyar népballadákban szereplő nőkre fókuszálok,
pontosabban azokra a lányokra, és asszonyokra, akik valamilyen bűneset során, vagy a
hagyományos normarendszerrel való szembefordulásuk, normasértésük miatt áldozattá váltak.
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A ballada keletkezésének, hagyományozásának célja az erkölcsi törvények, a közmorál
megerősítése, valamint a megkönnyebbülés, az erkölcsi megtisztulás elérése az elbeszélt
tragédiák és a hallgató/befogadó közösségben keltett katarzis által. A népballada „tragédia
dalban elbeszélve” (Greguss 1865) szinkretikus műfaj, döbbenti rá az embert arra, hogy mit
nem szabad tennünk, illetve mi a követendő példa. A 19. század végi, a 20. század eleji új
stílusú balladák rendszerint rövid erkölcsi tanítással záródnak: például „mindenki tanuljon
róla, az árváknak hogy van dolga” vagy (szexuális szabadosság esetében): „ne tegyétek ti
leányok…” Katona Imre népköltészetünk műfajainak nemek közötti megoszlását taglaló
tanulmányában megállapítja, hogy erre a témára a folklorisztika kevés figyelmet fordított
eddig. A balladákra vonatkozóan pedig azt, hogy: „a balladákban a férfi szereplők között
általában több a gyilkos, a nők között pedig az áldozat, kiknek vétségét szigorúbban is
büntetik. Érdekes ellentmondás, hogy az idők folyamán a balladai tematika a magánélet felé
tolódik, eközben mintegy el is nőiesedik” (Katona 1999: 97).
Régi stílusú úgynevezett klasszikus balladáinkat áttekintve (Vargyas 1976)
megállapítható, hogy a nők többnyire, mint áldozatok jelennek meg családi/szerelmi
konfliktusokban „...hiszen rendszerint ők a balladai konfliktus okozói és/vagy szenvedő
alanyai” (Küllős 2012: 402). A falba épített feleség ballada típus az emberáldozat emlékét
őrzi. A ballada a hírnévért még szeretett felségét is feláldozó, „gyenge testét mészbe keverő”
építőmester és családjának tragédiáját eleveníti fel. A női áldozatok kapcsán meg kell említeni
az egyik legelterjedtebb, Kriza Ildikó által monográfiában is feldolgozott, országszerte ismert
új stílusú balladát A halálra táncoltatott lány balladáját. A balladakutató szerző, 251 változat
segítségével példaértékű, részletes típuselemzéssel mutat be egy országszerte ismert
balladatípust (Kriza 1967). Itt a módos leány halálát okozó tánc, mint szankció, a szegény
sorsú, elhagyott szerető bosszúja, eszköze jelenik meg: „Ha enyém nem lettél/ Másé se
lehessél.” Gelencsér József jogi szokásokat elemző könyvében külön foglalkozik az ily
módon való bosszúállás lehetséges okaival, szokáshátterével (Gelencsér 2014: 134-137).
Hajdúktól meggyilkolt lány, vagy a Vitéz és kegyes ballada, a legények által elcsalt és megölt
lány, illetve a testvérbáty/jegyes által elítélt húg tragikus sorsát meséli el. Megesett vagy
megrontott leányok is gyakran szerepelnek ebben a műfajban. Több balladatípusban az
erkölcsi vétségért a lányt kivégzik, olykor maga a szerető, máskor éppen az édesanyja küldi
halálba teherbeesett lányát, míg az erkölcsi botlásban vétkes legény büntetlen marad. A
zsivány felesége, a zsiványnak eladott A halálra hurcolt feleség is ebbe a témakörbe tartozik.
Klasszikus balladáink közül az egyik legismertebb, az egymástól eltiltott szerelmesek típusú
ballada A két kápolna virág, amelyben az anyagi javak előtérbe állítása, a rangon aluli
házasság megtiltása, az anya kegyetlensége vezet a két fiatal halálos tragédiájához, ugyanis az
anya fia távollétében megöli, vízbe fojtja annak jegyesét, szerelmét. A ballada hatását, a
megdöbbentő kegyetlenséget fokozza még az is, hogy a gonosz anya a szerelmespárt még a
halálukban is elválasztja, nemcsak külön temetteti el őket, de még a sírjukból kinőtt
összefonódó virágokat is széttapossa. „Miklós annya hogy meglátta,/ Mind a kettőt
leszakasztá,/ Talpa alatt eltaposá” (Kallós 1971: 66).
Klasszikus balladáinkban a női önfeláldozás is megjelenik. Az áldozatvállalás szép
példája A katona-leány típus elnevezésű ballada, ahol a konfliktust az okozza, hogy az
édesapának egy fia sincs, akit országa védelmére maga helyett el tudna küldeni: „Istenem
Istenem/ Mért vertél meg ingem?/ Kilenc lányom közül/ Még egy fiam sincsen!” Az öreg
király helyett tehát egyik leánya ölt férfi gúnyát, hogy apját kiváltsa katona rabságból,
átvállalva egy férfi kötelezettségeit, a háború veszélyeit, akár a halált is. „Adjad a kezemre/
Ékes paripádat/ Mert én kiváltnálak/ Katona rabságbúl” (Kallós 1971: 391). A ballada
néhány trufa-szerű változatában a fiúszerepet játszó nő bátorságával nemcsak apjának, hanem
a női nemnek is dicsőséget szerez, – túljárva a nemi hovatartozását többször is próbára tevő
király és katonái eszén – tulajdonképpen rákényszeríti őket, hogy másképp ítéljék meg a
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nőket. Másik női áldozatvállalásról szóló balladánk A mennybe vitt leány, aki szintén
feláldozza magát mások üdvösségéért az „égi seregekbe” távozásával, önként vállalt korai
halálával. Egyetlen misztikus, szakrális balladánk némely változatában a lány elhagyva a
szülői házat apácának megy, hogy lemondva a világi életről kolostorban imádkozzék szerettei
üdvösségéért. A halálra ítélt húga típusú országszerte ismert és kedvelt ballada az önfeláldozó
szeretet igazi gyöngyszeme, amely tematikájában átmenet a régi, és az új stílusú balladák
között. Fehér Anna, hogy lólopásért elítélt bátyját/jegyesét megmentse a haláltól bátyja
figyelmeztetése ellenére szüzességét is hajlandó feláldozni. Áldozata azonban hiábavaló, mert
a bíró/hadnagy/börtöntartó/nagyúr ígérete ellenére becsapja, így nemcsak fizikailag gyalázzák
meg, de lelkileg is áldozattá válik: „Nem kell neked semmi kincsed,/ Csak a te szép
szüzességed” (Kallós 1971: 196).
Az új stílusú, 19-20. századi balladákban is sokszor nő az áldozat, és a történet
középpontjában családi tragédiákat, szerelmi konfliktusokat (például a meggyilkolt szerető,
vagy az egymástól tiltott és egymásért meghaló szerelmesek) találunk hasonlóan a klasszikus
balladákhoz. Faragó József, erdélyi folklórkutató népballada-antológiája 11 témacsoportjából
10-ben nők a főszereplők (Faragó 1986). A meggyilkolt fonólány egy féltékenységből megölt
mezőcsáti (Borsod-Abaúj-Zemplén megye) leányról szól, akiről több kutató számos
személyes vonatkozású adatot is kiderített: „… nagy örömömre azt hallom, … ,hogy ez a
Szűcs Marcsa ott élt a városban, odavaló leány volt s ott halt meg 1822 körül.” (Vikár 1905:
274). Vikár Béla a folklorizálódott gyilkosságballada szerzőjét is megtalálta. Faragó József a
háromszéki balladákat elemző munkájában felsorolja és tematikailag osztályozza a helyi
gyilkosságtörténeteket, valamint egy-egy hírvers balladává csiszolódásának folyamatát.
Szintén ő hívja fel arra a figyelmet, hogy „a helyi balladák kutatása, a folklóralkotási
vonatkozásokon túl, tematikailag, tárgyilag is sokat ígér, hisz az adatközlők jobbára a balladahősök kortársai és sorstársai” (Faragó 1977: 385). Véletlen baleset, szerencsétlenség
megéneklésére is számos példa van új stílusú balladáinkban. Így például A cséplőgépbe esett
lány balladának némelyik változatában a baleset okozója a gépész, aki szerelemféltésből nem
állította le időben a cséplőgépet. Az imént említett Meggyilkolt fonólány balladának a
tényleges helyszíntől távol eső folklór-változataiban is a szerelemféltés, illetve a lány
normasértő viselkedése a gyilkosság oka. Az új stílusú helyi balladák többsége a lokális
emlékezet részét képezi – írja Keszeg Vilmos erdélyi folklórkutató, egyetemi tanár
összefoglaló tanulmányában (Keszeg 2011: 135-164). Ezek is szerelmi, rablógyilkosságról
szólnak, melyeknek gyakran nők az áldozatai. Magam is régóta kutatom, és levéltári, történeti
dokumentumokkal igazolom az új stílusú, helyi gyilkosság balladákat, amelyek megtörtént,
valós eseményeket őriznek meg, csak a népköltészet eszközeivel, sokszor elnagyolt, a
valóságot megszépítő módon. A felpéci (Győr-Moson-Sopron megye) evangélikus kisnemesi
családból származó Dely Mári énekelt tragédiája ennek XIX. századi reprezentánsa. A hősnőt,
egy dunai malomnál vízbe ölte egy molnárlegény. A ballada konfliktusának oka: „a lány
szüzességét fenyegető veszélyek, amelyből csak halállal menekül meg...” (Vargyas 1988: 291).
Dely Máriról szóló könyvemben a ballada hátteréül szolgáló gyilkosság korabeli perének
tényanyagát, tanúvallomásait, publicisztikáját, és a tragikus esemény egykori és mai
népköltészeti visszhangját (balladákat, igaztörténeteket, interjúkat) hasonlítottam össze
(Lanczendorfer – Gülch 2003). A másik általam kutatott lokális ballada áldozatai is nők.
(Lanczendorfer 2016; 2017). A rablógyilkosság 1878-ban történt, helyszíne pedig egy
csárdához (Pér, Győr-Moson-Sopron megye) kötődik, ahol megpihentek a hazafelé tartó
„pándorfi” (Parndorf, Őrvidék, ma Ausztria) asszonyok. A ballada egy brutális
rablógyilkosságot elevenít fel, amelyet két helyi bicskás legény követett el: „Tudjátok-e, PérTáplán közt mi történt?/ Két pándorfi asszonyokat megölték./ Ezek voltak: Takács János,
Göde Pál,/ Megszenvednek érte az akasztófán.” A kutatás érdekessége, hogy orvos-,
jogtörténeti adatokat is találtam a levéltári dokumentumokban és a korabeli sajtóban
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(Lanczendorfer 2012; 2016). A ballada alapjául szolgáló szörnyű tett leírását, valamint a
gyilkos felakasztásáról és feléledésről szóló történetet még ponyván is megörökítették
„Takács János A peéri rablógyilkos felakasztása és feltámadása. Igaz történet, amely az 1880ik esztendő Április 14-kén Győrben megtörtént.”címmel (OSZK 1880).
A felsorolt ballada példák mutatják, hogy a régi és új stílusú, illetve helyi balladákban
hasonló témákat és konfliktushelyzeteket találunk, de az új stílusú alkotásokban a hírérték, a
szenzáció és nem pedig a normasértésből fakadó drámaiság dominál. A folklorizálódás során
a szájhagyományban a moralizáló strófa legtöbbször le is marad, eltűnik. Egy biztos, mind a
régi, mind az új stílusú balladákban több a megbüntetett, megbűnhődő női áldozat, mint a
férfi. Kivételt képeznek persze a történeti- és a betyárballadák. A nők sokszor azért válnak
áldozattá, mert megszegték az írott és íratlan törvényeket, szokásokat, felrúgták a szigorú
családi és társadalmi alá-fölérendeltségi szerepviszonyokat. Hadd említsem ismét Dely Márit,
akinek az okozta tragikus halálát, hogy egyedül ment el a malomba, tehát a gabonaőrletéssel
férfiszerepet vállalt. A 19. századi helyi szokásjog alapján egy nőnek semmi keresnivalója
sem volt a malomban. Hasonlóan normasértő viselkedésük okozta a két brutális módon
megölt sváb asszony halálát, akik egyedül, férfi kíséret nélkül utaztak szekérrel és pénz is volt
náluk, amit észrevettek a csárdában a bicskás legények. Persze ezek a tények nem mentik fel a
gyilkosokat. Egyetértek Küllős Imola azon megállapításával, hogy a „népballada kialakulása
idején női műfaj volt, hisz előadói és hősei többnyire nők, ők és a velük kapcsolatos
problémák állnak a konfliktusok középpontjában” (Küllős 2012: 403).
Az általam említett és vizsgált balladák úgy vélem, segíthetnek abban, hogy árnyaltabb
képet kapjunk a korábban élt nők társadalmi megítéléséről, sorsáról és személyes
konfliktusairól, tragédiáiról, hiszen kutatásaim is megerősítettek abban, hogy a balladák
megtörtént eseményeket örökítenek meg.

Irodalom
Albert E. 1989. Édesanyám sok szép szava. Ádám Joákimné Kurkó Julianna énekei. Bukarest:
Kriterion Kiadó.
Faragó J. 1977. Balladák földjén. Bukarest: Kriterion Kiadó.
Faragó J. 1986. Virágok vetélkedése. Bukarest: Kriterion Kiadó.
Gelencsér J. 2014. „Őseink szokásait követtük…” Székesfehérvár: Vörösmarty Társaság.
Greguss Á. 1865. A balladáról. Pest: Kisfaludy Társaság.
Kallós Z. 1971. Balladák könyve. Élő hazai magyar népballadák. (Szabó T. Attila
gondozásában) Bukarest: Kriterion Kiadó.
Kallós Z. 1973. Új guzsalyam mellett. Éneklettem én, özvegyasszony Miklós Gyurkáné
Szályka Rózsa hetvenhat esztendős koromban Klézsén, Moldvában. Bukarest: Kriterion
Kiadó.
Katona I. 1999. Népköltészetünk műfajainak nemek közötti megoszlása. In: Küllős I. (szerk.):
Hagyományos női szerepek. Nők a populáris kultúrában és a folklórban. Budapest:
Magyar Néprajzi Társaság Szociális és Családügyi Minisztérium Nőképviseleti
Titkársága, 95-103.
Keszeg V. 2011. A történetmondás antropológiája. Egyetemi jegyzet. Kolozsvár: Kriza János
Néprajzi Társaság.
Kiss A. 2009. Bűnbe esett irodalmi hősök. Budapest: Publicitás Art-Média Kft.
Kiss L. 1943. A szegény asszony élete. Budapest: Gondolat.
Küllős I. (szerk.) 1982. Az életrajzi módszer. Tanulmánygyűjtemény. Dokumentatio
Ethnographica 9. Budapest: MTA Néprajzi Kutató Csoport.
Küllős I. 1988. Igaz történet, élettörténet, önéletrajz. In: Vargyas L. (szerk.): Magyar Néprajz
V. Budapest: Akadémiai Kiadó, 251-266.

152

Társadalomtudományi útkeresések

Küllős I. (szerk.) 1999. Hagyományos női szerepek. Nők a populáris kultúrában és a
folklórban. Budapest: Magyar Néprajzi Társaság Szociális és Családügyi Minisztérium
Nőképviseleti Titkársága.
Küllős I. 2012. Közkézen, közszájon, köztudatban. Folklorisztikai tanulmányok. Budapest:
Akadémiai Kiadó.
Kriza I. 1967. A halálra táncoltatott lány. Egy magyar népballadacsoport vizsgálata.
Néprajzi tanulmányok. Budapest: Akadémiai Kiadó.
Lanczendorfer Zs.–Gülch Cs. 2003. A vérző liliom. Dely Mári balladája a néphagyomány és
a költészet tükrében. Győr: Szerzői kiadás.
Lanczendorfer Zs. 2012. Egy balladakutatás orvostörténeti vonatkozásai. In: Nagy M.
(szerk.): A Selye János Egyetem 2012-es „Művelődés – Identitás – Egészség”
Nemzetközi Tudományos Konferenciájának Tanulmánykötete, Komárno: Selye János
Egyetem, 376-393.
Lanczendorfer Zs. 2016. Krimiből ballada, avagy egy népballada–kutatás jogtörténeti
vonatkozásai. In: Nagy J. (szerk.): Szokásjog és jogszokás II. Jogi kultúrtörténeti és jogi
néprajzi tanulmányok. Jogi kultúrtörténeti, jogi néprajzi kiskönyvtár 2. Szekszárd: Pécsi
Tudományegyetem Kultúratudományi, Pedagógusképző és Vidékfejlesztési Kar, 244260.
Ланцендорфер Ж. 2017. Результаты интердисциплинарного исследования одной
народной баллады. Becник. Государственного социально- гуманитарного
университета. 2 (26): 31-36.
Mohay T. 2000. Egyének és életutak. In: Paládi-Kovács A. (szerk.): Magyar Néprajz VIII.
Budapest: Akadémiai Kiadó, 760-791.
Morvay J. 1981. Asszonyok a nagycsaládban. Budapest: Akadémiai Kiadó.
Olosz K. 2009. Ne mondd, anyám, főd átkának. Dimény Mózesné Szabó Anna énekei. Szabéd,
1895-1896. Kolozsvár: Kriza János Néprajzi Társaság.
Pozsony F. 1994. Szeret vize martján. Moldvai csángómagyar népköltészet. (gyűjtés a klézsei
Lőrinc Györgyné Hodorog Lucától) Kolozsvár: Kriza János Néprajzi Társaság.
Ráduly J. 1979. Elindultam hosszú útra… A kibédi Majlát Józsefné Ötvös Sára népballadái.
Bukarest: Kriterion Kiadó.
„Takács János A peéri rablógyilkos felakasztása és feltámadása. Igaz történet, amely az
1880-ik esztendő Április 14-kén Győrben megtörtént.” OSZK: Debreceni Városi
Nyomda, 1880.
Vargyas L. 1976. A magyar népballada és Európa I-II. Budapest. Zeneműkiadó.
Vargyas L. 1988. Népballada. In: Balassa I. (szerk.): Magyar Néprajz V. Népköltészet.
Budapest: Akadémiai Kiadó, 278-371.
Vikár B. 1905. A „Szűcs Marcsa” balladáról. Ethnographia XVI.: 273-290.

153

Társadalomtudományi útkeresések

Gondolatok az új világ népességfogyásának demográfiai elemzése alapján
Tóth Attila, Csáky Antal
KETK Konstantin Filozófus Egyetem, Nyitra

1. Bevezetés
A tanulmány írói két korosztályt képviselnek. Ha fiatalként, önkritikával tanulmányozzuk a
népességfogyás problémáját, láthatjuk, hogy akár az ún. jólét is csökkentheti a
gyermekvállalási kedvet, és erre már bizonyítékot is találunk ebben a munkában, de további
kérdésekre is keressük a választ. Mindezt egy nagycsaládos szemével - már tapasztalatokon
keresztül, azt kérdezi, hogy vajon jó utat jártunk-e az elmúlt 25 esztendő folyamán. A fiatalok
komplexebb problémák elé néznek majd. Ezért fontosak a számítások, prognózisok, mi
meddig lesz elég. Kiszámítható, hogy mikor fogy el a magyarság a végeken, meddig tarthatók
fenn a magyar iskolák, ha nem születik elegendő, a fenntartáshoz szükséges gyermek.
Megoldás-e, ha az olyan család, amelyik nem küzd egészségügyi vagy anyagi problémával
vállal esetleg harmadik gyermeket is?
A nagycsalád intenzív és gazdag érzelmi közösség és kötődöttség, amely a legtöbbet
nyújt a gyermeknek; a gondoskodás magasabb szintű, és így aktívabb társalkotóivá válnak az
iskolai közösségeknek, majd később a munkahelyeknek. Tehát mindenképpen ajánlatos sok
gyermek elfogadása, amely részben kompenzálhatná a demográfiai „összeomlást”
(kollapszust).
A demográfiai statisztikák szerepe óriási. Pontosan kiszámítható a fogyatkozás mértéke,
avagy sokféle más mutató is, mint pl. a szegénységi, illetve egy elöregedési folyamat.
A tanulmányban a reprodukciós modell változásának okaira próbálunk rájönni, vajon meg
tudjuk-e határozni a szociális okokat, analizálni a kapott statisztikai adatokat. A jövőben
lesznek-e 3 és többgyermekes magyar családok Szlovákiában? Számok, prognózisok
segítségével lehetne a jövő fiataljainak útmutatást adni, hogy a lehető legnagyobb
felelősséggel tudjanak jó döntéseket hozni.
2. Demográfiai prognózisok
Ha számokkal jellemeznénk az emberek számát, akkor kb. 1927 körül született a 2
milliárdodik újszülött, 1959-ben a 3 milliárdodik. Régebben hatalmas volt a gyermekek
elhalálozásának a száma, így egyes országokban akadt sok 7 gyermekes család is, hogy
legalább egy életben maradjon. Majd gyorsabban nőtt a populáció, 1974-ben már 4, és 1987
körül már 5 milliárd ember élt a földön. Később a becslések alapján lett 1999-ben 6 és 2011ben, már a 7 milliárdodik ember látta meg a napvilágot. Tehát kevesebb, mint 75 év alatt
a populáció a háromszorosára nőtt. Ehhez hozzá tartozik az elhalálozás is, ugyanis 1999-ben
az elhalálozások száma fele akkora volt, mint 1950-ben. A születéskor várható átlagos
élettartam pedig ezalatt 20 évvel megnőtt, 46-ról 66 évre. Ez a folyamat azonban lelassult,
illetve stagnál (Infostat 2002).
Az EU 28 országait tekintve 1960 és 2015 között évente nőtt 101,7 millióval a lakosok
száma, és ez az évi 0,4 %-os növekedést eredményezte. Régebben, nagymértékben csak
a születések és elhalálozások szerint számoltak, nem vették figyelembe a migrációt.
A születések száma a természetes növekedés az EU országaiban lelassult a gazdasági
válságok után (2008 és 2013). A természetes mozgás lecsökkent 578 ezerről 82 ezerre, majd
2014-ben újra megnőtt 191 ezerre (Bick 2016).
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1960 után a születések száma csökkent, de a születéskor várható átlagos élettartam
folyamatosan nőtt. 2003-ban kiegyenlítődtek a változások, de a születések száma így is
100 000-rel felülmúlta az elhalálozásét.

1. ábra: A férfiak (kék) és nők (piros vonal) születéskor várható átlagos élettartam változásának előrejelzése
Szlovákiában (szaggatott vonal a valós adat, teli vonal a trendvonal)

20 évvel ezelőtt egy magyarországi családkongresszuson elemeztük, vajon miért is élik túl
a nők a férfiakat. Mintha a nőknek párjuk elvesztése nem okozna akkor fájdalmat, mint egy
férfinak, aki viszont párja elveszítésébe „belebetegszik“. Úgy néz ki a trendvonalak alapján,
hogy ezt a betegséget a férfiak hamar kiheverhetik. Az egyetemi hallgatóink körében
sikeresnek mondható az a próbálkozásunk, hogy részletes elemzés nélkül, csak klasszikus
módon, egyenletekkel próbálják meghatározni, melyik típusú trend illik a férfiak és nők
születéskor várható életkorára. Az adott adathalmaz adataiból kell készíteniük prognózist, és
összehasonlítaniuk a trendvonal pontatlanságát. Így huncut módon a nőkre lineáris trendvonal
illeszthető, a "megedződött" férfiakéra pedig kvadratikus (1. ábra). A lineáris trendvonal
meghatározásához kiszámítható az irányvonal (
és az eltolás (a kezdeti
érték) az irány
szerint. Így a lineáris trendvonalunk a következő:
. A lineáris trend
szerint a nők több, mint száz esztendőt is várhatnak átlagos élettartamként, de mint az
alábbiból kiderül, egy pontban megelőzik a nőket a férfiak. A lineáris trendnél a pontosság
0,000365. A kvadratikus trendvonalhoz már 3 egyenlet szükségeltetik. A trendvonalunk a
következő:
. A férfiak, ha megfelelő életvitellel
egészségükre jobban odafigyelnek, akár 110 esztendőt is megérhetnek a harmadik évezred
első századának a végére. A pontosság itt
.
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2. ábra: Egy nőre jutó gyermekek száma Európa néhány országában és a középérték

1999 óta folyamatosan csökken a termékenység, és ez országonként is változó (2. ábra).
Európában 1,4 gyermek jutott átlagosan egy nőre, ami nem fedezte a „veszteséget”.
Ugyanakkor Afrikában pedig 5,5, ami azóta csak eggyel csökkent! A 8-milliárdodik gyermek
2025-re van előre jelezve. Alacsony termékenységű azonban Európa – ahol vészesen 20
százalék lakosságcsökkenéssel számolnak. Magyarországon már a 2000-es évek táján
átlagosan évi kisváros elvesztését konstatálták.
Az EÚ 28 termékenysége 2001 és 2002 környékén 1,46 élve született gyermek egy
nőre, 2010-ben ez megnőtt 1,62-re, 2013 ismét lecsökkent 1,54-re, 2014-ben pedig 1,58. Az
elvárás pedig 2,10 lenne (Majerová 2015).
Ezt az értéket csak Franciaország közelíti meg: itt 2,01, illetve Írországban 1,94. Az EU
13 országában 1,50 az átlag, ezen belül Portugáliában a legkisebb, itt 1,23 (Infostat 2002).
Szlovákiában ezt fertilitásnak hívják, a jelenlegi érték 1,45 körüli. Sajnos azonban, hogy ez
nem tekinthető növekedésnek, csak fáziskésének, ugyanis később kezdenek szülni a nők
(Infostat 2013).

3. ábra: A termékeny nők száma (piros) és a megszületett gyermekek száma (kék) (Infostat 2002)

Az egyik ok az lehet, hogy Szlovákiában a nők egynegyede nem megy férjhez. Régebben a
férfiak 85%-a nősült, és a nők 90%-a ment férjhez. Ez az arány mára módosult: 60/70%-ra.
(Infostat 2002) Ráadásul 10 házasságból 4 válással végződik – nagy divat lett az ún. „vad
házasság” is. A kárpát-medencei nagycsaládos összejöveteleken sokszor számba veszik a
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családok és gyermekek számát. A szerb-horvát háború elmúltával – pl. Vajdaságban, megnőtt
a gyermekek száma olyannyira, hogy sok iskolát újra ki kellett nyitni, amit azelőtt becsuktak.
A Zoboralján – a magyar nyelvszigeten (ahol a szerzők is élnek), 25 évvel ezelőtt
falvanként 25-30 nagycsalád volt, tehát a lakosok bízhattak a változásban. Sajnos a
transzformáció a családpolitika helyett gyakorlatilag a műveltségre irányul, változnak az
értékek, a szociális biztonság is. A szlovákiai szakemberek szerint egy jól működő,
megbízható reprodukciós modellt kellene keresni. Hiszen vannak jó hozományai is a
változásoknak, mint pl. a növekedő átlagos élettartam.
3. Családi állapot és szegénység
Szlovákiában még ezekről a problémákról keveset beszélnek. Sajnos nemcsak a
nagycsaládok, de a kisebb családok is elszegényedtek, aminek többen keresik az okait.
Betegség, figyelmetlenség, nem tisztességes eljárások, apatikus hozzáállás, függőség stb.
Az elszegényedés számításaink szerint 6 gyermeknél 80%-os, 8 gyermeknél 90%. A
nagycsaládos édesapák keresete kicsi, sokszor felelőtlennek, régimódinak vannak bélyegezve.
Ezért minden igyekezetükkel mellékállásokból próbálják kihozni a megélhetést. Nem igaz az,
hogy az adófizetők élősködői. A sok gyermeket szülő és nevelő édesanyák munkája nemcsak
hogy megfizetve nincs, hanem értékelve sem. A termékenységi mutatókat Szlovákiában a
roma nemzetiségűek javítják meg, ahol lényegesen magasabb az egy nőre jutó szülések
száma. De nem egészen tisztességes az sem, hogy mára már nem veszik figyelembe a
nyugdíjba vonulásnál, a nőknél a gyermekek számát. Közép-Szlovákiában nagyobb a
termékenység (4-5 gyermek is) ami a roma lakosság lakóhelyeihez kötődik. Kivételt képez
Árva megye, ahol visszatértek az ősi gazdálkodáshoz, és a társadalomtól függetlenedve hittel
fogadják a gyermekáldást.
A 4. ábrából kiolvasva az egyedül nevelő szülő szegénységi állapota összehasonlítható a
nagycsaládéval. A szlovákiai nagycsaládos klub elnökét, a 12 gyerekes édesapát idézve:
„Minél többen vagyunk, annál jobb. A nagycsalád akkor is az marad, ha már a
gyermekek kirepülnek a családi fészekből. A nagycsaládos szülők elvárják a társadalom
elismerését, hiszen sok gyermeket neveltek fel, akik a jövő zálogai. Tűrhetetlen az, ha ezt az
invesztíciót a társadalom nem viszonozza, és a gyermekek számára csak egy lehetőség marad
– és ez a szegénység”.

4. ábra: A család konfigurációjától függő szegénységi szintek. (Szakszervezetek.hu 2015)
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4. „Veszteségek”-konzekvencia
Az oroszországi populációs zuhanás specifikus, ugyanis nem a gazdaság, a modernizmus és
az individualizmus hatása okozta. A legfőbb ok a bizonytalanság. Egypár évtizeden belül a
lakossági veszteség 30 millió (5. ábra), ami nem olyan, mint Magyarországon, ahol egy kis
városka tűnt el. Ez a veszteség negatívan fog visszahatni az elemzők szerint a gazdaságra is,
hiszen ha az emberek gyorsabban halnak meg, mint megtöltődnének a bölcsők, akkor nagy
baj van, de nemcsak gazdasági, hanem erkölcsi is.

5. ábra: Demográfiai kollapszus Oroszországban 1990 óta

Oroszország elnöke ezt úgy kompenzálja, hogy 2007-ben bevezette az „anyasági tőke”
programot, mely értelmében bónuszt (431 ezer rubel – 2 millió forint) ígér a második és az azt
követő további gyermekért. Évente 100 000 ember a veszteség, nagyobb, mint a háborúk
idején. Az állam ösztönzi a szülőket, hogy a 3 és többgyermekes családok legyenek
természetesek. Az elsőszülöttek után havi támogatást ad a gyermek másfél éves életkoráig
(45000 forint). A bónusz bevezetése után példa nélküli növekedés mutatkozott. Átlagosan
viszont a nőknél 7 abortuszt végeznek az életük folyamán. A demográfiai összeomlás
hatalmas, vajon segítenek-e Putyin elnök „anyasági tőke” kezdeményezései?

6. ábra: Oroszország népessége 1950-2100 az ENSZ Népesedési Osztály adatai alapján
(Population.city 2015)
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A mai eredmények demográfiai szempontból Szlovákiában sem jók. A prognózis szerint
sajnos az átlagos élettartam 2010-ben volt a legkisebb Szlovákiában, és ebben előttünk járt
Magyarország és Lengyelország is. 2 fajta előrejelzés volt a 80-as évek végén, az egyik
optimista, miszerint 2010-ben Szlovákiának 6 millió lakosa lesz, viszont a második látszik
beteljesedni, hogy 2010 környékén demográfiai kollapszus lesz
. Bár mint a
legújabb adatokból láthatjuk (8. ábra), 2010-ben még nem volt demográfiai kollapszus, nem
bízhatjuk el magunkat.

7. ábra: A demográfiai kollapszus Szlovákiában 10 évvel az oroszországi után (feketével az elhalálozás,
narancssárgával az élveszülések száma ezres nagyságrendben) (Majerová 2015)

8. ábra: Az élveszülések és a halálozások száma Szlovákiában, 2003-2013
(Štatistický úrad Slovenskej republiky 2014)

Szlovákiában évente fele annyi gyermek sem születik, mint 25 évvel ezelőtt. A születéstől
számított átlagos élettartam 73 év a férfiaknál, és 79 év a nőknél. Ma a családokat úgy
támogatják, hogy bevezették az anyasági mellé az apasági szabadságot is.
A jelenlegi szülési hajlandóság a feje tetejére állítja még a (demográfiai korfát) piramist
is. Nem mindig a szülési kedv befolyásolja az adott ország korfáját, hanem lehetnek
egészségügyi, vagy társadalom-politikai okai is a nem kellő változásnak (Fiegl 2010).
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9. ábra: Svájci és izraeli korfa a bal oldalon, de a jobb oldalon Szászországban maguk alatt vágják a fát a
jelzések szerint

A demográfiai problémák megoldásra várnak. Talán ezt a problémát a migrációval szeretnék
megoldani, mivel például a volt Csehszlovákiában szerb, román és ukrán fiatalok ezrei
dolgoznak. A 10. ábrán csehországi vészjóslást láthatunk a lakosság összetételéről 40 év
előrevetítésében.

10. ábra: Csehországi korfák kékkel a férfiak, lilával a nők 2010-ben és 2050-ben. (Rusek 2008)

A mi fiataljaink pedig nyugatabbra haladnak. 10 esztendő alatt 500 ezer fiatal keresett
megélhetést Nyugaton, pedig ez a kis haza volt az, ahonnan a legkésőbb indult a
munkavándorlás. A munkakeresésen kívül nagyon jellemző a külföldön való tanulás is. A mai
napon is 20 ezer szlovákiai fiatal tanul külföldön. Ezek a vándorlások pedig nem tesznek jót a
demográfiai krízisnek.
A migrációnak főképpen gazdasági háttere van. Ahonnan elvándorolnak negatív
hatással bír, ahova beköltöznek, várhatóan pozitív hatással. Ez a folyamat nem biztos
azonban, hogy visszafordítható, tehát irreverzibilis. A havi támogatása a menedékkérőknek
174-től 217 EUR-ig van, Magyarországon 86 EUR volt (Szakszervezetek.hu 2015). A
kérdésünk az lenne, hogy ekkora pénzekkel miért nem támogatjuk inkább a saját gyermeket
elfogadó családjainkat? A német korfa regresszív marad (11. ábra). Egyes német elemzők
véleménye is az, hogy a migránspolitika nem oldja meg a demográfiai krízisét a németeknek
(Janečkova et al. 2016).
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11. ábra: Német korfák, valamint a probléma megoldására tett migráns kísérlet
(Janečkova et al. 2016)

Európában nincs élhető családmodell. A megnövekedett nyugdíjasok száma a gond, hiszen a
demográfiai piramis mindenütt a feje tetejére állt.
Az oroszországi példa után nézzük meg a felvidéki magyarság helyzetét. Gyurgyík
László, felvidéki szociológus adatai alapján, a demográfiai összeomlás a szlovákiai magyarok
esetében már 1994 után jelentkezett. Ennek okai lehetnek gazdasági szempontból az ország
kettészakadása, a munkanélküliség, és a cseh zöldségpiac elveszítése. Szlovákia teljes
lakosságát tekintve ugyanez a folyamat csak az ezredforduló után jelentkezett. A szlovák
családokban nagyobb volt a „megélhetési” bizalom, hiszen az 1990-es években falvanként
még 25-30 három és többgyerekes család volt. Ez a vállalt gyerekszám azonban nem pótolta a
számadatok alapján a hiányt, amely így elkerülhetetlenül a demográfiai összeomláshoz
vezetett. A 2003-as gazdasági megszorítások után a társadalomkutatók a nagycsaládok gyors
ütemű fogyását várták, ehelyett azonban csak nagyon lassú csökkenés volt tapasztalható
(Gyurgyík 2003).
A FECSKE nagycsaládos egyesület, amelyik elsősorban a magyar nagycsaládokat
tömöríti, nagycsaládnak fogadja a 3 és többgyerekeseket is, magyarországi minta alapján.
Mint a 12. ábrán a lineáris modell (
mutatja, a 3 és több gyermeket
vállaló családok száma is fogy. Ennek a trendvonalnak a prognózisából számítva
településenként már csak 6-7 nagycsalád lesz 2020-ban, ebből a magyarlakta vidékeken pedig
már csak egy-két nagycsalád várható.

12. ábra: A 3 és többgyerekesek számának apadása Szlovákiában

Ebből a számból pedig 50-60% a roma család, így marad a településenkénti 2-3 magyar
nagycsalád. Az apadás a trendvonal alapján 2030-ban 12286/2927. A kérdés az, hogy
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mekkora lesz ekkorra a más nemzetiségű (már migráns) családok száma. Szerintünk a
klasszikus család lehet a követendő példa. A gyermeket áldásként kell felfogni.
Kimutatható az is, hogy a háború utáni békeidőszak szokta meghozni a kellő
szaporulatot. A szebb jövőben bízók örülnek a háború végének, mert a gyermek vállalása a
bizakodás. A konszolidáció éveiben a változás stagnálást mutat, a nyolcvanas évek közepén
már látható kis elmozdulás, és az ún. bársonyos forradalom után megnőtt a gyermekek száma.
Ekkor indul el a Kárpát-medencében a nagycsaládos modell propagálása is. De jól látható az
is, hogy a „Kánaánnal” a gyermekvállalás lecsökkent. Bízzunk abban, hogy beteljesülhet
majd a jövőbe vetett bizalom úgy, minta a csángóknál, ahol a várandós anyukára így
mutatnak: „Ni, a Marikának jövője van”.
5. Befejezés
Azt, hogy a nők első szülési ideje eltolódott, valamint a házasságon kívül született gyermekek
száma nő (40 %), nem jó. A 70-es években elég fiatalon lettek a nők édesanyákká, és jóval
több gyermeket vállaltak. Most eggyel is megelégszenek. A szlovákiai nők felének van csak
egy gyermeke. A férfiak 40%-a él a szülőkkel, a nőknél ez a szám 33,3%. Ilyen szempontból
a horvátok magatartásához hasonlíthatóak a szlovákiai fiatalok. A követendő minta Árva
megye, de ehhez össztársadalmi összefogás is igényeltetne. Ez kompenzálná a csonka
családokat. Tisztességben megélni anyasági szabadság alatt is, tisztességben, emberhez
méltóan megadni a munkához, és megélhetési bérhez való jogot, de feltételeket is.
Adjuk vissza a fiatalok biztonságát, hogy számíthatóvá váljék számukra a jövő. Ennek
alapján azután felelősségteljesebben tudnak majd dönteni. Hozzuk őket ki az apatikus
hozzáállásból, a virtuális világukból. Elemezzenek, állítsanak fel prognózisokat. Bizonyított,
hogy aki szingli módon él, nem olyan boldog, mint akinek van megbízható szerető párja és
körülcsicsergi a gyermeksereg (ha már a szegénységi mutató ugyanakkora a
nagycsaládosoknál, mint a gyermeküket egyedül nevelő szülőké). Hát kedves fiatalok, tessék
választani inkább a nehezebb, de boldogabb családkonfigurációt.
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Egységes természetkép
Both Mária
Apor Vilmos Katolikus Főiskola, Vác

1. Műveltség és közösség
1.1. A történeti tudás
A 19. század derekán a magyar nyelv egyik első szótára (Czuczor-Fogarasi) szerint a
műveltség állapot és tulajdonság, szellemi kiképzettség, erkölcsi nemesség, társadalmi
finomság és udvariasság. Amikor e szótár kötetei napvilágot láttak Európában már
évszázadok óta az iskolában oktatott tananyag alapját, vázát a latin nyelv és az erre épülő latin
műveltség (irodalom, bölcselet, jog, teológia) adta. A “halott nyelv” elsajátítója élő tudást
kapott: a nyelvtan az észt a legtökéletesebb és a legfejlettebb anyagon edzette meg, a
memoriterek nemcsak tágították az emlékezetet, de az erkölcsös viselkedéshez is mintát
kínáltak, az anyanyelvvel való reflexió az összehasonlítás készségét fejlesztette a diákokban.
A nyelv azért lehetett az oktató munka központi tantárgya, mert a műveltséghez vezető
egyetlen út volt. A helyzet mára gyökeresen megváltozott. A műveltséget az iskolákban
mindenütt nemzeti nyelven közvetítik, így a nyelv ma eszköz és nem a műveltség
tartóoszlopa. A mai iskola tantárgyainak, diszciplínáinak jó részét a modern tudományok
kibontakozása, az élet igénye kényszerítette az oktatásra, miközben nem az iskola vált
“életesebbé”, hanem a rákényszerített tananyag vált “iskolássá”. Így például a felvilágosodás
korától a természettudományos ismeretek mind nagyobb szerepet, órakeretet kaptak a
közoktatás alsó szintjétől az egyetemig.
A 20. század derekáig a diszciplináris keretekbe foglalt tudás egyik „tantervi” szervező
elve a történetiség volt. A reál és a humán tantárgyak műveltségképének közös eredetét,
testvéri kapcsolatát az egymásra épülő tananyag tárta fel. E műveltség szervező és megtartó
ereje – mint közösen értelmezett és hordozott nyelv – az egyén és közösség élő kapcsolatát
biztosította. Ez az európai műveltség a második világháború utáni válságos években korábban
nem tapasztalt globális méretben került veszélybe. Látnoki erővel Németh László ezt így
fogalmazta meg: “A műveltség eszerint annyit jelent: mint azt a történeti helyet, amelyen mint
ember, honpolgár, szakember állok, történelmileg – tehát a múltból kifejtve (s persze a jövő
felé nézve) megérteni. Különösképpen ez a műveltség olyan korban, amely mint az újkor,
átmenet egy szűkebb civilizációból (a nyugatiból) egy új, minden nemzetet egybefogó
világcivilizáció felé, s főként mint a mi korunk, az újkor vége, melyben ez a folyamat rendkívül
meggyorsul, s a nem szemellenzős tájékozódás rendkívül nehézzé s fontossá válik.
Műveltségünk csődje tán sehol sem olyan nyilvánvaló, mint e történeti helyérzék hiányában.”
(Németh 2001: 863)
1.2. Éthosz és műveltség
Németh László úgy vélte, az iskola tudást és erkölcsöt a történeti hely tudatosításával
közvetít, felelősségérzetre nevel, mert a hely “imperativusát” oltja be neveltjeibe. A közös
műveltség és az etika „csődje” a történeti helyérzék hiányával értelmezhető, magyarázható.
Az etika szó jelentése a görög ethosz szóból származik, állatok legelőjét, átvitt értelemben
emberek lakóhelyét és azzal összefüggő dolgokat, szokást, hagyományt, illemet jelentett. Aki
neveltetése során megtanulta, hogy úgy tudjon viselkedni, amint az a poliszban elvárt és
szokásos: etikusan cselekedett. Annak a polgárnak, aki nem vakon engedelmeskedett az
elvárásoknak, hanem hozzászokott, hogy saját belátása és megfontolása szerint döntsön és
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tegye az éppen megkívánt jót, az ő magatartása nem ethosz, hanem éthosz volt, karakter,
maradandó készség a jóra, az erényre.
Európa és Ázsia két kultúrájának egyik legkorábbi, írott történelmi forrásokban
megőrzött összeütközése a görög-perzsa viszály volt. A két nép természetképe, istenfélelme,
társadalmi berendezkedése, műveltségfölfogása alapvetően különbözött. Mást gondoltak az
erényről, az igazmondásról, a hatalomról, a hűségről, a szabadságról és a nevelés céljáról,
elveiről. A gazdag irodalomban megőrzött görög-perzsa háborúk egyik tanulsága, hogy a
különbségek ellenére a két kultúra erőssége ugyanabban rejlett: a közösség éthoszában. Akár
birodalmi, akár városállam léptékű egy társadalom, annak az egyes ember része és nem
darabja (Szabó 2015). A történeti gondolkodás a közös műveltség egyik pillére, emlékezni
tanít, hogy jobban megértsük közösségeink, iskoláink jelen helyzetét és feladatát.
1.3. Tudomány és művészet
Az európai műveltség ketté hasadásának magvát a 17. század filozófiájában találjuk meg.
Ekkor bontakozott ki az a hiedelem, hogy tudomány és művészet egymásnak ellentétei,
módszerükben, eszközükben és végső soron céljukban kizárják egymást. A világról és
tényeiről bennünk élő tudat és felfogás értelmi és érzelmi tudásra hasadt. Egy korszak
művészei és tudósai látszólag két külön világban élnek, nincs közös nyelvük, közös
szimbólumaik sem léteznek. A természettudományok kibontakozásakor ez az elkülönítés
intellektuális szükségszerűség volt. A párhuzamos művészet- és tudománytörténeti
vizsgálatok igazolhatják, hogy művészet és tudomány, ez a két alkotó emberi tevékenység
kölcsönösen összefüggenek, hajtóerőt jelenthetnek egymásnak, akkor gyarapodik az egyik, ha
a másik táplálja (Kepes 1979: 18-32). A térképészet-történeti kutatások gazdag anyagra
támaszkodva tárják fel a reneszánsz festők, építők, szobrászok térképkészítő munkásságát,
mely éppúgy művészi tevékenység volt, mint amennyire tudományos. A természet rendjének
műalkotásokban, anatómiai rajzokon vagy metszeteken megjelenített, újra teremtett képe
ugyanolyan joggal nevezhető művészetnek, mint tudománynak. Művész és tudós
személyének azonossága a reneszánsz különös egyéni vonása (Both – Csorba 2003: 187-201).
2. Útkeresés a közös műveltség felé
2.1. A közös műveltség keretei
Diszciplína a mai magyar szóhasználatban egyetemen tanított tudományágat, a diszciplináris
ezen tudományághoz tartozót, az iskolai gyakorlatban pedig tantárgyit, tantárgyak rendjébe
illeszkedőt jelent. A disciplina szó azonban fegyelmet, rendezettséget, és fegyelmezést jelent,
ezt a latin eredetű értelmét az angolban máig megőrizte. Másik jelentése a tudományterület, itt
is elsősorban a formális, iskolai keretekhez kötve. A tanítvány, a disciple szó megőrzött egy
olyan jelentést, mely föltárja eredeti értelemét: olyan személy, aki hisz egy vallási vagy
politikai vezetőben, és az ő tanítását követi. A latin discipulus és ógörög megfelelője a
mathetes valakinek a tanítványát, jelenti. Jelzők nélkül a mai angolban a tizenkét apostolt
nevezik ebben az értelemben követőknek. A tanítvány személyhez kötődik: a követő valakit,
és nem valamit követ. A diszciplína tehát elköteleződés egy hiteles személy mellett. A
hitelesség a személy tanításának, és a követés, a megismerés útjának hitelességét is jelenti.
Mircea Eliade szerint a szakralitással való kapcsolat a hitelesség forrása. Hiteles az a személy,
aki kapcsolatot tud találni a mindennapok „profán” világa és a szakrális tér és idő között
(Eliade 1987).
2.2. Szabálykövetés és diszciplinaritás
A szabályok keresése, megfogalmazása és követése kulturális örökség, de egyúttal (szocio)
biológiai örökség is. Az ember társas lény. Közösségbe illeszkedésünk másokkal való
kapcsolatunkban, párbeszédek, személyes interakciók útján valósul meg. Az ősi
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társadalmakban a csoporthoz tartozás elemi életfeltétel volt. A szociobiológusok szerint a
közösség fenntartásának fontos eszköze mások szándékainak megértése, csoportbeli helyzetük
feltérképezése. Mivel a csoporton belüli hierarchia a közösség fennmaradásának feltétele, a
rangsorban elől álló személy szándékának megértése különösen fontos. Csányi értelmezése
szerint ebből a személyhez kötött hierarchiából ered az a tulajdonságunk, amely immár
kizárólag emberi: a szabálykövetés. A szabálykövetés eszerint ritualizált személykövetés
(Csányi 2006). A szabály tekintélyét akkor is elfogadjuk, ha a szó fizikai értelmében nincs
jelen az azt kimondó személy, sőt akkor is, ha olyasvalaki hivatkozik rá, akit kevéssé
becsülünk. A diszciplína ezen értelmezése összekapcsolja az elköteleződés személyes és
formális jelentését. A személyes kötődés és a személytelen szabálykövetés ma is egymás
mellett él, hol ütközve, hol erősítve egymást.
Szabó Árpád a görög poliszok nyilvános vitáiból származtatja a viták rendezésének
axiomatikus módját (Szabó 1978). Az ókori görögök ismerték fel, hogy szembenálló felek
vitája csak akkor dönthető el logikai úton, ha van legalább egy vagy néhány állítás, melyben
mindkét vitázó fél egyetért. A görög axios tekintélyest, méltót jelent, olyan kijelentést tehát,
amely méltó arra, hogy azt mindkét szembenálló (és az őket hallgató közösség többi tagja is)
elfogadja. Ha az egymást támogató és egymásnak ellent nem mondó axiómák rendszerré
kapcsolódnak össze, akkor tudományágat, azaz sokféle jelenséget egységes elvek alapján
magyarázó gondolati áramlatot kapunk.
Bár a tudományág jelenségekkel foglalkozik, határait, módszereit, szemléletmódját az
eddigiek alapján nem maguk a jelenségek, hanem a jelenségekről alkotott elméletek,
paradigmák, vagy Lakatos Imre kifejezésével élve – kutatási programok szabják meg
(Lakatos 1998). Igaz ez az egyetemeken, kutatóintézetekben folyó „nagy tudományra”, de az
egyes emberek, diákok fejében formálódó egyéni tudásra is. Egy-egy tudományágat
axiómarendszere, vagy Lakatos kifejezésével programjának „kemény magja” határozza meg.
Mindegyiknek sajátos axiómái, szempontjai és módszerei vannak, és éppen elkülönültségük,
határolt érvényük teszi lehetővé a tervszerű vizsgálódást és a tapasztalatok objektív
értékelését.
A mai kognitív pszichológia is megerősíti, hogy tudásunk gondolati sémákba
rendeződik, gyarapodása nem mennyiségi növekedés, hanem gondolati rendszerek építése és
– néha hirtelen – összeomlása útján valósul meg. Rendszerjellege, egészlegessége miatt a
köznapi gondolkodás sem idegen a tudományos vizsgálódástól, bár a következetesség és
módszeresség gyakran hiányzik belőle.
A diszciplína, amely elköteleződés és fegyelem, minden gondolkodás alapja. A
disziciplinaritás a világban uralkodó külső rend (a kozmosz) és a gondolkodás belső
rendjének részleges összhangja, amely eredménye is, fenntartója is annak a közösségnek,
amelyben létrejött. Az elköteleződés kétirányú. Egyrészt személyes és kisebb-nagyobb
közösséghez kötött. Másrészt személytelen és közösséget bontó, mert szabályokat követ, és e
szabályok révén általános érvényre tart igényt. A magyarázatkeresés személyes, de nem
esetleges folyamat: a külső rend teljessége és a belső rend részlegessége közt szükségképp
fellépő feszültség irányítja.
2.3. Ismeret és kompetencia
Napjainkban gyakran emlegetett dichotómia ismeret és kompetencia szétválasztása. A mai
szóhasználat az ismeretekhez gyakran illeszti a „tárgyi”, az „öncélú”, a „fölösleges” és a
„lexikális” jelzőket, míg a kompetenciákat mint a rugalmas tudás jellemzőit, a
„tudástranszfer” lehetőségét biztosító képességeket dicséri. Mivel sokféle gondolati rendszer
él és hat párhuzamosan (mind társadalmi szinten, mind az egyes személyekben), szükség van
arra a képességre, hogy egyik rendszerből a másikba léphessünk, azokat egymásra
vonatkoztassuk. Tág értelemben ezt a gyakorlottságot nevezhetjük kompetenciának. A
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diszciplínák elemei a társadalmat építő közösségekben és tudásképben egymást szolgálják,
például „megalapozzák”, „kiegészítik” egymást. A diszciplínák kapcsolatát szemléletesen írja
le Németh László „testvéri tantárgyak” koncepciója (Németh 1988).
3. Egységes természetkép
3.1. Közös természettudományos műveltség
A természettudományos műveltség tartalmi tudás és készség a természet/teremtett világ
megértésére, felelős alakítására és megóvására. Alapja az a meggyőződés, hogy a
természetben/teremtett világban rend uralkodik. Ez a rend tükröződik abban a
természetképben melyről a természettudományok a 17. század óta Európában kultúránkban
egyedül álló módon tudást közvetítenek. Ez a tudás a kultúra része, mely hozzájárul a
létezők összhangjának megtalálásához és tartós fenntartásához. Hordozói és átadói közösséget
alkotó személyek, akik életkoruknak megfelelően eltérő mélységben és gondolati keretekben,
de azonos cél érdekében munkálkodnak. Tapasztalataikat gondolati rendszerek – paradigmák,
elméletek, modellek, törvények – segítségével nyerik és értelmezik, ügyelve az adott
szempontból lényeges kiemelésére, a tapasztalatok ésszerű megjelenítésére, és a
következtetések érvényességi körének kritikus vizsgálatára.
3.2. Kultúránk két szótára
A hagyományos előítéletes gondolkodás megragadt abban, hogy a művészet nem lehet a
tudomány segítségére, mivel a fogalmi gondolkodás túlhaladott a képi ábrázolás
lehetőségeihez képest, és csak statikus állapotában tudja megragadni a természeti
jelenségeket. A művészet és a tudomány az értelem rendező tevékenysége. A művészet azáltal
próbálja láthatóvá tenni a természetben megnyilvánuló rendet, hogy képet alkot a róla. A 20.
századi kognitív tudományok feltárták, hogy a képalkotás az érzéki adatok összességének
egységbe való rendezése, a gondolkodás és érzés elemi szintje. Újszülött kortól az emberi
értelem aktívan újrateremti, konstruálja a velünk született és a világból megismert mintákat,
mintázatokat. A képalkotás képességének döntő szerepe van abban, hogy az ember képes
megérteni környezete természetét. Az érzéki benyomások sokaságát egységes egészbe
foglaljuk, majd az észlelés kialakulása során több érzéki benyomást egyetlen „Gestalt”-ban,
alakot öltött látványban egyesít agyunk. Az emberi természet alapvető aszpektusa a képzet,
mely életünk dinamikus szervezője, képessé tesz bennünket, hogy környezetünkön úrrá
legyünk. Azonos képzeteink közös kultúránk szótárát alkotják, melynek egyes szavait a
művészetek formálták, másokat a tudomány dolgozta ki (Kepes 1979).
4. Záró gondolatok
Arra a figyelemreméltó eredményre juthatnánk bizonyos fogalmak tisztázása útján, hogy az
alapproblémák örök kísérőink: más-más formában, eltérő fogalmi eszközökkel, de
ugyanazokra a kérdésekre keressük a választ a művészetek és a tudomány útján. A történeti
áttekintés az eltérő megközelítések lehetőségeinek és érvényességi körének áttekintése. A
múlt hozzáértő rekonstrukciója a jelen megértéséhez és a továbblépés tervezéséhez is alapvető
fontosságú.
A 21. században az iskolarendszer átláthatatlanul szövevényes, korábban nem tapasztalt
léptékű, horderejű és iramú változások közepette végzi műveltséghordozó feladatát. Egyik
legfontosabb feladatunk, hogy keressük és meghatározzuk azokat a fogalmakat, melyekkel
problémáink leírhatók, feltárhatók, értelmezhetők. Tanulmányunk válasza, az iskola akkor
tölti be hosszú távon a közösséget szolgáló szerepét, ha nem mond le művészet és tudomány
diszciplináris keretekbe foglalt műveltséghordozó és -közvetítő hivatásáról. Az európai
kultúra görög-keresztény szellemi alapján visszatalálhatunk történelmi helyzetünk
megértéséhez.
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Egy diagnosztikus mérés előzményei és néhány tanulsága
Csorba F. László
Eszterházy Károly Egyetem Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet

1. A mérés célja
2016 szeptemberétől új természettudományos tantárgyat tanulnak a 9. évfolyamos
szakgimnazisták. A komplex természettudomány tanításának célja „a tanulók
természettudományos műveltségének, szemléletének komplex módon történő mélyítése, és a
természettudományi jellegű szakmai képzésük megalapozása” (Kerettanterv a
szakgimnáziumok 9-12. évfolyama számára).
A természettudományos műveltség célkitűzése a szűk időkeretben (108 óra) a természet
alapvető összefüggéseinek megismerése mellett a tudományos kutatás és érvelés néhány
módszerével való ismerkedés lehet. Mivel a 9. évfolyamon új iskolatípust kezdenek a diákok,
a pedagógiai munka eredményessége szempontjából meghatározó jelentősége van annak,
hogy a pedagógusok tisztában legyenek a tanulók természettudományos ismereteivel,
kompetenciáival. E célból készített az OFI egy diagnosztikus feladatlapot, amelyet az arra
vállalkozó intézmények, illetve pedagógusok szeptember második hetében, online formában
tölttethettek ki diákjaikkal. Az eredményekről a pedagógusok visszajelzést kaptak,
hasonlóképpen a terveink szerint az évfolyamról kilépő diákok eredményeiről is.
A feladatlap összeállítása során támaszkodtunk a hazai (Szalay 2015; Látos 2003) és
nemzetközi (PISA 2015) kompetenciamérések, ill. előtanulmányok tapasztalataira,
ugyanakkor az új tantárgy és cél sajátos kötöttséget jelentett. A kitöltők korábban
diszciplináris keretben tanulták a természettudományos tárgyakat, és a kerettantervek alapján
a későbbi évfolyamokon is így tanulják majd, ám szakiránytól függően csak ezek egyikét
(fizikát vagy kémiát vagy biológiát vagy földrajzot). E sajátos „interregnum” szolgál tehát a
középiskolai szintű természettudományos műveltség átfogó megismerésére. A feladatok
összeállítása során ezért különös élességgel merült föl a diszciplinaritás-intediszciplinaritás
kérdése, az értékelhetőség és érvényesség kritériumai. Mivel ezek a természettudományos
világkép (műveltség) alapvető problémáit érintik, a továbbiakban ezek felvázolása után
mutatok be néhány elgondolkodtató eredményt.
2. A természettudományos világkép átalakulása
A modern (azaz: klasszikus) természettudományok módszereit Descartes, Galilei és Bacon
dolgozták ki. Bacon a tapasztalatokon alapuló indukció, Descartes a vizsgált tárgy és a
vizsgálódó személy elválasztását jelentő analízis, Galilei pedig a matematika egységes nyelvét
tette az objektív tudományosság kritériumává (Galilei 1632). E hagyomány szellemében a
„klasszikus” (17-19. századi, a közoktatásban a 20. század végéig uralkodó) tudománykép
jellemzői: időtlen (örök igazságokra, törvényekre irányul), személytelen (a vizsgálódótól
elkülönített világot tételez föl), egyszempontú (egyetlen módszer átfogó erejében hisz,
legalábbis egy adott diszciplína keretei között), etikailag semleges (a tudást és annak
alkalmazását egymástól elválaszthatónak tartja) és redukcionizmusra hajló (magyarázatként
többnyire az alacsonyabb szerveződési szintre való visszavezetést fogadja el), és teleológiaellenes (mert a célok, értelem létét a természetben vagy tagadja, vagy azokat
mechanizmusokkal kívánja helyettesíteni).
A fordulatot többek között az evolúció 19. századi gondolata hozta (ennek hatására a
tudományt is folyamatként kezdték látni), részben az ökológiai szemléletmód (mely az
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élőlényt és környezetét egységben és kölcsönhatásaiban vizsgálta), részben a fizika és
matematika (a mérés kölcsönhatásjellegének kimondásával, a káoszelmélettel), részben a
tudományfilozófia és a kognitív tudományok (a tudást szervező, egymással helyettesíthetetlen
és gyakran egyidejűleg létező paradigmák fölismerésével) (Kuhn 1962), részben pedig a
rendszerelmélet (az egymásba-ágyazódó szerveződési szintek elemzésével) (Bertalanffy 1968;
Nicolescu 2010).
Az új tudománykép ennek megfelelően történeti (mert tudásunkat modellek,
paradigmák változó mozaikjaként látja), sokszempontú (mert sokféle paradigma vagy
érvényes kutatási program létezhet, akár egyidejűleg is), etikailag érintett (mert azon a
belátáson alapul, hogy a kutatás finanszírozása, módja, alkalmazása összefügg, és már a
vizsgálódás megkezdésével értékválasztást jelent) és részben holisztikus (a mechanizmusok
vizsgálata mellett nem utasítja el az egészre, a funkciókra vonatkozó kérdést sem). A régi és
az új tudományképnek ugyanakkor vannak közös vonásai is. Ilyen a természet (vagy
teremtés) rendezett és megismerhető voltába, a tudás önértékébe és szépségébe vetett hit, a
gondolati fegyelem igénye, és az, hogy a tudás gazdagíthatja világunkat és segítheti
boldogulásunkat („gyakorlatiasság”, azaz: alkalmazhatóság, például környezettudatosság).
A vázolt szemléletváltás a köz- és felsőoktatásban, a tankönyvekben, tantervekben is
nyomot hagyott. Az új (s egyben igen régi) szemléletmód szerint szükséges, hogy az explicit
(tartalmi) tudás egyszerű közlése helyett az adott tudáshoz vezető igény, út és módszer
ismerete révén a tudás érvényességi körét, felhasználását és más tudásterületekkel való
kapcsolatát is megmutassuk, keressük az ismeret és az abból eredő gyakorlat értelmét,
szerepét, és fölkészültek legyünk arra, hogy ismereteink alapján döntéseket is hozzunk (Both
– Csorba 2003; Bánkuti – Both – Csorba 2011; Bánkuti – Both – Csorba – Horányi 2016). Ez
a szemléletváltozás megjelent a például a PISA új természettudományos műveltség
definíciójában is (PISA 2015), amennyiben a tartalmi tudás (content knowledge) mellett a
módszertani tudatosságra (procedual knowledge) és a tudás korlátait, lehetőségeit,
bizonyíthatóságát kiemelő, a módszerek (elméletek, modellek, feltevések, bizonyítékok)
sokféleségére, lehetőségeire, korlátaira, felhasználhatóságára, a tudás társadalmi szerepére
vonatkozó értelmező tudás (epistemic knowledge) is fontos szerepet kap.
3. Komplex természettudomány – új kihívás
A „komplex” természettudomány tárgy által fölvetett problémák gyökere a közoktatás és a
(természet)tudományok tisztázatlan viszonyában rejlik. Ezt a forrongó kérdéskört
diszciplinaritás-vitának nevezhetjük. Lényege sarkítottan: feladata-e a közoktatás minden
intézményének, hogy a természettudományos műveltség aspektusait (tartalom, módszer,
értelmezés) rendszerszerűen, szabályokat követve mutassa be? Ha igen, miféle szabályok
ezek – és milyen szabályokat kell követnie annak a mérőeszköznek, mely ennek leképezésére
vállalkozik?
A diszciplinaritás: szabálykövetés. Az ember szabálykereső, szabályteremtő és
szabálykövető lény (Csányi 1999). De honnan erednek a keresett, követendő és követett
szabályok? Csányi értelmezése szerint a személyes rangsor helyébe lépett a szabályok
személytelen hierarchiája. A válasz azonban nemcsak a (szocio)biológia szemszögéből
kereshető, hanem például a vallástörténészéből is (Eliade 2014). Ekkor a transzcendenssel, a
hitelessel való kapcsolattartás eszközeként láthatjuk a rítusokat, a szabálykövetést. A
diszciplinaritás eredetileg egy hiteles személy vagy tanítás követését jelentette (discipulus,
mathetes, tanítvány, követő), és az ehhez kapcsolódó állhatatossággal, testi és gondolati
fegyelemmel függött össze (Wagner 1973). Mint ilyen, igen ősi, írott formában is az ókori
zsidó és görög hagyományokban gyökerezik. A diszciplinaritásnak ez a formája nem egy
szabályrendszerhez való gépies alkalmazkodást jelentette, hanem a problémák
fölismerésének, megoldásának, a szabályok megfogalmazásának és újrafogalmazásának
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hosszú, izgalmas és gyakran gyötrelmes útját is. Szemléletesen írja le ezt az utat Arisztotelész
a Metafizika harmadik könyvében: a probléma (aporia) mintegy megkötözve tartja az azzal
küzdő embert, aki a megoldást csak akkor találhatja meg, ha felismeri saját megkötözöttségét,
azaz megfogalmazza azokat a gondolati sémákat, melynek újrakeretezésétől függ a probléma
megoldása (Arisztotelész). A diszciplinaritás ezen eredeti jelentése a közoktatás újkori és 20.
századi gyakorlatában sokszor egyszerűen „fegyelmezéssé” torzult, a szónak akár fizikai
erőszakot jelentő értelmében is. A felsőoktatásban az egyes fakultások által oktatott,
egymástól mereven elválasztott „tantárgyak” sorává alakult. A 20. század második felében, a
természettudományok látványos eredményeinek hatására ezt a szakosodott tudományt
igyekeztek egyszerűsített formában, de a diszciplináris határokat megtartva bevezetni a
közoktatásban és a tanárképzésben is (Csapó 2012). A diszciplináris határokat feloldani
törekvő „diszciplína-ellenesség” a merev formák ellen irányult – ám korántsem a
szabálykövetés ellen. A multi-, inter- és transzdiszciplinaritás sokféle megközelítésében
(Bernstein 2015) közös, hogy a régi szabályok helyébe – vagy azok mellé – új szabályok
keresésével-teremtésével új rendszert keres, és ezzel visszatér a diszciplinaritás eredeti
jelentéséhez, a hiteles tudás fegyelmezett kereséséhez. Tudománytörténeti megközelítésben
sok mai diszciplína egykori interdiszciplináris áttörések eredménye (pl. genetika, biokémia,
környezetgazdálkodás), ami azt jelzi, hogy a határkijelölés-határáttörés a tudás
kibontakozásának velejárója. A mai tudományszervezésben, „tudástermelésben” központi
szerepet játszó projektek, a Mode 2 típusú kutatások, amilyen például a Human Genom
Projekt más szervezeti felépítést követnek ugyan, mint a hagyományos egyetemi oktatás, de,
mivel igénylik a különböző szakértők együttműködését, végeredményben szintén a
diszciplináris tudásra, azok újrakombinálására támaszkodnak (Palló 2005).
A kognitív tudományok és a fejlődéslélektan eredményei azzal egészítik ki ezt a képet,
hogy a tanuló gondolkodását nem „üres lapként” látják, hanem azt egymással versengő,
sokszor logikailag összeegyeztethetetlen gondolati sémák dinamikus mozaikjaként
értelmezik. A konstruktív pedagógia a tudást épülését személyes és közösségi konstrukciónak
tekinti, mely konstrukciók az adaptáció eszközei, használhatóság tehát erősen függ a
környezettől, melyben az egyén vagy közösség alkalmazza azokat (Nahalka 1997).
Hibáinkból csak akkor tanulhatunk, ha felismerjük, hogy milyen gondolati feltételek
vezettek a hibához – figyelmeztet tanulmányában A. Gopnik (Gopnik et al.1988). Már 3-4
éves korban kialakul bennünk az a meggyőződés, hogy a világról alkotott reprezentációink
megváltozhatnak, miközben maga a (kül)világ változatlan marad. Erre az önreflexióra, saját
„reprezentációváltásaink reprezentációira” (Pylyshyn 1984) épülhet később a modell-alapú
gondolkodás, és a különböző modellek párhuzamos létének elfogadása, azaz a
(tudomány)történeti szemléletmód. (Csorba 2009). Maga a természettudományos műveltség is
értelmezhető olyan tudásszövetként, melynek egyes szálai a történetileg kialakult
diszciplínák, a szálakat összekötő keresztfonalak pedig az ezekre reflektáló, köztük
kapcsolatokat kereső személyek, illetve törekvések, programok (Csorba 2014).
A feladatkészítők saját gondolati reprezentációik elfogadását, és keretei közt a logikus
következtetést várják el a megoldóktól. Az el nem fogadott válaszok eszerint két forrásból
eredhetnek. A megoldó vagy eleve más sémában gondolkodik, mint a feladatíró
(sémaütközés, a szakirodalomban: misconception, naive belief, intuitive theory), (Korom
1997, 1998; Látos 2003) vagy a felismert és elfogadott sémán belül téveszt (hiba). A
megoldókat paradox módon gyakran éppen a felkínált „disztraktorok” (hibás, de relevánsnak
látszó válasz-alternatívák) segítik abban, hogy felismerjék a feladat kínálta sémát, és (ha
együttműködők), annak keretei közt maradjanak. Akár a fejlesztés a cél, akár a diagnózis, a
tévesztések éppoly tanulságosak, mint a helyes válaszok aránya. A hibák és a következetlen,
„félig gondolt” gondolatok forrása is valamilyen gondolati séma, bár ekkor bizonytalan a
kontextus, illetve nem tisztázott érvényességi köre.
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4. Néhány tanulság
4.1. Hideg-meleg
A diagnosztikus sor első három feladata egymásra épült, és a (dinamikus) egyensúly, valamint
a fizikai fogalmak (hőmérséklet, hővezető képesség) és az érzet különbségének felismerésére
irányult. Az első feladat képi, a második szöveges, a harmadik egy valós élethelyzet
magyarázataként kínálta fel a választási alternatívákat. Az eltérő eredmények azt jelzik, hogy
a kontextus, a megjelenítés módja egyáltalán nem közömbös. A hétköznapi kontextusban
bevált fogalomértelmezés (hideg = „hidegségérzés”) fölülírhatja az iskolai szituációban
megtanult választ, ahogyan a képi szimmetriaviszonyok (egymás felé mutató nyilak képi
vonzereje), sőt a metaforikus szóhasználat is („őrzi az élet melegét”). Figyelemre méltó, hogy
a válaszadók közel egynegyede a „Miért tűnik hidegebbnek a vaskorlát?” kérdésre azt a
választ adta, hogy azért, mert (ténylegesen) hidegebb – noha az ezt megelőző kérdésre –
helyesen – azt válaszolta, hogy a kiegyenlítődési folyamat a közös hőmérséklet eléréséig tart.
Egy 20o C-os vízzel telt kádba egy 5 oC-os és 30 oC-os vízzel telt edényt merítünk. A nyilak
azt jelzik, hogy az edények közt energiaáramlás indul meg. Tételezzük fel, hogy a nagy kád
fala jó hőszigetelő.
A négy ábra közül melyik ábrázolja helyesen az energiaáramlás irányát?
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4.2. Mi marad meg és mi változik?
A megmaradási elvek (törvények) mindenfajta tudományos gondolatmenet alapjai. Piaget
klasszikus vizsgálatai óta (Piaget 1929) ismert, hogy a folyadékok térfogatállandóságának,
illetve a térfogat tudományos (a felnőttek által elvárt) fogalmának elfogadása nem magától
értetődő a gyermekek számára. Az alábbi feladat(részet) egy kémiai reakció során
bekövetkező változásokra vonatkozik. A megoldás azt igényelte, hogy a válaszoló válassza el
a sűrűség (a rozsda esetében valószínűleg tapasztalt) változását és a tömeg növekedésének (a
képletből is következő, de élményszerűen nem triviális) tényét. Az eredmények azt mutatják,
hogy az érzékletes, élményeken alapuló, az iskolában elvként megtanult és a képletből
következő megállapítások hitelesnek tűnő vetélytársak, a sémaütközés látványos.
A víz összetett anyag (vegyület), amit elsőként Lavoisier francia vegyész bizonyított.
Lavoisier forró vízgőzt fúvatott izzó vascsőbe. Ilyen körülmények közt a vízgőz egy része
elbomlik. A vascső végén kiáramló gázt elégetve vízpára csapódott le. (…) A kísérlet
befejezése után a vascső belsejét vastag rétegben rozsda borította. Lavoisier megállapította,
hogy ez vas-oxid (ez Fe2O3 vagy más vas-oxidok keveréke).
Hogyan változott a cső tömege a kísérlet végére?
A) Csökkent, mert a rozsda laza, sűrűsége kisebb, mint a vasé.
B) Nőtt, mert a vas megkötötte a víz bomlásából származó oxigént.
C) Nem változott, mert amennyi vas fogyott, ugyanannyi rozsda keletkezett.
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4.3. Két modell összevetése
A modellek összevetése közvetlen módon igényli két kidolgozott gondolati séma (modell)
megértését, vagyis mások „reprezentációinak reprezentációját” a válaszadó gondolkodásában.
Jelentősége ugyanakkor túlmutat a tudományok művelésén, hiszen mások szándékainak,
intencióinak megértése is hasonló készséget igénylő, és mindennapi élethelyzetekben
rutinszerű feladat. A mérésben szereplő geo- és heliocentrikus modell alkalmazása és
összevetése ennek ellenére nem egyszerű feladat, mert a két modell két alapvető mozgás
eltérő magyarázatát, ill. következményeik eltérő leírását adja. A válaszok azt jelzik, hogy sok
válaszadó fejében keveredik a kétféle modell, illetve bizonytalan a hátterükben álló két
alapfogalom (keringés és forgás) jelentése. A fogalmi megalapozatlanság miatt a
heliocentrikus modellből következő helyes választ kevesebben választották, mint az
ugyanezen modell alapján álló helytelen következtetéseket. A tudománytörténetileg méltán
híres paradigmaváltás a tanulói gondolkodásban újra és újra lezajlik, ám eredménye gyakran
nem az alternatívák végiggondolása és értő alkalmazása, hanem az, hogy egy különös
konglomerátummá egyesülnek. Az eredmény megerősíti a tudománytörténeti megalapozás
nem avuló hasznosságát a gondolkodás fejlesztésében.
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Iharkúti és Darvastói felhagyott bauxitbányák növényvilága, kincsei
Könnyid István, Quintherm Hungary Kft.
Szabó Péter, Széchenyi István Egyetem
Csontos Péter, MTA Agrártudományi Kutatóközpont. Talajtani és
Agrokémiai Intézet
1. Bevezetés
Az Apáczai Kar Botanikai Kutatócsoportja szervezésében 2016. május hónapban került sor az
iharkúti és darvas-tói bauxitbánya meddőjének botanikai feltérképezésére. 2017-ben több
alkalommal ismét bejárásra került a darvas-tói meddő, melynek eredménye egy újabb
orchidea faj (Orchis purpurea) és a Listera ovata egy újabb telepének a felfedezése lett.
Magyarországon a bauxit bányászat a XX. század jelentős ipari tényezője volt. Jelenleg
már nincs működő bauxitbánya. 16-40 éve bazárt bányák területeinek florisztikai
felvételezésre került sor. A kilencvenes években a bányászati törvény már előírta a felhagyott
bányaterületek rendezését. Így hasonló környezeti adottságokkal rendelkező, részben
rekultivált és rekultiválatlan bauxitbányák növényvilágát tudtuk összehasonlítani.
Iharkút
Ma már hiába keressük a térképen a települést. Az 1970-es években kezdődött kutatások
jelentős bauxit vagyont találtak a falu alatt. A bauxit kitermelés lehetetlenné tette a falu életét,
ezért a lakosokat kitelepítették, még a temetőjét is exhumálták. Ma már csak egy-két közeli
épület jelzi, hogy valamikor ott élet volt. A bányát 2002-ben zárták be és részben
rekultiválták. A rekultiváció sikeressége csekély, mivel a meredek lejtőkön folyamatos az
erózió és az éppen megkapaszkodó növényzet is folyamatosan pusztul (1. kép). Szinte csak a
felső részeken és a közel vízszintes felületeken maradt meg jelentősebb mértékben zárt,
összefüggő növénytakaró.

1. kép: Iharkúti meddő. (fotó: Könnyid István)
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Darvas-tó
Az 50-es évek közepén kezdett kutatások pozitív eredményeként 1960-ban megnyitották a
bányát. Az elhúzódó kitermelés miatt – ami a folyamatos vízbetöréseknek volt köszönhető –,
a bányát csak a hetvenes évek közepén sikerült bezárni (2. kép). 1971-ben a területet
természetvédelmi területté nyilvánították és jelenleg a Balaton-felvidéki Nemzeti Park
gondozásában van. A növényzet rekultivációja itt elmaradt. Néhány helyen még ma is lehet
látni a Darvastói Formációnak nevezett geológiai képződményt, ami miatt a területet
természetvédelmi oltalom alá helyezték.

2. kép: Darvastói meddő. (fotó: Könnyid István)

A két helyszín között légvonalban mintegy 40 kilométer távolság van. Ennek megfelelően
környezeti adottságai is hasonlóak. Dunántúli középhegységre jellemző kőzetalkotója a
mészkő és a dolomit. Az évi középhőmérséklet 10 C°, az éves csapadék mennyiség 600-700
mm. Felszíni vizekben szegény terület, a csapadék a repedéseken, víznyelőkön keresztül
gyorsan eltűnik. Azonban Iharkúton a bányagödör alján egy nagyobb összefüggő vízzáró
rétegnek köszönhetően kisebb tó alakult ki.
2. Anyag és módszer
A bánya-meddőkben található növényzet fajösszetételét részletes terepbejárás során 2016
májusában vizsgáltuk, majd 2017-ben további bejárások is történtek a darvasi meddőn.
Elvégeztük a fajkészletek flóraelem, cönotaxon, életforma, T–W–R és természetvédelmi
értékek szerinti besorolását (Simon 1992). A fajok meghatározásában és értékelésében
(Simon 1992) határozójára alapján dolgoztunk. A növények nevezéktanában (Priszter 1998)
könyvét vettük alapul.
3. Eredmények és megvitatásuk
A florisztikai felméréskor mindkét területen hasonló fajszámot azonosítottunk a
növényzetben. Iharkúton 50 fajt, míg Darvastón 53 fajt és két továbbit nemzetség szintig
rögzítettünk a helyszínen. 2017-ben Darvastón újabb orchidea fajra, nevezetesen az Orchis
purpurea-ra illetve újabb kb. 40 tőből álló Listera ovata telepre bukkantunk.
A két terület között legszembetűnőbb, hogy Iharkúton alig találni méretesebb fa
egyedeket. Természetesen ez köszönhető részben annak is, hogy a bányát csak 16 éve zárták
be és részben rekultiválták. A feltárt összfajszámok is viszonylag alacsonyak, különösen
annak fényében, hogy dolomitkopárok erdőtűz utáni teljesen csupasz felszínét már két év
eltelte után is 47-61 edényes növényfaj népesítette be (Tamás – Csontos 1998). Az általunk
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vizsgált bányagödrök esetében a növényzet regenerálódásához ennél hosszabb idő állt
rendelkezésre, ami elvben magasabb fajszámot eredményezhetne. A fajok között legnagyobb
egyedszámmal Iharkúton a Solidago gigantea és a Calamagrostis epigeios volt, és feltűnően
nagy telepeket találtunk ez előző évi, földre dőlt Equisetum telmateia állományból a meddő
felső részeiben, míg Darvas-tón a Solidago gigantea, Anthyllis vulneraria, Galium mollugo,
Sanguisorba minor található tömegesen.
Iharkúton kettő orchidea faj telepedett meg a Cephalanthera longifolia és a Neottia
nidus-avis míg Darvastón öt faj is található: a Cephalanthera damasonium, Cephalanthera
longifolia, Listera ovata, Orchis morio és az Orchis purpurea. Talán nem meglepő, hiszen
Barina Zoltán is írt már felhagyott homokbányákban megtelepedő orchidea fajokról (Barina
2000).
Iharkúton még egy érdekességre lettünk figyelmesek. Bauxitban gazdag részeken szinte
kizárólag a Lepidium campestre maradt meg (3. kép) (Szabó – Szabó 2008).

3. kép: Iharkúton a magas bauxit tartalmú meddőn csak a Lepidium campestere marad meg.
(fotó: Könnyid István)
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Calamagrostis epigeios
Campanula patula
Carlina vulgaris
Carpinus betulus
Cephalanthera longifolia
Chrysanthemum vulgare
subsp. leucanthemum
Cichorium intybus

euá.med
eu - (med)
euá-(med)
köz-eu
eu
euá-(med)

Cirsium eriophorum
Cirsium vulgare

köz-eu
euá-(med)

Daucus carota
Dipsacus laciniatus
Euphorbia amygdaloides
Equisetum arvense
Equisetum telmateia
Fragaria moschata
Holcus lanatus
Hypericum perforatum
Juncus conglomeratus
Lathyrus silvestris
Lepidium campestre
Lotus corniculatus
Medicago lupulina
Neottia nidus-avis
Phragmites communis/
australis
Picris hieracioides
Pinus silvestris
Plantago lanceolata
Populus alba
Populus tremula
Pyrus pyraster
Quercus cerris
Ranunculus repens
Rosa canina
Salix alba
Salix caprea
Salix cinerea
Solidago gigantea
Stenactis annua
Tilia cordata
Trifolium campestre
Trifolium pratense
Trifolium repens

euá-(med)

kozm
euá-(med)
köz.eu-(med)
cirk
cirk
köz-eu
eu-med
euá-(med)
eu
eu-(med)
eu-(med)
D-euá-(med-Kafr)
euá-(med)
euszib
kozm
euá-(med)
euá
euá
D-euá
euá-(med)
eu-(med)
DK-eu-kisá
euá-(med)
eu-(med)
euá-(med)
euá
euá-(med)
adv
adv
eu-(med)
eu-euá-(med)
euá-(med)
kozm

Tussilago farfara
Veronica chamaedrys

euá-(med)
euá-(med)

Vicia angustifolia

euá-(med)

1. táblázat: Iharkúti bauxitlencse flórájának fajai és értékelő táblázata (Simon 1992) alapján
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A darvastói bauxitlencse értékelő táblázatát korábbi publikációnkban már közöltük (Könnyid
et al. 2017). A két bánya meddő növényzetének T érték vizsgálatakor két, a lomberdő klíma
és lomberdő klíma atlantikus csoportba sorolható a fajok döntő többsége. A talajreakciót
mutató R érték megállapításnál szintén két csoportba, a közel semleges és az enyhén meszes
kategóriába került besorolásra a legtöbb faj. A T és az R érték adatai megfelelnek a környék
adottságainak. A vízháztartás W értéknél mindkét területen nagyobb szórást találunk, illetve a
környezetre egyáltalán nem jellemző adatokat is. Iharkúton a száraz kategóriától az igen vizes
kategóriáig, míg Darvastón az igen száraz kategóriától a mérsékelten vizes kategóriáig
bezárólag sorolható be a növényállomány. Legnagyobb számban a száraz, mérsékelten száraz,
mérsékelten üde, és üde kategóriába esnek. Iharkúton a kialakult kis tó miatt öt faj a
mérsékelten vizes, kettő a vizes és egy az igen vizes kategóriába tartozik. Vélhetően ezen
növények megtelepedése annak köszönhető, hogy a bányagödör alján összegyűlő csapadék
egész évben megmarad. Darvas-tón három faj a nedves és két faj a mérsékelten vizes
csoportba tartozik. A környezetre egyáltalán nem jellemző fajok megjelenése itt a vízzáró
réteggel rendelkező gödrökben időszakosan hosszabb ideig megmaradó víznek köszönhető.
Iharkút botanikai értelemben jelenleg nem mondható értékes területnek. Azonban neve
nem csak a falurombolással írta be nevét a történelembe. A bauxit bányászatnak gazdasági
haszna mellett más eredményei is volt. Ha nincs bányászat, akkor talán soha nem kerül a
felszínre az az egyedülálló, hatalmas mennyiségű, 85 millió éves dinoszaurusz lelet, amelynek
megtalálását Ősi Attila geológusnak köszönhetjük. 2000. év tavaszán találta meg az első
csontokat és azóta is folyamatos kutatást végez. A bánya bezáráskor azokat a területeket
kihagyták a rekultiválásból, ahol a leletek előkerültek. Az eddigi ásatások eredményeként
több, korábban ismeretlen új nemzetség, a Hungarosaurus – páncélos dinoszaurusz egyetlen
faja a Hungarosaurus tormai, az Iharkutosuchus – növényevő krokodil egyetlen faja az
Iharkutosuchus makadii, a Bakonydraco – repülő hüllő egyetlen faja a Bakonydraco galaczi
és egy új faj az Ajkaceratops kozmai került elő.
4. Következtetések
A Botanikai Kutatócsoport által vezetett team 2016. május hónapban végezte el az iharkúti és
darvas-tói bauxitbánya nyár eleji flórájának felmérését. 2017-ben Darvastón újabb bejárások
történtek. A lencsékben található fajok száma, azok élőhely jelző csoportok szerinti
összetétele megfelel a környék flórájának, illetve a táblázatos értékelés elvégzését követően
csak Darvas-tó esetében a W értéknél találtunk pár olyan fajt, ami nem a közvetlen környékre
jellemző. A két terület növényfajainak összevetését követően 14 főleg lágyszárú növényt
találtunk, amelyek mindkét meddőn megtelepedtek.
Megállapítható, hogy a növényzet folyamatosan kezdi visszahódítani a területeket, de
vannak olyan nagyobb részek, ahol egyetlen egy növény sem tudott megtelepedni. A meredek
lejtőkön a növényzet megtelepedését még az erózió is gátolja.
Iharkút és Darvas-tó nemcsak a tájsebek látványával, hanem a dinoszaurusz leletekkel
és a faj- és tő gazdag orchidea flórájával is beírta magát az értékes kincseket rejtő
meddőhányók közé, amelyeket újra és újra érdemes felkeresni.
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A Tatai Kálvária-domb Természetvédelmi Terület
geológiai és botanikai értékei
Szabó Péter, Széchenyi István Egyetem MÉK
Könnyid István, Quintherm - Hungary Kft.
Összefoglalás
A Tatai Geológus Kert 1991 óta az Eötvös Loránd Tudományegyetem kezelésében lévő
bemutató terület. Hazánk földtörténeti középkorának legteljesebb kőzettani bemutatóhelyének
számít. Köszönhetően a Kert vezetőjének, Varga Zoltánnak, nemcsak földtörténeti emlékei
érdemesek megtekintésre, hanem botanikai kincsei is.
Bevezetés
A Tatai Kálvária-domb Természetvédelmi Terület Tatán a Kocsi utca mellett található domb,
mely 166 méteres tengerszint feletti magasságával a város legmagasabb pontja. 1958 óta
országos jelentőségű természetvédelmi terület. Az itt található ősmaradványok (az üledékes
kőzetekben található növényi maradványok) kutatásában kiváló eredményeket ért el a
paleobotanikus Skoflek István. A tatai Kálvária-domb Geológiai Természetvédelmi Területet
1984-ben létesítették, mint geológiai és paleontológiai (földtani és őslénytani) szempontból
jelentős bemutatóhelyet. A bemutatóhely a nagy földtörténeti korszakok közül a triász, jura és
kréta rétegeket jeleníti meg. Jól nyomon követhető e régió mezozoikumának, a Föld geológiai
középkorának alakulása. A geológiai szabadtéri múzeumban a földtani látványosságokat
mintegy hatszáz növénycsoportból álló telepített botanikai gyűjtemény egészíti ki. Az egykori
kőfejtőben, a fehér, vörös és zöldesszürke mészkő-, kovakő-, homokkő- és márgarétegekben
felfedezhetők a kőzetekben található ősmaradványok (Megalodus kagylók, Congeria kagylók,
csigák). E korszak nagy kiterjedésű tengerének fejlődéstörténetét tükrözik a bemutatóhely
üledékes mészkő kőzetei.
Földtörténeti emlékek
A triász időszakában zsurlók, páfrányok, tiszafa félék, gingkók uralták e tájat. A triász és a
jura határának vonala világosan kirajzolódik a Kálvária-domb oldalában (1. ábra). Ez a
korszak már az őshüllők időszakához tartozik. Hazánk akkori területének döntő többségét
(Juhász 1983) tenger borította (a Pangea Tethys tengere), amelyből lerakódott a triász
mészkő. Indikátor fajának számít e tengernek az Ammonites puhatestű állat (2. ábra). Nevét
Ammon kosfejű egyiptomi istenről nyerte. Házának csavarulata hasonlít a kos szarvához. E
puhatestű, fejlábú állat, valójában egy csigás polip. A fejlődő puhatestű mészvázat épít
magának, ún. lakókamrákat alakít ki, melyek mindig a ház bejárata közelében épülnek. A
csavarulatos középpont felé pedig gázzal töltött kamrák húzódnak. Ezekbe az állat nitrogén
gázt választ ki, amellyel lebegni tud a tenger vizében. A kamrákat egy szifócső köti össze,
melyen
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1. ábra: A Kálvária-domb rétegei (a szerzők fotója)

2. ábra: Ammonites csiszolata mészkőben (a szerzők fotója)

keresztül szabályozni tudta a gáz mennyiségét. Így tetszés szerint süllyedt, avagy emelkedett.
A jura időszakában még mindig az ammoniteszek uralják a tengereket. A szárazföldön a
nyitvatermők hódítanak. Az egységes Pangea kettévált, északon Laurázsia, délen Gondwana
terült el. Köztük hullámzott a Thethys óceán. A hüllők virágkora ez. Az ekkor lerakódott
mészkő, az ún. ammonitico rosso, jól szellőzött vízre utal, ami oxigénben gazdag, sok vasoxiddal (Karátson 1997). A krétában már megkezdődik a Tethys bezárulása, nyílik viszont az
Atlanti-óceán medencéje. Hódítani útjukra indulnak a zárvatermők, lomboserdők. Az
ammonitesz fajok csigaháza „kitekeredik”, megjelennek egyenes, szivarszerű utódaik, ill.
bekövetkezik néhány faj esetében óriásnövés is (Faludi 1974). A házak biometriai vizsgálata
izgalmas eredményeket hozhat (Barla 2011). Egyes fajok házának átmérője elérhette a 2,5
métert. A korszak végére hazánk területe szárazföld lett. A kréta végére a dinoszauruszok
kihalása bekövetkezett.
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Növénytani értékek
A kert fontos botanikai értéke a telepített bambusz erdő (Walter 1964), igazi ázsiai hangulatot
varázsol ide (3. ábra)

3. ábra: Phyllostachys fajok a Kertben (a szerzők fotója)

Jelentős fajok még a Cunninghamia lanceolata, a Metasequoia glyptostroboides egyedek
(Tutin 1991). Ezen kívül a Kert igen gazdag kaktuszgyűjteménnyel bír.
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Kövecsesné Gősi Viktória, Széchenyi István Egyetem
A digitális korszak oktatásmódszertani kihívásai
Szabó Veronika Anna, Széchenyi István Egyetem
Reciklált PET minőségnövelt újrahasznosítása, avagy PET palackból zártcellás habszerkezet
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A digitális korszak oktatásmódszertani kihívásai
Kövecsesné Gősi Viktória
Széchenyi István Egyetem, Győr

„A gyerekek természetes módon tudnak a flow állapotába kerülni. Azért tanulnak gyorsan,
mert izgalmasnak találják a tanulást. Egy csecsemőnek nem kell fizetni, hogy megtanuljon
beszélni vagy járni, természetes késztetés él benne, hogy tökéletesítse a tudását. Amikor
azonban bezárjuk őket az iskolába, ahol ülniük és hallgatniuk kell, az nem természetes
számukra. Mindez a felnőtt-világ félreértése arról, hogyan tanulunk.”
(Csíkszentmihályi Mihály)
Az iskolarendszer bármely szintjén nézünk körül, mindenhol hasonló problémákról
számolnak be az óvodapedagógusok, tanítók, tanárok, egyetemi oktatók. Az érdeklődés, a
motiváció hiánya, a túlingerlés, a perspektívák, célok hiánya, a figyelmetlenség,
figyelemzavar, a kommunikáció és az emberi kapcsolatok minőségének hanyatlása, az
érzelmi intelligencia alacsony szintje, a tanulás- és magatartászavarok egyre nagyobbnak tűnő
aránya, a digitális világ túldimenzionálása és még folytathatnánk tovább a sort. Sokan nem
találják meg a diákokhoz vezető utat, és nemhogy egymással kézen fogva, együttműködve
haladnának tovább a közös úton, inkább elszaladnak az ellenkező irányba, sokszor erős
negatív kritikákkal illetve azt az ifjúságot, akiknek a jövője rajtunk is múlik.
Mindig is voltak generációs különbségek, konfliktusok, azonban ma ez felerősödött,
hiszen a generációs különbségek mellett egy kulturális különbség is kialakult. A ma
gyermekeket, fiatalokat nevelő szülők és a náluk idősebb felnőttek még az írásbeliség, a
literalitás kultúrájában nőttek fel, azonban akiket ők nevelnek, oktatnak azok már a digitális
kultúra szülöttei. „Ma egy baby boomer korú (nyugdíj fele járó vagy már abban lévő)
tanárnak vagy szülőnek sokkal nagyobb távolságot kell áthidalnia, mint egy idősebb Y
generációs (30-as) embernek. Nemcsak a szokásos generációs ellentétekről van szó, hanem
arról is, hogy a családi nevelésben és az oktatásban harmonikusan kell kezelni az információs
kor és a technológiai fejlődés következtében előállt változásokat.” (Tari 2011: 17)
Az utóbbi években terjedtek el azok az összegzések és az ezekhez kapcsolódó
pszichológiai leírások, melyek a különböző generációk jellemzőit tárják fel. Az 1. számú
táblázat egy rövid, vázlatos áttekintést ad ezekről az időbeli szakaszokról, azok lényegesebb
sajátosságairól.
Generációk
Baby boom
1946-1964

generáció:

X generáció: 1965-1979

Jellemző sajátosságaik
(Tari 2010,2011,2013,2015,2017)






„Rendes embernek 1 munkahelye van.”
Alig várta, hogy felnőtt legyen.
Nem használt infokommunikációs eszközöket.
Érzelmeit kénytelen volt szóban kifejteni.
Attitűdje a régi, miközben az új digitális generációt
neveli/tanítja/gondozza.
 Értékeket próbál átadni egy olyan világban, ahol
átalakulóban van az értékrend.
 Hiányzik a szülői kontroll a gyermek internetes
tevékenysége felett.
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 A családi kommunikációs rendszer még nem tartalmazza
kellőképpen az információs korban szükséges nevelési
attitűdöket.
 Ők még tekintélyelven alapuló rendszerben nőttek fel.
Y generáció: 1980-1994

 Különlegesek, legalábbis annak érezhetik magukat, mert
gyermekkorukban rengeteget törődtek velük, sokkal többet,
mint bármely korábbi generációval.
 Sokuk feje fölött még a 20-as éveikben is ott köröznek a
helikopter szülők. Nem tudnak leválni.
 Csapatban szeretnek dolgozni.
 Ambíciózusak, erősen motiváltak, racionálisak.
 Nagy nyomás nehezedik rájuk, mivel sokkal
bizonytalanabb gazdasági környezetben lépnek ki a
világba, mint a szüleik.
 Nekik már a számítógépes világ és az internet olyan
természetes, mint a lélegzetvétel.

Z generáció: 1995-2009
(Digitális bennszülött)












Alpha generáció: 2010-

A legkisebb családba születnek.
Egyre gyorsabban nőnek fel.
Az eddigi legidősebb anyák nevelik őket.
A legoktatottabbak.
Mozaikszerű érettséget mutatnak.
Nincs könnyű gyermekkoruk. Értenek sok mindent, de
keveset képesek belőle feldolgozni.
Egyre több agresszív hatás éri őket.
Kis fogyasztók a fogyasztói társadalomban.
Túlterheltség az információkra.
Folyamatosan kapcsolatban vannak.(online)

 Jellemzően az Y generációs szülők nevelik ezeket a
gyerekeket.
 Ezeknek a szülőknek a technológia fejlődésével egyre
nehezebb eldönteniük, hogy mi a jó a gyereknek, és mi az,
ami még korai számukra.
 A digitalizáció teljesen a hétköznapok részévé vált, az
érintőképernyők a családi ebédnél, a lefekvéskor és az
autós utazások során is folyamatosan jelen vannak.
 Az eszközhasználatnak nincs kialakult gyakorlata,
normarendszere, szinte családonként eltérő, hogy ki mit tart
megengedhetőnek, elfogadhatónak.

1. táblázat: A különböző generációk és jellemző sajátosságaik

Tari Annamária írásait olvasva számos kérdés merülhet fel bennünk. Hogyan tudjuk segíteni a
különböző generációk iskolai és iskolán kívüli tanulási tevékenységét, milyen hatékony
módszereket, eszközrendszert tudunk alkalmazni a tanításban, és ami a legfontosabb, mely
módszerek segítik az egymástól elzárkózó, szinte csak virtuálisan érintkező fiatalok
személyiségének kibontakoztatását, érzelmi intelligenciájának fejlesztését, a személyes, élő
kommunikációs kultúrájuk fejlesztését.
Egy olyan korban, amikor az írásbeliség kultúrájából fokozatosan haladunk a digitális
kultúra felé, számos más feszültségforrás is megjelenik (Gyarmathy 2012). A digitális
bennszülöttek esetében a mozgásos–észleléses tapasztalás helyett főképp vizuális élmények
dominálnak. Aktív tevékenység helyett gépek működtetése áll a középpontban. A
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képzeletalkotás helyett nagyon sokszor kész képeket kapnak, ami gátat szab a kreativitás
fejlődésének. A nyelvi kifejezés helyett a képi kifejezés kerül előtérbe. A figyelem terjedelme
pedig nem úgy funkcionál, mint korábban. Nem tanulja meg az idegrendszer a finom
viszonyításokat, a két agyfélteke közötti harmonikus együttműködés is veszélyeztetett
helyzetbe kerül (Gyarmathy 2012). „Az iskola hagyományosan a bal agyféltekei működést
részesíti előnybe, és ezt fejleszti. Az iskolai feldolgozásból hiányzik az átlátás, a kreatív
gondolkodás, az intuíció, a művészet, bár magas szintű a logikus, elemző, tudományos
gondolkodásra tanítás.” (Gyarmathy 2012: 53) Az iskola Gyarmathy véleménye szerint a
lineáris, tudományos gondolkodásra készít fel, nem az életre, amely sokszínű és sokféle
lehetőségekkel teli, és nem szorítható bele kategorikus gondolkodásba. A jobb agyfélteke adja
hozzá a bal agyféltekei működéshez mindazt, ami a problémamegoldó gondolkodáshoz
hiányzik. A digitális kultúra az egyoldalú jobb agyféltekei működésre épül, az oktatás viszont
egyértelműen a bal agyféltekére (Gyarmathy 2012: 54). Kérdés, hogy hogyan tud egymással
kapcsolatot teremteni két ennyire eltérő rendszer? Csak úgy, ha olyan módon szervezzük,
támogatjuk a tanulási folyamatot, hogy abban szerepet kapjanak a két agyfélteke együttes
aktivizálására irányuló módszerek, eljárásmódok, tevékenységformák. A hatékony tanulás
alapvető feltétele, hogy a két egymástól eltérő kultúrát és a két agyfélteke működését
összehangoljuk.

1. kép: A bal és jobb agyfélteke funkciói (www.azirastukreben.hu)

A digitális korban az oktatás alappilléreit a következő tényezők alkotják:
1. Adaptív, differenciált oktatás
2. Többszörös intelligencia elmélet alapján tervezett oktatás
3. Érzelmi intelligencia fejlesztése
4. Fejlesztő értékelés
5. A tanulás tanulása
6. Kooperatív tanulás
7. Projekttervezés
8. Stratégiai játékok
9. Mozgás, zene, ritmus, ütem, egyensúlygyakorlatok
10. Művészet
1. Adaptív, differenciált oktatás
Az oktatási folyamat aktív részese és nem elszenvedője a tanuló, bármilyen korú is. A tanuló
egyéniségéhez alkalmazkodó (adaptív) nevelési környezet feltételezi a siker különböző
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módjait, a választható célok széles skáláját, valamint azt, hogy a sikerhez vezető utak közül
egyik sem értékesebb a másiknál (R. Glaser). Az egyéni sajátosságokat figyelembe vevő
differenciálás és az egyéni sajátosságok ismeretében irányított egységesítő oktatás együtt az
adaptív oktatás (M. Nádasi 2001: 28-40).
Az adaptív, a tanulók személyiségéhez differenciáltan igazodó tanulásszervezésben
nagy szerepet kapnak a munkáltató módszerek, a változatosan alkalmazott tanulásszervezési
módok, és az ehhez szükséges eszközrendszer. Az adaptív, a tanulók személyiségéhez
igazodó tanulásszervezés során nagyon fontos figyelembe vennünk azt, hogy a tanulók
különböző érdeklődési területek mentén, különböző motivációval, eltérő tanulási,
tapasztalatszerzési utakat járnak be.
2. Többszörös intelligencia elmélet alapján tervezett oktatás
„Tudj meg minél többet a gyerekekről, ahelyett, hogy megpróbálnád mindegyiket átpréselni
ugyanannak a tűnek a fokán!” – fogalmazza meg Howard Gardner a többszörös intelligencia
elmélet kidolgozója. Az emberek különböző csoportjainak kognitív képességeit vizsgálva
Gardner kutatásai azt mutatták, hogy az intelligencia az agy különböző területeire
összpontosul, mely területek egymással kapcsolatban állnak, egyik terület a másikra épít, de
szükség esetén képesek önállóan is működni, és megfelelő körülmények között ezek a
területek fejleszthetők. Kutatása eredményeként nyolc intelligenciaterületet írt le, melynek
fejlesztése az oktatás folyamatában nélkülözhetetlen (Nicholson – Nelson 2007: 11-12). A 2.
számú táblázat szemlélteti az intelligencia területeket, azok jellemző sajátosságait, mely a
tervezés alapjául szolgálhat.
Intelligencia terület
Verbális – nyelvi

Erősségei, jellemző sajátosságai
Nyelvi kifejezés könnyedsége jellemző,
valamint a nyelvi finomságokra, a szórendre és
a szavak ritmikájára való érzékenység.

Ezeken keresztül tanul
leginkább
Olvasás, szavak hallása és
látása, beszéd, írás,
beszélgetés és vita

Mondjad!

Matematikai –
logikai
Számold ki!
Vizuális - térbeli
Ábrázold!

Testi – kinesztéziás

Kulcsszavak: Olvasás, írás, történetmondás,
adatok memorizálása, verbális gondolkodás
Absztrakt rendszerek és összefüggések
megértésének képessége, induktív, deduktív
érvelés képessége jellemző.
Kulcsszavak: Matematika, érvelés, logika,
problémamegoldás, sémák
Magában foglalja azt a képességet, hogy a
világról vizuális-térbeli megjelenítési formákat
hozzanak létre, hogy aztán azokat gondolatban
vagy valóságosan átalakítsák.

Sémákkal és
viszonyrendszerekkel
való munkálkodás,
rendszerezés,
kategorizálás, elvont
fogalmakkal való munka
Képekkel és színekkel
való munka, vizualizálás,
belső látás használata,
rajzolás

Kulcsszavak: Olvasás, térképek, grafikonok,
útvesztők, rejtvények, dolgok elképzelése,
vizualizálás
A fejlett testi -kinesztéziás intelligenciával
rendelkező tanulók legszívesebben mozgással
fejezik ki magukat.

Érintés, mozgás, az
ismereteket testi érzeteken
keresztül feldolgozva

Mozogd el!
Kulcsszavak: Atlétika, tánc, színjátszás,
kézművesség, eszközök használata
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Zenei
Zümmögd el!

Interperszonális

Magában foglalja a hangmagasságra,
hangszínre és a hangok ritmusára való
érzékenységet, valamint a zene ezen elemeinek
érzelmi töltetére való fogékonyságot.
Kulcsszavak: Éneklés, hangok megjegyzése,
dallamok felidézése, ritmusok
A hatékony együttműködés, másik céljainak,
motivációinak, és irányultságainak megértésére
való törekvés képessége.

Vezesd!

Intraperszonális
Reflektálj!

Természeti

Kutass!

Kulcsszavak: Emberek megértése, vezetés,
szervezés, kommunikáció, konfliktuskezelés
Velejárója az a képesség, hogy megértjük saját
érzelmeinket, céljainkat, szándékainkat. A
fejlett intraperszonális intelligenciával
rendelkező tanulóknak erős az éntudatuk,
magabiztosak, szeretnek egyedül dolgozni.
Ösztönösen jól mérik fel erejüket és
képességeiket.
Kulcsszavak: Önismeret, saját erősségeinek,
gyengeségeinek ismerete, célok kitűzése,
reflektálás
Olyan képesség, mellyel a természeti világot
egy szélesebb perspektívából tudjuk nézni –
mely tartalmazza annak megértését, hogy a
természet és a civilizáció hogyan hatnak
kölcsönösen egymásra, hogy milyen
szimbiotikus kapcsolatok léteznek a
természetben, valamint az élet körforgásának
megértését.

Ritmus, dallam, éneklés,
zenehallgatás

Másokkal történő
megbeszélés,
összehasonlítás,
összekapcsolás, interjú,
kooperáció
Egyedül munkálkodás,
egyéni ütemű projektek
végzése, elegendő tér,
reflektálás

A természetben végzett
munka, az élővilág
felfedezése, tanulás
növényekről és a
természet jelenségeiről

Kulcsszavak: A természet megértése, a dolgok
megkülönböztetése a növény – és állatvilág
felismerése.
2. táblázat: A többszörös intelligencia területeinek jellemzői
(Heacox 2006; Nicholson-Nelson 2007)

Ha a foglalkozások, tanítási órák menetét az intelligencia területek figyelembevételével
alakítjuk ki, úgy hatékonyabb lehet többek között a differenciálás is. Minden tanuló
rendelkezik azokkal a sajátosságokkal, melyek egy-egy terület kibontakoztatását teszik
lehetővé, ezáltal más területek is hatékonyabban fejleszthetőek. Az ilyen szemléletben
megtervezett foglalkozások a két agyfélteke működésének összehangolását is kiválóan
segítik.
3. Érzelmi intelligencia fejlesztése
„Az intelligencia az emberiség egyik legnagyobb adománya. De a tudásra való törekvés
túlságosan is gyakran kiszorítja a szeretetre való törekvést. (Daniel Keyes)
Manapság egyre többször hívjuk fel a figyelmet az érzelmi intelligencia fejlesztésének
szükségességére. Az érzelmi intelligencia nagyon fontos szerepet tölt be a mindennapi életben
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való boldogulásban, az iskolai és munkahelyi sikerek elérésében. Ennek kulcsa a saját
magunkhoz és a másokhoz fűződő érzelmeink megélésében és tudatosításában keresendő
(Kádár 2012: 6). Az érzelmi intelligencia egész életünk során alakul és fejleszthető. „Az
érzelmi intelligencia az a képesség, hogy felismerjük az érzelmek jelentését és kapcsolatait,
gondolkodjunk és problémákat oldjunk meg mindezek alapján. Az érzelmi intelligencia
szerepet játszik az érzelmek észlelésében, az érzelmekhez kapcsolódó érzések
asszimilálásában, valamint az érzelmek által hordozott információ megértésében és az
érzelmek kezelésében (Mayer – DiPaolo – Salovey 1990, In: Kádár 2012: 41). Goleman
(1995) az érzelmi intelligencia fogalma alatt öt területet ír körül: az érzelmek ismerete,
kezelése, önmagunk motiválása, mások érzelmeinek felismerése és az emberi kapcsolatok
kezelése (Kádár 2012: 41).
Az érzelmi intelligencia fejlesztésében rendkívül fontos szerepe van a családnak, az
óvodai közösségnek, az iskolának. Az óvoda, az iskola, és a család kapcsolata,
együttműködése akkor sikeres, ha kellő empátiával fordulnak a gyermek felé, bizalmi
kapcsolatot alakítanak ki, ha a szülők és a pedagógusok érzelmi intelligenciája is fejlődik, ha
segítik a gyermeket az önismeretben, bátorítják az önérvényesítést, és példát mutatnak az
érzelmek kifejezésével és megértésével. Robert Fisher (1999, 2000a,b) elmélethez kapcsolt
módszertani útmutatót dolgozott ki az érzelmi intelligenciával átszőtt tanulás fejlesztésére.
Könyveiben a mások érzelmi viselkedésének, megnyilvánulásainak kezelésére (ennek
fejlesztésére) számtalan megoldást kínál: a mások beszámolóira, érvelésére való odafigyelést,
a társak megtanítását valamire, a beszélgetést, a fegyelmezett és érvelő vitát, az összefogást, a
közös célok kidolgozását és megvalósítását, a segítségadást, a kisgyermekek felügyeletét, a
csapatmunkát, az együttműködést.
4. Fejlesztő értékelés
„Ha valakit olyannak látsz, amilyen éppen most, ezzel visszatartod őt fejlődésében. De ha
olyannak látod, amilyenné lehetne, ezzel előre segíted őt életútján. (Goethe)
„A tanulók fejlődésének és tudásának gyakori, interaktív módon történő értékelését jelenti,
célja a tanulási célok meghatározása és a tanítás azokhoz igazítása.” (OECD CERI 2005, In:
Lénárd – Rapos 2009: 20) Ennek során az értékelés folyamatosan követi és támogatja a
tanulási folyamatot, s ezáltal lehetővé válik, hogy a tanulókhoz igazítva tervezzük a
továbblépés folyamatait, lehetőségeit, a differenciálás formáit, eszközrendszerét. Ebben az
értékelési folyamatban a tanuló maga is tevékenyen vesz részt, aminek eredményeként
hatékonyan fejleszthető az önértékelés, a reflektív szemlélet kialakítása támogatott. Az
értékelés ebben az esetben nem csupán az ismeretek reproduktív számonkérését jelenti,
hanem lehetővé teszi a fejlesztendő kompetenciák változásának megismerését.
„A fejlesztő értékelés egy rendszerszintű folyamat, ahol az értékelő eszközök
sokszínűsége mellet a tanulók érzelmi fejlesztése is fontos, a tudatosságon kívül az
önértékelés, az együttérzés, együttműködés, a rugalmasság is fontos tényező az életben való
megfelelésnél. Az óra tervének elkészítésekor nem egyszerűen a tananyag szükséges
lebontását kell elvégezni, hanem az adott képességek fejlesztéséhez szükséges tevékenységi
köröket kell meghatározni az alkalmazandó fejlesztési értékelési eszközök és módszerek
mellett. Segítheti a tanulást az is, ha a tanár az általa tervezett folyamatokba beavatja a
diákot, így ő is tisztábban láthatja az óra célját.” (Cseh 2018)
A fejlesztő értékelés több, mint diagnosztikus értékelés, mert elsősorban megelőző
szemléletet vall. Megállapítja a tanuló fejlődését és értelmezi tanulási szükségleteit. Lényege
tulajdonképpen maga a fejlődés támogatása és az énkép, metakogníció, önértékelés
fejlesztése, támogatása. Ahhoz azonban, hogy az értékelés betöltse fejlesztő funkcióját
tudnunk kell, hogy mivel motiválható jól a tanuló, milyen tanulási stratégia alkalmazása
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jellemzi, milyen tanulás-módszertani tanácsok hasznosak számára, hogyan tágítható az
érdeklődési köre, képes-e csoportban, együttműködve tanulni, mely gondolkodási funkciók
erősítésére érdemes törekedni (Lénárd – Rapos 2009). A fejlesztő értékelés során változatos
értékelési eszközöket alkalmazhatunk, mint a kulcskártyák, tanulási naplók, egyéni tanulási
tervek, T-kártyák, önértékelő, társértékelő, csoportértékelő lapok vagy a különböző típusú
tanulói portfóliók.
5. Tanulás tanulása
A sikeres iskolai beválás egyik kulcskérdése véleményem szerint a tanulás megtanítása, az
alapvető tanulásmódszertani ismeretek, gyakorlatok átadása, a tanulással kapcsolatos
„önismereti felfedezések”, az önszabályozó tanulás kialakítása. „Önszabályozó tanulásról
akkor beszélhetünk, ha egy személy önmagát motiválja, és a tanulási tevékenységét önállóan,
önmagáért felelősen tervezi, strukturálja, vezérli és kontrollálja.” (Réthy E-né 2008: 63)
Sajnos a mai magyar iskolarendszer nem szán kellő időt és energiát a tanulás tanítására.
A felső tagozatra lépés, majd a gimnáziumokba, középiskolákba való bekerülés újabb
kihívásokat jelent a tanuló és a szülő számára is, aki még egészen más tanulási szokásokat,
tanulási módszereket kapott útra valóul. Egyetemi oktatóként sokszor tapasztalom, hogy az I.
éves hallgatók tanulási tanácsokat kérnek, és igyekeznek elsajátítani a gazdaságosan,
hatékony tanulási stratégiával, célravezető tanulási módszerekkel történő tevékenykedést.
Több iskolában vezettem már tanulásmódszertani tréninget, ahol azt láttam, hogy a gyerekek
nagy része rendkívül kevés tanulási technikát, tanulási módszert ismer, kevésbé figyel a saját
tanulási folyamataira, de nagyon érdekli, ha ilyen irányban kezdünk el „vizsgálódni”.
Szívesen kísérleteznek újfajta technikákkal és vágynak arra, hogy a tanulás egy sikeres és
örömteli tevékenység legyen. Érzik annak fontosságát, szerepét a mai gyorsan változó
világban.
Mindezek mellett fontos feladat a tanulók kritikai, reflektív, elemző, értékelő
gondolkodásának fejlesztése. Úgy gondolom, hogyha időt szánunk a tanulás tanítására, ez
sokszorosan megtérülő befektetés számunkra és a tanulók számára is.
6. Kooperatív tanulás
A XXI. században a munkahelyeken alapvető kritériumként jelenik meg a kooperativitásra
való nyitottság, a csoportmunkához szükséges ismeretek, rutinok, jártasságok, készségek,
képességek és nem utolsó sorban az ehhez szükséges attitűdök megléte. Sok esetben azonban
azt tapasztaljuk, hogy hiányában vagyunk ezeknek a kompetencia elemeknek, és az önzőség,
a mások érdekeit figyelembe nem vevő önérvényesítés, önmegvalósítás, versengés kerül a
középpontba. A számítógépek és okostelefonok mögött megbújó fiatalok, bár virtuálisan
közösséget képeznek és „együttműködnek”, azonban a valódi együttműködés a megosztott
felelősséggel, a közös sikerre való törekvéssel a tantermi keretek között nehezebben válik
hasznos és sikeres gyakorlattá.
Slavin, Kagan, Johnson és kutatócsoportjaik is bizonyították, hogy a kooperatív
tanulásszervezés jótékony hatással van az etnikai különbségek elfogadására, tolerálására. „A
kooperatív tanulás hatására a kontrollcsoportokhoz viszonyítva javult a különböző etnikai
csoportokhoz tartozó diákok közti viszony…., továbbá a kooperatív tanulás fokozott társas
fejlődést, javuló társas kapcsolatokat eredményezett.” (Kagan 2001 3:2) Jelentős
eredménynek tekinthető az is, hogy az amerikai és afroamerikai tanulók közötti két jegy
különbség a tanulmányi eredményekben a kooperatív tanulásszervezéssel megszűnt. Behozták
a lemaradásukat a néger tanulók. Sajnos a ma iskolája főként a kompetitív módszereket
helyezi előtérbe, melyben a versengés áll a középpontban. Feltehető a kérdés, hogyan
készítsük fel a felnövekvő generációt együttműködésre, kooperálásra, ha mindez az iskolában
nem kap kellő hangsúlyt. Hogyan dolgozzon felnőttként közös problémák, innovációk
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megvalósításán, hogyan legyen a másik emberrel elfogadó, toleráns, ha nem találkozik olyan
módszerekkel, stratégiákkal az iskolai tanulás során, ami az együttműködéshez szükséges
alapvető készségeket, képességeket, kompetenciákat fejleszti.
A kooperatív tanulás Green szerint nem csupán egy tanítási módszer, hanem egy
életszemlélet, mely a kölcsönös tiszteleten alapuló együttműködést és a közösség minden
tagjának egyéni teljesítményét állítja előtérbe. Előfeltétele az a konszenzus, mely a közösség
tagjai közötti kooperáció eredményeként jön létre. Az eddigi tapasztalatok alapján
elmondható, hogy azok a tanulók, akik képesek alkalmazni a kooperatív tanulást, azok az élet
más területére is képesek átvinni az együttműködést hirdető szemléletet (Óhidy 2011).
A kooperatív tanulás Kotschy Beáta definíciója szerint a „résztvevők együttműködésén
alapuló kiscsoportos tevékenység, mely különböző célok elérésére szerveződhet, segítheti az
egyes tanulók tanulmányi fejlődését, illetve hozzájárulhat az együttműködéshez szükséges
képességek és készségek kialakulásához, a reális önértékelés és a problémamegoldó
gondolkodás fejlesztéséhez. Lehetőséget nyújt a szociális magatartásformák gyakorlására, a
saját gondolatok és érzések pontos és differenciált kifejezésére, logikus érvelés és
következtetés, a társak érzelmeit figyelembe vevő vitakészség elsajátítására. A közös célok,
felelősség és az eredményekben való közös osztozás elősegíti a mások iránti tisztelet és
segítőkészség, a reális énkép kialakulását.” (Kotschy 1997: 277-278)
A kooperatív tanulási forma során a tanulók 4-6 fős csoportokban folytatják tanulmányi
tevékenységüket, ahol nagyon fontos szerepe van az intellektuális képességek fejlesztésén és
az ismeretátadáson túl a szociális kompetencia formálásának. A kooperatív csoportmunka
során jellemző a csoporton belüli függés, az egyéni felelősség, a közös tanulásirányítás a
csoporton belül. A tevékenységek során a feladatmegoldás és a csoporttagok egymással való
kapcsolata egyformán fontos. A tanár figyelemmel kíséri a csoport munkáját és szükség
esetén segítően beavatkozik. Az evalváció és a tanulási folyamat reflektálása és értékelése a
csoport feladata (Johnson – Johnson 1994).
7. Projekttervezés
A digitális generációnak egyik problémája a stratégiákban való gondolkodás nem eléggé
hatékony működése, illetve a tervezés, a célok megfogalmazásának, az apró lépésekre történő
lebontásának a nehézsége, hiánya. Ezt sajnos negatívan befolyásolja az is, hogy egyre
nagyobb divattá válik az, hogy minél kisebb erő és energiabefektetéssel, hogyan legyünk
sikeresek, jussunk egyre jelentősebb anyagi javakhoz. A celebvilág téves mintái az
erőfeszítések bemutatása helyett csillogás látszatát kelti, ami téves értékítéletekhez és
helytelen magatartási formákhoz vezet. A tananyag projektorientált feldolgozása érdekesen,
játékosan, kreatívan segíti a rövid- és hosszú távú tervezési folyamatok megvalósítását.
A pedagógiai projekt valamely összetett, komplex, gyakran a mindennapi életből
származó téma, a témafeldolgozáshoz kapcsolódó célok, feladatok meghatározása, a
munkamenet és az eredmények megtervezése, az eredmények prezentálása.” (M Nádasi 2003:
16) A pedagógiai projekt további jellemzője, hogy köthető egyetlen tantárgyhoz is, de a téma
lehet tantárgyakat átfogó, tantárgyközi is, a gyermekek teljes értékű tagjai, főszereplői a
folyamatnak. A projekt középpontjában a tanulók által elfogadott és végig motiváló erőként
ható cél áll. Jellemzője, hogy a projektmunka valóságos produkció érdekében történik,
továbbá csak együttműködés során valósítható meg.
A pedagógiai projektet nagyon sokan oktatási módszerként definiálják. A módszer a
görög methodosz szóból származik és utat, eljárást jelent. A didaktikai módszer az oktatás
céljainak elérését biztosító tervszerűen kiválasztott eljárásokat, fogásokat jelenti. Hortobágyi
Katalin a következőképpen értelmezi a projektet, mint oktatási módszert: „A projekt egy
sajátos tanulási egység, melynek középpontjában egy probléma áll. A feladat nem egyszerűen
a probléma megoldása, hanem a lehető legtöbb vonatkozásnak és összefüggésnek a feltárása,
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amely a való világban az adott problémához organikusan kapcsolódik. A projekt módszer
tudatos tervezést igényel, csakhogy elsősorban a tanulói tevékenységek tervezését, nem pedig
pusztán azon ismeretekét és készségekét, amelyeket egy uniformizált folyamat végén a
tanulók igen nagy szórással sajátítanak el.” (Hortobágyi 1991: 5)
A definíció magában foglalja a problémaközpontúságot, a kreativitás és az innovativitás
lehetőségét, a gyakorlatorientált, „praktikus” gondolkodás megvalósulását, a nevelési
feladatok által közvetített hatásrendszer érvényesülését. Véleményünk szerint a pedagógiai
projektek többet jelentenek egy módszernél. Sajátosságait, komplexitását, célkitűzéseit, a
tanítási–tanulási folyamat jellegét, a szervezeti kereteket, formákat és a projektek során
alkalmazott módszereket és szervezési módokat, továbbá az értékelést is figyelembe véve
inkább oktatási stratégiáról beszélhetünk, mint oktatási módszerről. Kovátsné Németh Mária
a projektoktatás kifejezést alkalmazza A fenntartható oktatás és projektpedagógia című
munkájában. Véleménye szerint „a projektoktatás egy új oktatási stratégia, amely kiválóan
alkalmas a tanulás tanulására. A projektoktatás olyan célközpontú oktatási stratégia, amely a
sajátos célok elérését, a valós életet integráló tanulási tartalommal, a komplex szemléletmódot
segítő, a tevékenység-központú, feladatorientált tanulói tevékenységet biztosító szervezési
formákkal, módszerekkel, technikákkal, eszközökkel, az iskolai keretet kitágítva természetes
tanulási környezetben valósítja meg, és az eredményeként létrejött projekt további célok
megvalósítását motiválja (Kovátsné 2006: 75-86). A projektoktatás lényeges jellemzői közé
tartozik, hogy a fent említett stratégia jellegéből adódóan lehetőség van az indirekt
hatásrendszer érvényesülésére.
Lehetővé válik az alapvető szociális kritériumok gyakoroltatása, a demokratikus
közélethez szükséges készségek elsajátítása. A tanulás a gyermek aktív, alkotó részvételével
örömteli tevékenységgé válik, a tanulás eredményeként önálló, egyéni szemlélet, kultúra
születik, további célok megfogalmazására késztet, továbbá eszköztára lényegesen gazdagabb,
mint a hagyományos tanítási–tanulási folyamat eszköztára. A projektoktatás módszereit
Kováts-Németh Mária foglalta össze az Erdőpedagógiától a környezetpedagógiáig című
könyvében. Az első csoportba kerültek a személyes célok megismerését elősegítő módszerek,
mint a beszélgetés, heurisztikus beszélgetés, vita, tanulói kiselőadás, szerepjáték, elbeszélés,
hangos gondolkodás, támogatott felidézés, fogalmi térkép. A második csoport az önállóságot,
kreativitást, kutatást elősegítő módszerek. Ilyen a megfigyelés, kísérlet, mérés, gyűjtés,
elemzés, tervezés, vizsgálat, adatfeldolgozás, elemzés összehasonlítás, rendszerezés, kutatás,
kérdőíves felmérés, interjúk, exploráció, terepkutatás, alkotás, esettanulmány, tanulási
szerződés, házi feladat, hatásvizsgálat. A harmadik csoportot az együttműködést feltételező
módszerek alkotják, mint a szerepjátékok, projektmódszer, kooperatív eljárások, szituációs,
dramatikus helyzetgyakorlatok, tanulmányi kirándulás, vetélkedő, verseny, tárlatvezetés,
rendezvények szervezése (Kováts-Németh 2010: 211). Természetesen ezek a csoportok nem
egymást kizáró kategóriák. Egy módszer éppúgy szolgálhatja a személyes célok
megismerését, mint a kreativitást és az együttműködést. Ez a csoportosítás azt szemlélteti,
hogy melyik módszer mire alkalmas a leginkább.
Mindezen módszerek alkalmazása a projektmunka során hatékonyan járul hozzá a
holisztikus szemléletmód formálásához, az ennek megfelelő világkép kialakításához, a
kritikus gondolkodás fejlesztéséhez, a szociális és tanulási készségek elsajátításához, továbbá
az értelem és érzelem egyensúlyát biztosítja.
A projektoktatás mindezek mellett a nyílt oktatás klasszikus változatának tekinthető.
Hiszen ennek során az oktatás tartalmának, menetének, szervezési és módszerbeli
megoldásainak, az alkalmazott eszközöknek, az elvárt eredményeknek, valamint ezek
értékelési módjainak a meghatározásában a tanulónak is döntő szava van (M. Nádasi 2003:
24). A projektoktatás során megvalósuló tanulási folyamat ezáltal a spontán, természetes,
latens tanulási folyamathoz több elemében hasonlíthat, hiszen olyan cél érdekében
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tevékenykedhetnek a tanulók, mely számukra vonzó, érdekes; választhatnak a társas vagy
egyéni tanulási körülmények között; a páros vagy csoportos tanulás esetén azokkal
dolgozhatnak együtt, akikkel szívesen is teszik; az oktatás időbeli körülményeinek
alakításában döntő szavuk lehet, továbbá nem arra koncentrál, hogy milyen külső
követelményeket kell a folyamat végére teljesíteni, hanem a projekt kidolgozása során a belső
motivációra épülő tanulás természetes következmény.
A projekt megvalósításának menete
A projekt jól körülhatárolható lépések sorozatából tevődik össze.
Az első lépés a témaválasztás, melynél lényeges szempont, hogy társadalmi
szempontból is jelentős tapasztalatok megszerzésére alkalmas problémaszerű helyzeteket
keressünk, amelyek kapcsolatban állhatnak valamilyen konkrét helyzettel, a mindennapi
élettel, a résztvevők érdeklődésével.
A második lépés a tervezés, melyben a problémamegoldás, illetve a közös tevékenység
céljára alapozódó folyamat kialakítása, az egymásra épülő lépések egymásutánjának részletes
megtervezése történik.
A harmadik lépés a kivitelezés. Ennek elemei a szervezés és adatgyűjtés,
témafeldolgozás, és a produktum összeállítása bemutatható formában mind a cselekvő
együttműködés, a probléma jellegének megfelelő taneszközök, különböző munkatechnikák,
valamint közösségi, kommunikációs és tevékenységi formák kialakítása, a különböző
tantárgyi ismeretek integrációja, az összefüggések felismerésére irányuló gondolkodás
fejlesztése érdekében valósulnak meg. Lényeges a folyamat során jelentkező különböző
problémák az egész illetve az egyes részcsoportok szintjén történő reflexív megoldása, és
szükség esetén az eredeti terv módosítása.
A negyedik lépés a projektek felülvizsgálata, melyben az elkészült alkotásnak és az
elkészítés folyamatának csoportszintű értékelése, korrigálása történik meg, a végső
eredmények kiállítások, beszámolók, viták, bemutatók keretében történő nyilvánosság elé
tárása.
Az ötödik lépés a projekt továbbfejlesztése, amely során szükség szerint az értékelés
eredményei a felvetődő kérdések és további feladatok nyomán új projektek kidolgozása és
/vagy az eredmények felhasználása a különböző tantárgyak és műveltségtartalmak
továbbfejlesztése érdekében valósul meg (Németh-Skiera 1999).
A projekt feldolgozás menetének áttekintése mellett nagyon fontos kitérnünk kicsit
részletesebben a projektek értékelésére is. Nádasi Mária szerint a projektoktatásban való
részvétel új színt visz az értékelés gyakorlatába is. Véleménye szerint a projektoktatásban
nincs helye az osztályozásnak, ki kell, hogy szorítsa ezt a minőségi – szöveges vagy írásbeli –
értékelés. A projektek értékelésével kapcsolatban több nézőpont is létezik, hiszen sokan
gondolják úgy, hogy a projekteket minden gond nélkül lehet osztályozni. Természetesen
számos kérdés merülhet fel ennek kapcsán. Ki, hogyan, milyen módon ítélje meg az
eredményt? Vagy az együtt végzett munka során ki, milyen részt vállalt és ezt hogyan lehet
számszerűsíteni, egyáltalán kell-e számszerűsíteni. Bevált gyakorlat a projektek értékelésénél
a zsűrizéses értékelés is. Ez biztosítja a különböző témájú és tartalmú projektek
számszerűsített összehasonlítását, a számszerűsítés pedig magában foglalja az ötfokozatú
skála objektív megállapításának lehetőségét. A projektértékelés során felerősödik az
önértékelés és a társak értékelése is a feladatmegoldás folyamatában való beváláshoz
kapcsolódóan. A projektmunka eredményei, a prezentáció formái és a témafeldolgozás
komplex jellege sokféle teljesítményre, tevékenységre ad lehetőséget. Az értékelésnél a
projektmunka során a tanító mellett egyenrangú félként vannak jelen a gyermekek és a
projektben résztvevő egyéb személyek is (M. Nádasi 2003: 34).
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8. Stratégiai játékok
A stratégiai játékok elterjedése az oktatás mindennapi gyakorlatában egyre jobban elterjed.
Például a sakkoktatás iskolai elindítása, támogatása ösztönzi a táblajátékok pozitív hatásának
érvényesülését. „A táblás stratégiai játékok rendkívül hatékonyan fejlesztik a gondolkodást.
Miközben vizuális – mozgásos a játék, az elemző-szekvenciális gondolkodásra szoktat. A
mozdulatok által beidegződnek a viszonyok, és a gondolkodást tisztítja a vizualitás
tudatosodása. Egyszerre fejleszti a logikát és a kreativitást. Alkalmat ad a szabályok
használatára, és a szabályok módosítására. Egyszerre tanítja a szabálytartás fontosságát és a
szabálymódosítás lehetőségét. A táblás játékok egészen kicsi kortól kezdve segítik az elemek
egymáshoz való viszonyának a gondolkodásba történő beépülését. Az olyan kapcsolatok, mint
a „mellette”, vagy a „szomszédos”, a „több” vagy a „kevesebb”, a játék során fejlődnek”
(Gyarmathy 2012: 129). Ezek a játékok a társas helyzetek megélését is segítik. A versengést,
az együttműködést, a segítségnyújtást, a fair play küzdelmet is megtanítják.
9. Mozgás, zene, ritmus, ütem, egyensúlygyakorlatok
A digitális kultúrában élő emberek minden törekvés ellenére kevesebbet mozognak. A kevés
mozgás gyengíti az ember egyensúlyrendszerét, továbbá nem kellően hatékony a
stresszkezelés, és számos egészségügyi probléma is kialakul már nagyon korai életkorban.
Gyarmathy Éva szerint lassan az is csodának fog számítani, ha a gyermek hintát tud hajtani.
Sok hat-hét éves digitális bennszülött, aki hihetetlen gyorsan képes klikkelni, nem tud már
bukfencezni, fára mászni, hintát hajtani. Számos tudományos vizsgálat igazolja, hogy a
tanulás sokkal hatékonyabb, ha a gyerekek mozoghatnak közben. Gyakorlati példák mutatják,
hogy a zsonglőrködés beindítja a diszlexiás gyerekek olvasástanulását, a figyelemzavar miatt
alulteljesítő diákok iskolai eredménye jelentősen javul. A labdára irányuló figyelem, a
mozgások irányítása, a szem és kéz holisztikus észlelése a zsonglőrködés során állandó
tréning az agynak. A jóga, a tai chi, és a legtöbb távol-keleti küzdősport is előtérbe helyezi az
egyensúlyérzék fejlesztését. Az önkontroll megalapozására, erősítésére törekednek, amely
fiziológiailag az egyensúlyi ingereken keresztül valósul meg. Minél több egyensúlyozásra van
szükség egy tevékenység során, annál nagyobb a hatása. A zene is a kontrollfunkciók kiváló
közege. Már a passzív, befogadó módban is idegrendszeri harmonizációt biztosít a zene, de az
aktív zenélés, a zenére folytatott ritmusok, mozgások, tánc rendkívüli mértékben fejleszti a
kognitív működést. A tánc kiváló lehetőség a belső kontroll fejlesztésére is. A gyerekeknek
különösen tizenéves kor körül a fizikai aktivitásnak, tevékenykedésnek vezető szerepet kell
kapni a tanulásban és a mindennapi életben (Gyarmathy 2012: 118-121).
10. Művészet
A művészet az érzések és észleletek formába öntött megjelenítése. A kisgyermek szeret
alkotni, felfedezni, kipróbálni eszközöket, anyagokat. A játékosság, kísérletezés a lényeg és
nem a végeredmény, mint művészi érték (Gyarmathy 2012: 129). Nagyon lényeges, hogy az
iskolai nevelő–oktató munka során minden tantárgy tanításához alkalmazzuk a művészet
eszközeit.
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Reciklált PET minőségnövelt újrahasznosítása,
avagy PET palackból zártcellás habszerkezet
Szabó Veronika Anna
Széchenyi István Egyetem, Győr

Napjainkban a csomagolástechnika területén egyre nagyobb mennyiségben használnak egy
utas polimer alapanyagokat. Ide tartoznak a polietilén-tereftalátból (PET) készült pille
palackok is. A nagy mennyiségben keletkező hulladék kezelésének többféle lehetősége van. A
legrosszabb a szeméttelepen történő lerakásuk, hiszen ezek az anyagok nem bomlanak el. A
termikus újrahasznosításuk a magas fűtőértékük miatt már kedvezőbb, azonban igazi
körforgást csak a fizikai újrahasznosításukkal lehet elérni. Kutatásomban a kémiai habosítást
vizsgáltam, amelynek következtében kisebb tömegű, jobb fajlagos tulajdonságú, és teljes
mértékben újrahasznosítható terméket hoztam létre. Vizsgálatom során különböző összetételű,
láncnövelő és habosító adalékkal gyártott reciklált PET (rPET) próbatestek szerkezetét és
mechanikai tulajdonságait elemeztem.
1. Bevezetés
1970-ben megjelent a polietilén-tereftalát (PET) és csakhamar uralni kezdte a folyékony
élelmiszercsomagolások piacát. A PET alacsony előállítási költségének, csekély súlyának, jó
optikai tulajdonságainak és gázzáró képességének köszönhetően felülmúlta az üveget (Bach –
Dauchy – Chagnon – Etienne 2011).
A kémiai eljárások alatt különféle reagensek segítségével a poliésztert alkotóelemeire
bontják, amelyek azt követően monomerként szolgálhatnak PET, illetve egyéb polimerek
előállításához (La Mantia–Vinci 1994). Ezzel szemben a fizikai módszerek
energiatakarékosabbnak mondhatók, ugyanis megőrzik az anyagba előzőleg befektetett
energiát. Emellett azonban az újrahasznosított anyag degradálódik, tulajdonságai a használat
során romlanak (Lusinchi–Pietrasanta – Robin – Boutevin 1998). Egy olyan tulajdonságjavító
technológiát kívánok bemutatni, amely a többszöri feldolgozhatóságot nem rontja. Ez a
technológia a kémiai habosítás, amelynek következtében kisebb tömegű, jobb fajlagos
tulajdonságú, és teljes mértékben újrahasznosítható termék gyártható.
A kémiai habosítás során gáz képezhető kémiai habosítószerek adagolásával, amelyek a
feldolgozási művelet során a hő hatására elbomlanak, miközben a típusuktól függő gázt
termelnek (pl. CO, CO2, N2, NH3) (Pál 2006). A kémiai habosítószerek szerves vagy
szervetlen szilárd vegyületek, amelyek elbomlanak a magas hőmérsékletű ömledékben.
Szilárd bomlástermékeik gócképzőként hatnak. Rajtuk kívül nagymennyiségű gáz is
keletkezik. A gócoknál kialakult gázbuborékok a lehűlő ömledékben kitágulnak és cellákat
képeznek. A kialakított habszerkezet zárt cellás. Az üregek jól elkülönülnek egymástól,
nincsenek összeköttetésben, a felületük tömör, a mag felé növekszik a cellasűrűség, azaz
szerkezeti hab állítható velük elő (Dogossy 2015; Czvikovszky – Nagy – Gaál 2000).
A PET az újrahasznosítás során lánctördelődést szenved, amely az ömledék viszkozitás
csökkenésében is megnyilvánul. A kémiai habosítás előtt mindenképpen szükséges
visszaállítani az alapanyag eredeti szerkezetét. Molnár cikkében (Molnár 2014) a technológiai
paraméterek hatását vizsgálta, a láncnövelővel és habosítóval fröccsöntött rPET
habszerkezetére. A kísérletek során kapott eredmények azt mutatták, hogy a nyomás és az
átkapcsolási pont jelentősen befolyásolják a habosított szerkezetet és tulajdonságait. Ha a
nyomás csökken, a habosodási részarány növekszik, a cellaátmérők csökkennek. Az
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átkapcsolási pont növelésekor nem tapasztalható korreláció a cellák össztérfogatával, de
átlagos méretük nőtt.
A lánchosszabító adalékok hatásával több kutatás is foglalkozik. Raffa és társai (Raffa –
Coltelli – Savi – Bianchi – Castelvetro 2011) reciklált PET extrudálás során habosított
struktúráján vizsgálták a PMDA láncnövelő adalékanyag hatását. A viszkozitás tekintetében
az egyre nagyobb arányban alkalmazott láncnövelő növekedést mutatott. Ezzel szemben a
nagyobb nyírósebességek tartományában már nem jelent meg olyan mértékű különbség, mint
a kisebb nyírósebességek esetében.
Tóth és munkatársai (Tóth – Czvikovszky – Abd-Elhamid 2004) a reciklált PET
radioaktív sugárzással való reakcióját tesztelték. Az alapanyagot üvegszállal erősítették és
reaktív adalékot adtak hozzá. A PET hulladékot előkészítették a kísérlethez, tisztították majd
a nedvességtartalom csökkentése érdekében 140 °C-on 5 órát szárították. Az alapanyaghoz,
epoxi adalékot 2 m/m%-ban adagoltak. Az adalék a Derakane D-410 volt, melynek molekula
tömege 400 g/mol. Az üvegszál egy a Zoltek által gyártott E típusú 10-15 mm hosszú 8 µm
átmérőjű termék volt. Ezt 20%-os tömegarányban hasznosították. A kísérlet során radioaktív
dózist használtak (10kGY), hogy aktiválják az adalékot. A vizsgálatok során hajlító-, szakító-,
és ütésállóság mérést végeztek. A hajlítóvizsgálat eredményeként megállapították, hogy 20%
üvegszál hozzáadása mellett kis mértékben nőtt a hajlító ellenállás. A kutatás
végeredményeként valódi minőségnövelt anyagot kaptak. Az original PET ütésállóságát
meghaladta az új reaktív erősítésű reciklált PET. Ez komoly mérföldkő lehet a PET
másodlagos felhasználása terén.
Coccorullo és társai (Coccorullo – Di Maio – Montesano – Incarnato 2014) a molekulatömeg növelésére a kémiai habosítószer mellé segédanyagként PMDA (Piromellitik
Dianhidrid) és CT 534 (Hydro-cerol) nevű anyagokat teszteltek. A PDMA
melléktermékmentes, gazdaságosan alkalmazható adalék. Felhasználása során a térhálósodás
elkerülése érdekében a keverékbe 0,2–0,3%-nál többet nem célszerű használni az adalékból.
Zárt cellaszerkezet alakítható ki a megfelelő mennyiség alkalmazása mellett. A kutatás célja,
az alacsony viszkozitású alapanyagból magas sűrűségű szerkezeti habok gyártása.
Ronkay és társai (Ronkay – Kasza 2014) gumirugalmas adalékokkal kívánják növelni
az ütésállóság hatékonyságát. A gumirugalmas adalékok olyan töltőanyagszemcsék, amelyek
között célszerűen kis filmvastagságot biztosítanak, egyenletes diszperzió mellett. A reaktív
adalékok funkcionalizált végcsoportja javítja a PET mátrixhoz történő kapcsolódását, továbbá
jobb eloszlást biztosítanak a mátrix és az adalékanyag közötti határfelületi energia
megváltoztatásával.
2. Felhasznált anyagok és módszerek
A kísérletek során a kereskedelmi forgalomban kapható, kék színű kristályosított PET
regranulátumot (rPET) használtam. Kémiai habosítószer a Tracell IM 7200 volt, amelyet 4%ban kevertem az alapanyaghoz. Jelentős nedvességfelvételük miatt a higroszkópos
műanyagokat, mint amilyen a PET, különösen fröccsöntés előtt ki kell szárítani. A PET
nedvességtartalma nem haladhatja meg a 0,004%-ot feldolgozás során. Kísérletem során,
ennek elérése érdekében DEGA 2500 típusú szárítókamrában víztelenítettem az alapanyagot.
Az extrudálást megelőzően a reciklált PET-et 24 órán keresztül szárítottam a
szárítókamrában, 100 °C-on. A meleglevegős szárítókamrában a keveréket, az extrudálást
követően 12 órán keresztül szárítottam, 140 °C-on. A kísérletek során láncnövelőszerként
CESA Extend-et használtam, 2%-os arányban. Ütésállóság növelő adalékként 10%-os
arányban Du-Pont Elovaloy PTW használtam fel. A legyártott keverékek pontos összetételét
és jelölését az 1. táblázat tartalmazza.
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Megnevezés
rPET (referencia)
rPET4H
rPET2LN4H
rPET2LN10UN4H

rPET
[%]
100
100
100
100

CE [%]

IM [%]

0
0
2
2

0
0
0
10

CBA
[%]
0
4
4
4

1. táblázat: A fröccsöntött darabok összetétele

A próbatestek előállítására Arburg ALLROUNDER 420C Golden Edition fröccsöntőgépet
használtam. A megfelelő habosodási szint elérése érdekében a nyomáskülönbségek
befolyásolhatóak a lélegző-szerszám technikával. A folyamat során a habosítószerrel elkevert
polimert befröccsöntöttem a szerszámüregbe, ahol kialakult a darab kompakt felületi rétege a
lehűlés során. Ezt követően a szerszám minimális megnyitásával a tér megnőtt, a nyomás
csökkent, ezáltal a belül még ömledékállapotú anyag felhabosodott. A ciklus során 0,3 mm
nagyságú szerszámnyitást alkalmaztam (1. ábra).

1. ábra: Az alkalmazott fröccsöntési ciklus a lélegzőszerszám technikával (Malnati 2017)

A szerszámhőmérséklet megválasztását követően, 35°C-ra temperált szerszám próbatesteket
gyártottam. A legyártott próbatestek habszerkezetét YXLON Y.CT Modular ipari CT
berendezéssel vizsgáltam. Az ütéssel szembeni ellenállást CEAST 65-45.000 ütőművön 4J-os
kalapáccsal, 62mm-es alátámasztással, EN ISO 179 szabvány alapján mértem. A
szakítóvizsgálatot INSTRON 5582 egyetemes szakítógépen, A100 mm-es befogási hosszall
rendelkező darabokat, a vizsgálat elején 1mm/min értékkel kezdtem húzni. A rugalmassági
modulus meghatározása érdekében, amikor elérte a nyúlás az 1%-os értéket, akkor átváltottam
5 mm/min sebességre. A méréseket a EN ISO 527 szabvány alapján hajtottam végre. Minden
vizsgálat folytán 5 párhuzamos merést végeztem, amelyek átlagát és szórását határoztam
meg. A vizsgálatokat szobahőmérsékleten, 50%-os relatív páratartalom mellett hajtottam
végre. A hajlítási vizsgálatokat szintén a INSTRON 5582 egyetemes szakítógépen végeztem,
a EN ISO 178 szabvány alapján. A vizsgálat során a 100 mm-es próbatesteket 10 mm/min
sebességgel hajlítottam.
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2. táblázat: A fröccsöntési paraméterek

3. Eredmények
A fröccsöntött próbatestek vizsgálatai során kitértem a habszerkezet jellemzésére, a termékek
sűrűségére valamint a mechanikai tulajdonságokra. A következő alfejezetekben ismertetem a
kapott eredményeket.
3.1. Sűrűség
A sűrűséget 98%-os etanolban Ohaus Explorer típusú mérleg segítségével határoztam meg, az
(1). összefüggés alapján.
,
(1)
ahol





Ρmért: a mérendő anyag sűrűsége
etanol: a referenciafolyadék sűrűsége
mszáraz: a mérendő anyag levegőn vet tömege
metanol: a mérés során felhasznált referenciafolyadék tömege

A habosítás egyik kedvező hatása a tömeg csökkenése. A kialakult cellastruktúra miatt a
próbatestek sűrűsége lecsökken. A sűrűségcsökkenés átlagos mértéke 8,27%. A csupán
láncnövelőszerrel kevert funkcionális csoport esetén megállapítható, hogy a láncnövelő
hozzáadásával a sűrűségcsökkenés csak kis mértékben emelkedett (1,34%). Az ütésállóságnövelő használata mellett a sűrűség növekedett, ellenben még mindig nem érte el a habosítás
előtti sűrűségi értéket. (2. ábra)

2. ábra: A próbatestek sűrűsége
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3.2. Morfológia
A vizsgálat során minden próbatest 2 mm magasságú szegmensét elemeztem. Egy próbatesten
több mérési felület adta az eredmények átlagát. Vizsgálataim során 1280 kép/360°-os
beállítással készítettem felvételeket.
A próbatestek 3D-s CT felvételeinek közös vizsgálatakor szembetűnő a láncnövelőszer
hatása a cellastruktúrára. (3. ábra) Az adalék használata mellett valóban rendezett egyenletes
habszerkezetet kaptam. Az ütésállóság-növelő hatására növekedett a héjvastagság, viszont
nem tapasztalható beszívódás a vizsgált darab külső felületén.

3. ábra: A próbatestek 3D-s CT felvételei

A porozitás tekintetében megfigyelhető, hogy a láncnövelőszer hatására esett a habosodási
részarány, viszont az ütésállóságnövelőszerre jól reagált a keverék (4. ábra).

4. ábra: A próbatestek porozitása

3.3. Mechanikai tulajdonságok
Megvizsgáltam, hogy a különböző mesterkeverékek milyen hatással vannak a mechanikai
tulajdonságokra. Az eredményeket az 1. táblázatban összesítettem.
Különböző adalékanyagok használata mellett vizsgáltam a próbatestek húzó
rugalmassági modulusát. A láncnövelőszer hatására nőtt a rugalmassági modulus, ez a
rendezett cellaszerkezetnek köszönhető. Az ütésállóság-növelőszer hatására a próbatestek
veszítettek rugalmasságukból. A láncnövelő-mesterkeverék hatására 19,28%-ot javult a
húzószilárdság. Az ütésállóság-növelő használata mellett 26,49%-os növekedést értem el.
A próbatestek hajlító rugalmassági mudulusa a láncnövelő-szer hatására lecsökkent,
viszont az ütésállóság-növelő hatására 14,55%-os javulást értem el, az eredeti habosított
próbatestek eredményeihez képest. A láncnövelőszer tartalmú próbatestek összehasonlítása
során 30,04%-os növekedést tapasztaltam. A szórásértékek magasak voltak. Az eredmények
alapján megállítható, hogy az ütésállóság-növelő alkalmazása mellett a hajlító rugalmassági
modulusa nőtt.
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A próbatestek a láncnövelőszer alkalmazása mellett vesztettek az ütőigénybevétellel
szembeni ellenállásukból. Az ütésállóság-növelő mesterkeverék használata mellett a Charpyféle-ütve-hajlító szilárdság 45,12%-os javulást mutatott.
Szakítás
ET
(GPA)
rPET
4,58±0,03
rPET4H
1,32±0,24
rPET2LN4H
1,35±0,33
rPET2LN10UN4H 1,35±0,07

Hajlítás
σT
(N/mm2)
50,03±1,48
19,92±3,92
24,68±0,63
27,10±1,89

EF
(GPA)
7,47±0,61
3,64±0,57
2,98±0,56
4,26±0,54

Ütés
σ1,5h
(MPA)
67,14±0,65
40,39±1,26
13,05±1,61
34,49±2,07

aCN
(KJ/m2)
3,45±0,38
1,50±0,10
1,22±0,38
2,34±0,31

3. táblázat: A fröccsöntött darabok mechanikai tulajdonságai

Összességében a láncnövelő-szer hatására az igénybevételekkel szembeni ellenállás sok
esetben csökkent, ezzel szemben a cellaszerkezet javult. Az ütésállóság-növelőszer
hatásosságát több vizsgálat is igazolta. A két adalék használata mellett, a mechanikai
igénybevételekkel szembeni ellenállása nőtt és a cellaszerkezet is javult.
4. Kísérlet ipari alkalmazásra
A bemutatásra kerülő kísérlet egy személyautó belső ajtónyitó-kilincsének reprodukálása,
amelyhez az rPET2LN10UN4H keveréket használtam fel.
A reprodukálhatóság elemzése érdekében egy általam gyártott belső ajtónyitó-kilincs
fogantyút GOM, optikai 3D koordinátamérő-rendszeres vizsgálatnak vetettem alá (5. ábra).
Az eredményként kapott háromdimenziós modellt összevetettem a szerszám készítés során
használt CAD modellel. Az összeillesztés 0,004 alatt volt. Az általam gyártott termék, tehát a
lélegzőszerszám technika alkalmazása mellett is az elvárt térfogaton fröccsönthető.

5. ábra Belső ajtónyitó-kilincs fogantyú GOM vizsgálata

A CT vizsgáltok elemzésével összességében megállapítható, hogy a megnövekedett térfogat
miatt nagyobb cellaátmérők jöttek létre a gyártás során (6. ábra). A cellasűrűség és a
cellaeloszlás megfelelő habszerkezetet eredményezett.
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6. ábra: A munkadarab metszetének CT felvétele

5. Összegezés
Munkám során célul tűztem ki, hogy az egyre nagyobb mennyiségben keletkező PET palack
hulladékot kémiai habosítással újrahasznosítom, oly módon, hogy ne romoljanak a későbbi
reciklálási tulajdonságai. A rendelkezésre álló kristályosított, kék színű palack regranulátum
alkalmas zárt cellás integrál habszerkezetű termék előállítására. A különböző adalékanyagok
megfelelő használatát követően javítani tudtam az anyag mechanikai igénybevételekkel
szembeni ellenállását. Az új keverék, mind a járműiparban, mind az építőiparban, illetve az
ipar számos területén, széles körben felhasználható lehet.
6. Köszönetnyilvánítás
A kutatás a Magyar Állam hozzájárulásával, az
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7. Pedagógusképzés és -továbbképzés, köznevelés,
a tanulás és a tanítás megújítására
vonatkozó törekvések

A matematikatanítás tartalmi és módszertani kérdései

Kovács Beatrix, Debreceni Egyetem
Problémamegoldó gondolkodás fejlesztése a matematikaórán
Pintér Klára, Szegedi Tudományegyetem
Mit írjunk bele a feladatok szövegébe, és mi az, amit bele kell érteni?
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Problémamegoldó gondolkodás fejlesztése a matematikaórán
Esetelemzés
Kovács Beatrix
Debreceni Egyetem Matematika- és Számítástudományok Doktori Iskola,
Debrecen

1. Bevezetés
A problémamegoldó gondolkodás fejlesztése a Nemzeti Alaptanterv több
kulcskompetenciájához kapcsolódik, így a matematikai kompetencia fejlesztési célkitűzései
között is szerepel: a reproduktív mellett az alkotó gondolkodás elsajátításának feladataként
jelenik meg. A problémamegoldó gondolkodás fejlesztése már Pólya Györgyöt, Lénárd
Ferencet, Deweyt, Wallast, Fishert és Schoenfeldet is foglalkoztatta. Az elektronikus tanulási
környezetben zajló problémamegoldásról a digitális technológia fejlődésének köszönhetően,
elsősorban a 2000-es években megjelent könyvekben, cikkekben olvashatunk először, többek
között Komenczi Bertalan írásaiban (Komenczi 2014). A fejlesztési igény aktualitását az is
indokolja, hogy a könnyen kezelhető grafikus felületű, felhasználóbarát programok széles
körben hozzáférhetőek a felhasználók számára, másrészt az iskolákkal szemben is elvárás a
korszerű informatikai felszereltség, az interaktív tábla használata – nem csak informatikaórán.
Felvetődik a kérdés, hogyan lehet bevonni a technológiát a hagyományos – csak papír
és ceruza használatát feltételező – matematikapéldák megoldási folyamataiba a
problémamegoldó képesség fejlesztése érdekében. A feladatgyűjtemények többsége a
megoldási folyamatban elektronikus eszközhasználatot nem feltételező feladatokat kínál
(Czapáry és mtsai 2013; Juhász és mtsai 2009). E kiadványok megoldásai digitalizált
formában ugyan elérhetők, de a feladatok elektronikus eszközhasználatot nem igényelnek.
Természetesen olyan tankönyveket is találunk, amelyek multimédiás, interaktív extra
tartalmakkal kiegészülve szintén a problémamegoldó gondolkodás fejlesztését szolgálják
(Kosztolányi és mtsai 2017; Hajdu és mtsai 2014; Lázár 2017). Eredményesen használhatóak
a CD-n elérhető Realika matematikai alkalmazásai is.
A problémamegoldó gondolkodás matematikai összefüggéseit Pólya György
alapvetéseit felhasználva vizsgáltam. Elgondolkodtató, miért válasszuk a fáradságos munkát
jelentő Pólya-féle problémamegoldási folyamatot. Ahhoz, hogy sikeres problémamegoldóvá
váljunk, érdemes gondolkodási sémákat tanulunk, melyek lehetővé teszik az ismeretek tartós
rögzülését. Ez a folyamat a módszertani tudatosság eszköze, hiszen a megoldás utólagos
vizsgálata segíthet korábban fel nem ismert összefüggések megtalálásában, és rögzülhetnek a
megoldásmenetből olyan momentumok, melyeket egy későbbi feladatmegoldásunkba
eredményesen beépíthetünk. Továbbá a Pólya-féle útmutatás minden esetben támogatja az
önreflexióra irányuló gondolkodást.
A dolgozat szeretné megmutatni, hogy egy szöveges feladat megoldása a Pólya által
javasolt lépéseket követve hogyan szolgálhatja a problémamegoldó gondolkodás fejlesztését,
és hogyan vonható be a számítógépes reprezentáció egy szöveges feladat megoldásába.
Vizsgálom, hogy a táblázatkezelő programokat e folyamat mely fázisaiban érdemes a
hatékony tanulás érdekében alkalmazni. A problémamegoldó gondolkodás fejlesztésével
foglalkozó matematikusok szerint e képesség leginkább úgy fejleszthető, hogy a már
megoldott feladatot tovább vizsgáljuk, és a helyes eredmény kiszámítása, illetve az állítás
igazolása vagy cáfolása után tovább boncolgatjuk a feladatot.
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Szendrei Julianna külön figyelmet szentel a megoldásmenet vizsgálatának: „[É]rdemes
a már megoldott probléma megoldási menetét vizsgálni, és a később felhasználható
mozzanatokat kiemelni, rögzíteni” (Szendrei 2005: 130). Ez a fajta gondolkodásmód segíthet,
hogy a későbbiekben más, hasonló problémák megoldásaiban felismerjük és megtaláljuk a
megoldáshoz vezető utat. Ahogyan Szendrei megfogalmazza: „[A] fejlesztés legfontosabb
része a már megoldott feladattal való ˇbíbelődésˇ, a visszapillantás a befejezett munkára.”
(Szendrei 2005: 130) Ez a gondolat megerősíti Pólya György megállapítását: „Azzal, hogy
átnézik [a tanulók] a kész megoldást, az eredményt és a hozzávezető utat átvizsgálják, még
egyszer végiggondolják, megszilárdítják tudásukat, és fejlesztik feladatmegoldó készségüket.”
(Pólya 2000: 25) A dolgozat ezt az alapvetést követve mutatja be egy konkrét feladat
megoldását, illetve a megoldásmenet reflexióit.
Pólya a problémamegoldó folyamatot négy fázisra osztotta: értelmezésre, tervkészítésre,
a terv végrehajtására, és visszatekintésre. A feladatmegoldás során szerzett tapasztalatok
akkor fejlesztik igazán a problémamegoldó képességünket, ha a megoldást utólag
megvizsgáljuk. A megoldásmenetben figyelmet kell fordítanunk azokra a kritikus pontokra,
melyeken nehezebben tudtunk átlendülni. Így később, hasonló helyzetben könnyebben
felismerjük a megoldás felé vezető úton a kulcsfontosságú lépéseket. A feladat
„rágcsálásához” Pólyának van néhány javaslata: „Tartsd meg a feltevés egyik részét, ejtsd el a
másik részét; érvényes marad-e a konklúzió? Nem tudnál egy olyan másik feltevést találni,
amelyből a konklúzió könnyen következik?” (Pólya 2000: 140) Leginkább a megoldás e
fázisában javaslom a papír és ceruza használatára tervezett hagyományos feladatok esetén a
számítógépes programok alkalmazását az adatok, feltételek és az ismeretlenek kapcsolatának
vizsgálatához.
2. Eset
Dolgozatom egy 28 fős középiskolásokból álló csoportban vizsgálja, hogy egy szöveges
feladat megoldása során a Pólya-féle utasítások követése hogyan segíti a problémamegoldó
gondolkodást. A vizsgálat figyelmet szentel annak, hogyan segítik a feladatmegoldást –
számítógép-használattal támogatva – a táblázatok, grafikonok. A dolgozat kutatási
kérdésfeltevése, hogy a számítógépes programok alkalmazása hogyan segíti a
problémamegoldó folyamatot sejtések megfogalmazásában a tervkészítés szakaszában, új
összefüggések felismerésében a visszatekintés szakaszában, továbbá a sorozatmodell helyes
alkalmazásában a terv végrehajtásakor. Az induló kutatás első lépését újabb mérés követi
majd.
2.1. Hipotézis
Kutatási kérdésemmel összhangban hipotézisem az volt, hogy a számítógéppel elkészített
táblázatok, grafikonok segítik sejtések megfogalmazását a tervkészítés szakaszában, korábban
fel nem ismert, új összefüggések felismerését a visszatekintés szakaszában; illetve
sorozatmodell esetén áttekinthetőbbé teszik a feladatot, és segítik a pontos számítást.
2. 2. A felmérés
A felmérésben 28 középiskolás vett részt: 17 fő matematika tagozaton, 11 fő pedig általános
képzésben tanul. A tanulók egy mozgási feladatot, azaz egy út-idő-sebesség témakörébe
tartozó szöveges feladatot oldottak meg önállóan, két fordulóban. A feladatokra összesen 90
perc állt rendelkezésre. Az I. fordulóban a tanulók csak a saját maguk által választott
stratégiával, hagyományos eszközökkel (papír és ceruza) dolgoztak. A II. fordulóban Pólya
elgondolása alapján négy szakaszra koncentrálva kellett kérdéseket megválaszolniuk. Az
Excel vagy a GeoGebra táblázatkezelőjének használata ebben a fordulóban megengedett volt.
A kutatás eredményének szempontjából fontos, hogy a tanulók először oldottak meg feladatot
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a Pólya által javasolt utasításokat követve. A problémák ilyen irányított feldolgozásában,
illetve a technológiahasználatot is megengedő feladatmegoldásban korábban nem szereztek
tapasztalatot. Kutatásom folytatásaként olyan tanulók körében is elvégzem a felmérést, akik
előkészítő munkám által gyakorlatot szereznek a technológiahasználattal segített
megoldásban.
A feladat a következő volt: Egy kutya 80 m távolságban meglát egy nyulat, elkezdi
üldözni. A két állat egyszerre kezd futni a kutyát a nyúllal összekötő egyenes mentén. A nyúl
10-et, a kutya 9-et ugrik másodpercenként. Mennyi idő alatt éri utol a kutya a nyulat, ha a
kutyaugrás 1 m hosszú, a nyúlugrás pedig csak 80 cm? (Bartha és mtsai 2001: 165)
2. 3. Eredmények, tapasztalatok
A táblázat a feladat hagyományos eszközökkel történő, önálló megoldásának
eredményességét a technológiahasználatot is megengedő, Pólya-féle ajánlott kérdésfeltevések
melletti megoldás eredményességével hasonlítja össze szakaszonként, a vizsgálatba bevont
28 tanuló esetében.
Önálló munka
hagyományos
eszközökkel
1.
2.
3.
4.

Értelmezés
Tervkészítés
Terv végrehajtása
Visszatekintés

24
21
15
2

86%
75%
54%
7%

Pólya-féle
feldolgozás.
Excel
használata
megengedett
24
86%
23
82%
18
64%
17
61%

1. táblázat: A Pólya-féle utasítások és a technológiahasználat együttes hatása
a problémamegoldás egyes szakaszaiban

Az értelmezés szakaszát eredményesnek tekintettem, ha a tanuló képes volt összehangolni a
különböző mértékegységekben megadott adatokat és a sebességek kifejezésére a m/s
mértékegységet választotta, valamint ha az elkészített ábrából egyértelműen kiolvasható volt,
hogy a két állat nem ugyanarról a helyről indul, és mindketten egyenes vonalú mozgást
végeznek. Az ábrák minden esetben a szöveges feladatok szemléltetésére jellemző ún.
szakaszos ábrák voltak. A Pólya-féle részletes kérdésfeltevés alkalmas volt arra, hogy
kiderüljenek az értelmezésbeli problémák okai.
A tervkészítés fázisát akkor tekintettem eredményesnek, ha a tanuló a sebességek
meghatározása mellett ki tudta fejezni az adatok és az ismeretlen közötti kapcsolatot.
A felismert stratégiát kifejezhette egyenlet felírásával vagy a sebességkülönbségek és az eltelt
idő kapcsolatára vonatkozó következtetés szöveges megfogalmazásával, a megoldás
sorozatmodellel történő felírásával vagy grafikus reprezentációval. A stratégia felismerése
még nem jelentette azt, hogy a tanuló képes volt annak pontos végrehajtására. A helyesen
felismert stratégia adhat sejtést a megoldáshoz.
A terv végrehajtása akkor volt sikeres, ha a tanuló a választott stratégiát hibátlan
gondolatmenettel alkalmazta, és számolási hiba nélkül előállította az eredményt, valamint a
szöveges válaszból vagy a számérték melletti mértékegységből egyértelműen kiderült a
megoldás.
A visszatekintés szakaszát teljesítettnek vettem, ha a tanuló a megoldás megtalálása
után ellenőrzött, illetve további megoldást keresett, vagy ha olyan általános összefüggést
fedezett fel az adatok és az ismeretlen között, melyet korábban, a megoldás levezetésekor nem
említett, illetve ha valamely adat vagy feltétel megváltoztatásával további kapcsolatokat
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ismert fel. A feladat megoldása után a visszatekintés szakaszában általános összefüggések
felfedezéseként például a t=k0/(v1-v2) összefüggés felismerését, vagy a v1-v2=1 esetén
teljesülő t=k0 kapcsolat felismerését vártam, ahol k0 a kezdőtávolság, v1 a kutya, v2 pedig a
nyúl sebessége. További általános összefüggés is adható az utólagos vizsgálódás szakaszában,
pl. s1=v1k0/(v1-v2) vagy s2=v2k0/(v1-v2), ahol s1 és s2 jelölik a szereplők által a találkozásig
megtett utakat.
Az 1. táblázatból kitűnik, hogy a megoldás megtalálását a terv végrehajtásának
szakaszában a technológiahasználat további három tanuló esetében segítette, a Pólya-féle
kérdésfeltevés és a számítógépes alkalmazások használata leginkább a visszatekintés
szakaszában számottevő. Tervkészítéskor ez a hatás csak kis mértékben érvényesült.

Stratégia

Egyenlet
Következtetés
Sorozatmodell
Grafikus
reprezentáció

Önálló munka
hagyományos
eszközökkel
helyes
összesen megoldásra
jut
10
7
6
6
4
2
1

0

Pólya-féle feldolgozás
Excel használattal

14
5
4

helyes
megoldásra
jut
9
5
4

0

0

összesen

2. táblázat: A megoldásnál alkalmazott stratégiák

A megoldásokat alaposabban megvizsgálva elmondható, hogy a tervkészítés szakaszában nőtt
a kapcsolatokat egyenlettel helyesen kifejező tanulók száma, ezt az eredményt a Pólya-féle
segítő kérdések hatásának tekintettem. Az önálló problémafeldolgozás során a Pólya-féle
részletes kérdések lehetővé tették a hibásan felírt egyenlet helyes felírását, további két esetben
pedig a korábban fel nem ismert, vagy le nem írt kapcsolat egyenlettel való felírását.
Egy tanuló esetében kimondottan a táblázatkezelő használata segített a helyes stratégia
felismerésében: az a tanuló, aki az I. fordulóban sikertelenül próbálkozott grafikus
megoldással, a II. fordulóban az Excel-használatnak köszönhetően sorozatmodellel kezdett
hozzá a feladathoz. A sorozatmodellel történő megoldással mindkét fordulóban 4-4 tanuló
próbálkozott (2. táblázat), de nem ugyanaz a négy tanuló. Az I. fordulóban csak ketten
alkalmazták helyesen ezt a stratégiát, a II. fordulóban azonban már mind a négy, aki ezt a
megoldási utat választotta. (1. ábra) Egy esetben megállapítható, hogy a tanuló az
I. fordulóban sorozatmodellel – papír és ceruza használatával – csak az első néhány lépésig
tudott pontosan számolni, a II. fordulóban az Excel-használatnak köszönhetően hibátlan
végeredményre jutott. Azt a tanulót, aki az I. részben sikertelenül grafikus megoldással
dolgozott, ám a II. fordulóban sorozatmodellre tért át és azt eredményesen alkalmazta, szintén
a táblázatkezelő használata segítette a hibátlan számításban, azaz a terv pontos
végrehajtásában. E tanulók esetében tehát a technológiahasználat segített a terv pontos
végrehajtásában. A sorozatmodellt az I. fordulóban eredménytelenül alkalmazók közül egy
tanuló másik stratégiát választott: sorozatmodell helyett egyenlettel kezdett hozzá a
feladathoz.
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1. ábra: A választott stratégiák és a helyes megoldások száma az I. és a II. fordulóban

Az 1. táblázatból az is látható, hogy a visszatekintés szakaszában a legjelentősebb az eltérés a
két forduló eredményei között. Az I. fordulóban mindössze két tanuló foglalkozott a feladat
utólagos vizsgálatával, a II. fordulóban már 17-en voltak, akik a megoldás után általános
összefüggések, további megoldások keresésével is foglalkoztak. Közülük 10 tanuló adott
második vagy harmadik megoldást is a feladatra. (3. táblázat) Ezen második vagy harmadik
megoldások között mindegyik esetben szerepelt az Excelben, sorozatmodellel adott megoldás.
A feladatra adott helyes
megoldások száma
Egy
Pontosan kettő
Több
Pontosan három
Helyes megoldást adók száma

Tanulók
száma
8
7
3
18

3. táblázat: Tanulói megoldások száma a II. fordulóban

További eredmény a visszatekintő szakaszban, hogy 3 esetben az Excel-használat segített
korábban fel nem ismert összefüggések – például a kezdőtávolság és a sebességkülönbség,
valamint az eltelt idő közti képlettel kifejezhető, általános kapcsolat – felismerésében.
3. Összegzés
A 4. táblázat a kutatási kérdésemre választ adó eredményeket tartalmazza, sötétebb háttérrel
kiemelve azokat, amelyek kizárólag a technológiahasználatnak köszönhetőek.
Esetek
száma
4
1
2
17
10

A Pólya által javasolt utasítások és a technológia hatása
A Pólya-féle kérdésfeltevés segítette a helyes stratégia
megtalálását – egyenlet felírását
A technológiahasználat segített a helyes stratégia
felismerésében
Az Excel segített a stratégia pontos alkalmazásában, a pontos
számításban
Pólya által javasolt utasítások és a technológiahasználat
együttesen eredményezték a megoldás utólagos vizsgálatát
További megoldás keresése Excellel, korábbitól eltérő
stratégiával történő megoldás
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Tervkészítés
Terv végrehajtása
Visszatekintés
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3
5

Kizárólag az Excel segített az adatok, vagy a feltételek
változtatásával, korábban fel nem ismert összefüggések
megtalálásában
Szemben haladási feltétel vizsgálata a Pólya-féle
utasításoknak köszönhetően

Visszatekintés
Visszatekintés

4. táblázat: A Pólya-féle utasítások és a technológia hatása
a problémamegoldó folyamat egyes szakaszaiban

Az eredményeket összegezve hipotézisemet elfogadottnak tekintem. A vizsgált csoportban a
technológiahasználat elősegítette sejtések megfogalmazását a tervkészítés szakaszában, és
korábban fel nem ismert összefüggések megfogalmazását a visszatekintés szakaszában. Az
Excel-használat segített a pontos számításban a terv végrehajtásának fázisában. Az eredmény
a visszatekintés szakaszában a legszembetűnőbb.
A problémamegoldó gondolkodás fejlesztésekor digitális környezetben sem
feledkezhetünk meg Pólya György alapvetéseiről. Pólya ugyan nem tesz említést a feladatok
számítógéppel történő vizsgálatáról, de alapvetései ma is inspirálóan hatnak.
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Mit írjunk bele a feladatok szövegébe, és mi az, amit bele kell érteni?
Pintér Klára
SZTE Juhász Gyula Pedagógusképző Kar, Szeged

1. Bevezetés
A probléma-megoldási képesség, a rugalmas gondolkodás fejlesztésének egyik fontos eleme a
nyílt végű problémák megoldása. Ezeknél a problémáknál a megoldónak fel kell ismerni,
hogy a szövegben bizonyos körülmények nincsenek pontosan meghatározva, így többféle
helyes megoldás létezik. Egy megoldás akkor fogadható el, ha a megoldó leírta a szövegnek
megfelelő feltételeket, amelyeket figyelembe vett a megoldáskor, bár azok eredetileg nem
szerepeltek a szövegben. Nyílt végű problémák haszonnal alkalmazhatók matematika órán,
azonban vannak olyan helyzetek, versenyek, vizsgák, amikor elvárjuk a tanulóktól, hogy
igyekezzenek egyértelmű megoldást találni a problémákra. Jelen tanulmányban egy vitatott
feladatból indulva azt boncolgatjuk, hogy milyen sokféle körülmény juthat eszünkbe egy-egy
probléma kapcsán, és melyek azok a konvenciók, amelyeket a feladatmegoldónak bele kell
értenie a szövegbe.
2. Problémafelvetés
A szöveges feladatok értelmezése a feladatmegoldásnak az a része, amelynek során a legtöbb
hibát követik el a megoldók (Vidákovich – Csapó 1998). A nehézséget az okozza, hogy
ismerni kell a szövegben szereplő szavakat, értelmezni kell a nyelvtani fordulatokat,
toldalékokat, mondatkapcsolatokat. Ezután meg kell találni a külön-külön megértett
mondatok közötti összefüggéseket, szét kell választani a feladat megoldása szempontjából
lényeges és lényegtelen információkat. Külön nehézséget okoz, hogy a szöveg értelmét
teljesen megváltoztathatja egy toldalék, egy kötőszó, így a pontatlan megfogalmazás, a
figyelmetlen olvasás félreértésekhez vezethet. Azonban a „pontosság” mértéke nehezen
meghatározható, és ahogy a következő példa mutatja, nem mindenki számára jelenti ugyanazt.
András, Bence és Csaba együtt járnak uszodába. Ezen a télen 18 alkalommal voltak,
mindannyiszor diák belépőt vettek. Csabánál sosem volt pénz, így 11 alkalommal András, 7
alkalommal Bence fizette mindhármuk belépőjét. A tavasz első napján Csaba kiszámolta,
hogy összesen 7200 Ft-tal tartozik a barátainak a belépőkért. Kinek mennyit fizessen?
(Kalmár László Matematikaverseny 4. osztály, megyei forduló 2017.)
A hivatalos megoldás a következő:
András 3∙11= 33 jegyet vett összesen, ebből 18-at saját magának, 33 – 18 =15-öt másnak.
Bence 3∙7= 21 jegyet vett összesen, ebből 18-at saját magának, 21 – 18 =3-at másnak.
Csaba 7200 Ft-ot fizet a 18 jegyért, így egy jegy ára: 7200 : 18 = 400 (Ft)
Így Csaba 15 jegy árát, azaz 15∙400= 6000 Ft-ot kell fizessen Andrásnak, és 3 jegy árát, azaz
3∙400= 1200 Ft-ot kell fizessen Bencének.
Több versenyző azt a kézenfekvő választ adta, hogy 11 belépő árát Andrásnak, 7 belépő
árát Bencének adja Csaba. Ez a megoldás még akkor is elfogadhatatlan lett volna, ha a
versenyző odaírta volna, hogy András és Bence majd elrendezik egymás közt, hogy
mindketten ugyanannyit fizessenek, ugyanis erre alapozva bármilyen megosztásban adhatta
Csaba a tartozását Andrásnak és Bencének. Volt olyan vélemény, miszerint ez egy nyílt végű
probléma, amelynek sokféle megoldása lehet, a versenyzők azonban természetesen nem erre
gondoltak, és nem is írták oda a feltételeket és az ezeknek megfelelő összes megoldást.
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A következőkben megvizsgáljuk, melyek a nyílt végű problémák, és van-e
létjogosultsága a konvencióknak, olyan kimondatlanul is elfogadott tényeknek, elvárásoknak,
amelyeket általában beleértünk a feladatok szövegébe.
3. Nyílt végű problémák
Nyílt végű problémáról beszélünk, ha a kérdésre több jó válasz is lehetséges, a feltételek,
körülmények pontosításával válik egyértelművé a megoldás (Becker – Shimada 1997). Egy
megoldás akkor elfogadható, ha a megoldó megadja a szöveghez adekvát feltételeket,
amelyek mellett az adott megoldás érvényes. Ezáltal különböző nehézségű problémákhoz
juthatunk, ami számonkérésnél gondot okozhat. Azonban a tanítási folyamat során a
hagyományos tartalom alapú oktatással szemben sok előnye van a nyitott, projektalapú
megközelítésnek. A tanulók saját gondolataira, döntéseire építve segíti a matematika és a
hétköznapi élet közötti transzfer épülését, a matematika alkalmazhatóságát. A
problémaszituációk vizsgálata, a problémaalkotás motiválja a tanulókat, ezáltal aktivitásuk
erősödik. Az új lehetőségek keresése fejleszti a gondolkodás rugalmasságát, a kreativitást, a
döntési képességet (Boaler 1998). Ilyen probléma lehet például, hogy színes mozaik lapokból
rakjunk ki olyan sokszöget, amelynek negyede sárga! Mi lehet a kérdés, ha a válasz „Fél
pizza.”?
Ambrus Gabriella feladata a következő: Dóri a közeli kis fagylaltozóba szokott járni
nyáron, ha otthon vannak. Mivel nagyon szereti a fagyit, naponta vehet zsebpénzéből egy
legfeljebb 3 gombócosat. A barátainak azzal dicsekedett, hogy az elmúlt nyáron minden nap
másféle fagyit evett, noha csak 5-féle fagyiból választhatott. Panka hitetlenkedve hallgatta,
mert tudta, hogy Dóriék ezen a nyáron csak két hétre utaztak el nyaralni. Laci szerint ez csak
úgy volt lehetséges, ha időnként 4 gombócosat is kaphatott. A probléma feldolgozása során a
tanulók felfedezik azokat a körülményeket, feltételeket, amelyekkel ki kell egészíteni a
probléma kitűzését. Kiszámolják, hogy ha nem veszik figyelembe a tölcsérben a gombócok
sorrendjét, és Dóri nem eszik sosem egyforma ízű gombócból többet, akkor valóban nem
jutna minden napra különböző fagylalt. Azonban a sorrend figyelembe vétele, az ismétlődés
megengedése már annyira megnöveli a lehetőségek számát, hogy mégis jut Dórinak minden
napra különböző fagylalt. A tanulók így maguk fedezik fel, ezáltal hatékonyan tudatosítják,
hogy a kombinatorika feladatok során melyek azok a körülmények, amelyeket figyelembe
vehetünk. Hasonló feladatok vizsgán, versenyen való kitűzésekor meg kell fogalmazni, hogy
mikor tekintünk két lehetőséget különbözőnek. Ezek a mondatok sokszor elég bonyolultak, és
első pillantásra furcsának is tűnhet a szerepük, azonban az előbbihez hasonló problémák
vizsgálata rávilágít a feltételek pontosításának szükségességére.
Nevezetes, a matematika és a valóság kapcsolatának erősítése szempontjából sokat
vizsgált (Verschaffel 1994) nyílt végű probléma a következő:
Katinak 5 barátja van, Dórinak 6 barátja. Kati és Dóri elhatározza, hogy együtt
rendeznek bulit, amire meghívják a barátaikat. Hányan lesznek a bulin?
A feladat kitűzőjének célja, hogy megvizsgálják a megoldási lehetőségeket attól
függően, hogy Kati és Dóri barátok-e és hány közös barátjuk van. Így legalább 7-en,
legfeljebb 13-an lesznek a bulin, ha még Kati és Dóri sem barátok. Érdemes továbbgondolni a
problémát! Mi minden befolyásolhatja az összejövetelen résztvevők számát? Lehet
földrengés, járvány, vihar, baleset, stb. Kérdés, hogy Kati és Dóri családja ott lesz-e, ha igen,
hányan vannak? Vajon Kati és Dóri minden barátja elmegy? Közben nem köttetnek új
barátságok, nem érnek véget a régiek? A barátok hozhatnak-e barátokat? Az sem biztos, hogy
van olyan időpont, amikor minden vendég egyszerre ott van, lehet, hogy az első érkező már
elmegy, mire az utolsó megjön. A körülmények, feltételek lehetséges változtatása határtalan, a
megoldási lehetőségek száma beláthatatlan. Mivel a matematika a valóság idealizált
leképezése, valamiféle megállapodásra mindenképpen szükség van arra vonatkozóan, hogy
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melyek azok a körülmények, amelyeket elhanyagolunk, és mely feltételeket kell beleérteni a
feladatba a megoldás során. Különösen kritikusak ezek a pontosítások a tétre menő
számonkérések, felvételi, érettségi alkalmával. Az előbbi példa alapján az egyik legfontosabb
konvenció, ami még a nyílt végű probléma kitűzőjének is elvárása, hogy a matematika
feladatnak legyen egy vagy több jól meghatározható megoldása.
4. Konvenciók a középiskolában
Kántor Sándor 2009-es Varga Tamás Napokon tartott előadást a matematika érettségi
feladatokban előforduló konvenciókról, ezekből idézünk néhányat:
- Minden megoldást meg kell adni akkor is, ha ez a feladatok szövegében nem szerepel,
az egyenletek gyökeit multiplicitással együtt.
- Minden matematika feladat megoldását indokolni kell. A Középiskolai Matematikai
Lapok pontosan meg is határozza az indoklásokat. Levezetés, hivatkozás nélkül a
középiskolai tananyagban szereplő, közismert tételekre lehet hivatkozni (Középiskolai
Matematikai Lapok 2017), ami nem mindig egyértelmű. Például a Feuerbach kör
tulajdonságai könnyen elérhető geometriai tételek, azonban középiskolában leginkább
matematika tagozaton, esetleg fakultáción fordulnak elő, a középszintű matematika érettségi
anyagában nincsenek benne. Vajon lehet használni hivatkozás nélkül vagy nem? Az sem
egyértelmű, hogy le kell-e írni a tétel bizonyítását, hiszen ha a feladat egy az egyben egy tétel,
vagy azzal ekvivalens állítás, akkor a KöMaL megoldásokban nem elegendő a tételre
hivatkozni annak bizonyítása nélkül.
- Az összes lehetőség felsorolása akkor bizonyítás, ha belátjuk, hogy nincs több
lehetőség.
- A feladat szövegében szereplő egyes vagy többes szám nem információ. Azaz az „Add
meg azt a pontot …” kezdetű feladat megoldása lehet több pont is, sőt az is előfordulhat, hogy
nincs ilyen pont. Ennek elkerülésére néha a „ponto(ka)t” írásmódot használják.
- A közelítő értékeket a matematikai kerekítés szabályai szerint kell megadni ésszerű
pontossággal. Ezt azonban nem mindig egyszerű eltalálni, ugyanis többször előfordul, hogy a
számítások közben alkalmazott kerekítés a végeredmény nagyobb eltéréséhez vezet. Fizikai
mérési feladatoknál az eredményeket a becsült hibával összhangban álló pontossággal kell
megadni. Vásárlással kapcsolatos feladatoknál a boltokban készpénzfizetésnél alkalmazott
„kerekítés” szabályai is alkalmazhatók lennének, így a „Mennyit fizetünk?” kérdésre adandó
válasz nem feltétlenül egyértelmű.
- Ha a feladathoz ábra tartozik, akkor a megadott ábra jelöléseit használjuk.
- A külön pontban leírt feltétel csak arra a pontra vonatkozik (Kántor – Fazekas 2011).
5. Konvenciók az általános iskolában
Az általános iskolások számára kitűzött matematika feladatoknál sokszor nagyobb az igény a
hétköznapi, motiváló kontextusok alkalmazására, így még nagyobb a félreértések veszélye,
még nehezebb a pontos szövegek megfogalmazása.
5.1. Számokkal kapcsolatos konvenciók
Általában a gyerekek számára a „szám” szó olyan számot jelent, amely az éppen tanult
legbővebb számkörbe tartozik.
Alsó tagozaton a gyerekek számára a „szám” természetes számot jelent. Azonban
lehetnek mégis olyan helyzetek, amikor a gyerekeknek eszébe juthatnak törtek vagy negatív
számok is.
Aladár felírt tíz különböző pozitív egész számot egy lapra, majd megmondta a tíz szám
összegét Boldizsárnak. Boldizsár az összegből tudta, hogy mely számokat írta fel Aladár.
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Mennyi a tíz szám összege, ha az a lehető legnagyobb? (Zrínyi Ilona Matematikaverseny
2018. 4. osztály országos 16. feladat)
A feladat szövegébe bele kellett írni, hogy Aladár csak pozitív egész számokat írhatott a
lapra, hiszen negatív számok, törtek esetén a feladat nem megoldható. A „pozitív szám”
fogalmát a tanulók a negatív számokkal együtt tanulják, azonban nehézséget okozhatott a
gyerekeknek, hogy az „egész szám” kifejezéssel nem feltétlenül találkoznak alsó tagozaton.
Az „egész szám” kifejezés használatát megpróbálhatjuk elkerülni, ha kifejezetten egész
darabszámú tárgyakra fogalmazzuk meg az alsó tagozatosoknak szóló feladatokat. Például:
Zsuzsi egy zacskóból kivett valamennyi zsetont, és ezekkel kezdett játszani. Először
elvesztette a zsetonjai felét, majd nyert 16 zsetont, utána megnégyszerezte a meglévő
zsetonjait. Végül az utolsó játékban elvesztett 12-t, és így zsetonjainak száma kétjegyű szám
lett. Legfeljebb hány zsetonnal kezdhetett játszani Zsuzsi? (Kalmár László Matematikaverseny
2017 döntő, 3. oszt. 1. nap)
A feladat megoldása szempontjából lényeges, hogy Zsuzsinak végig egész számú
zsetonja volt, hiszen így végül a zsetonjainak száma az a legnagyobb kétjegyű szám, amelyik
4-nek többszöröse, a 96. Ebből visszafele számolva megkapjuk, hogy eredetileg legfeljebb 22
zsetonja lehetett. Ha nem lenne kikötve, hogy feladatban egész számok szerepelnek, akkor a
műveletsor eredménye, a legnagyobb kétjegyű szám: 99, amiből visszafele számolva 23,5
lenne a megoldás.
Felső tagozaton már ismerik a gyerekek az egész, pozitív, negatív és természetes szám
fogalmakat. Ekkor az okozhat problémát, hogy megállapodás szerint a kétjegyű szám csak
természetes szám lehet. A kétjegyű szám nem lehet közönséges tört, tizedes tört akkor sem,
ha azok leírásában két számjegy szerepel, például a 3,5 nem kétjegyű szám. Negatív számok
körében sem beszélünk a számok számjegyeinek számáról, ekkor a számokat nem írjuk
helyiérték-táblázatba, így a számjegyek és azok száma nem tartoznak a szám jellemzői közé.
A számjegyek számáról csak természetes számok körében beszélünk, mégis vegyesen lehet
találni olyan feladatokat, amelyekben a „kétjegyű természetes szám” fogalom, és amelyekben
a „kétjegyű szám” szerepel. A félreértések elkerülése végett az értékelésekben egyre inkább
elterjedt, hogy beleírják a szövegbe, hogy természetes számról van szó.
A felső tagozatos feladatok egy részében szerepel, hogy tízes számrendszerbeli számról
beszélünk. Mivel a tízestől eltérő alapú számrendszerek nagyon ritkán fordulnak elő még
matematika versenyeken is, ezért ez a feltétel inkább megzavarhatja a gyerekeket, ahelyett,
hogy segítséget jelentene. Általánosan elfogadott, hogy a feladatokban szereplő számok a
tízes számrendszerben vannak felírva, csak az ettől eltérő alapszám esetén kell beszélni az
alkalmazott számok számrendszerének alapszámáról.
Előfordul, hogy kreatív gyerekek világítanak rá a feladat nem pontosan rögzített
részére:
„El tudok számolni 1-től 100-ig: 1, 100” (Velcsov Zsuzsanna 5 éves), ugyanis nem
egyesével, hanem valójában 99-esével számlált, de az nem volt megmondva, hogy hányasával
kell.
5.2. Műveletekkel kapcsolatos konvenciók
A műveletek elvégzésének sorrendje iskolai tananyag matematikából. Azonban ez nem
matematikai törvényszerűség, hiszen az alapműveletek: összeadás, kivonás, szorzás, osztás
kétváltozós műveletek, ezért kettőnél több szám esetén zárójeleket kellene írni. A műveleti
sorrendre vonatkozó megállapodások azt szolgálják, hogy a műveletsorok felírásához ne
kelljen olyan sok zárójelet használni. A következő műveletsor a műveleti sorrend alapján
azonos a zárójelekkel felírt műveletsorral:
3 + 24 : 4 ∙ 3 – 3 = (3 + ((24 : 4) ∙ 3)) – 3
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A matematika feladatok megoldásaként rendszerint nem elegendő a választ megadó
műveletsor felírása, elvárjuk annak kiszámítását is. Ez annak ellenére igaz, hogy a műveletsor
éppen a várt számot jelenti más alakban.
Hány négyzetcentiméter a 3 cm élhosszúságú kocka felszíne? A 6 ∙ 3 ∙ 3 válasz nem
fog teljes pontszámot érni megoldásként, csak azzal együtt, ha kiszámítjuk a szorzat
eredményét, ami 54 cm2 (ha a kérdésben szerepel a mértékegység, a válaszban nem szükséges
megismételni, elegendő a mérőszámot feltüntetni). Már a szóhasználat is kétértelmű, a
„szorzat” szót a felírt műveletre és annak eredményére is használjuk.
Van azonban olyan eset, amikor nem kívánjuk a válasz egy számként való megadását.
Hányféleképpen tölthetünk ki egy ötös-lottó szelvényt? Válasz:
, amit senki sem vár el,
hogy kiszámítsunk, azaz megadjuk a 43 949 268 értéket. A konkrét szám megadása annak
ellenére nem szükséges, hogy vannak olyan számológépek, amelyek ezt maguk kiszámolják a
műveletsor beírása nélkül, és az is tanulságos lenne, hogy egy lottószelvény kitöltésekor ezek
közül választunk egyet, így láthatjuk, hogy a nyerési esélyünk mennyire kicsi. A
kombinatorika feladatok megoldásának értékelésekor a fentihez hasonló formulák, műveletek
mutatják a megoldó gondolatmenetét, így sokszor jobban segítik a javító munkáját, mint egy
szám megadása.
5.3. Szöveges feladatok
A szöveges feladatok közül a változatos és sokszor hétköznapi kontextusok miatt különösen
sok példát találhatunk olyan körülményekre, amelyek nincsenek megadva a feladatban.
Példaként egy életkorokkal kapcsolatos problémát mutatunk be.
Egy családban az apa 38 éves, az anya 3 évvel fiatalabb. A fiatalabbik gyerekük
életkora az anya életkorának hetede. A két gyerek között 4 év a korkülönbség. Mennyi lesz a
családtagok életkorának összege 3 év múlva?
Az ilyen típusú feladatokban általában elfogadott, hogy az életkorokat években
számoljuk. Néha megmondják, hogy a szereplők ugyanakkor ünneplik a születésnapjukat, és
az életkorok közötti összefüggés azon a napon érvényes. Jól mutatja a lehetséges eltérést az a
család, ahol Bence édesanyja és édesapja is 12-szer annyi idős, mint Bence, mégis az édesapja
3 évvel idősebb az édesanyjánál. Években számolva Bence 3 éves, édesanyja 36 éves,
hónapokban számolva Bence 3 éves és 3 hónapos (39 hónapos), így édesapja 39 éves.
A konvenció ellenére van olyan feladat, ahol éppen az jelenti a nehézséget, hogy az
évek száma nem egész szám. Két gyerek életkorának összege 10 év, és az egyik 9 évvel
idősebb a másiknál. Hány évesek a gyerekek? A megoldók hiába próbálgatnak az egész
számok körében, a megoldáshoz szükség van következtetésre: a fiatalabb gyerek 0,5 éves, a
másik pedig 9,5 éves.
Az első példában további feltételezésekkel élünk, például a családban nem születik
újabb gyerek a következő 3 évben, és remélhetőleg mindenki életben marad.
5.4. Egyenes arányosság
Az egyenes arányosságra sok gyakorlati feladat található a matematika tananyagban.
Nagymama 20 kg szilvából 12 üveg lekvárt főzött. Hány üveg lekvár lesz 35 kg
szilvából?
Az elvárt megoldás szerint egyenes arányosságot feltételezve a szilva tömege és az
üvegek száma között, ha a szilva tömege 35/20 = 7/4-szeresére változott, akkor az üvegek
száma is a 7/4-szerese, azaz 21 lesz. Azonban számtalan körülménynek kell teljesülni ahhoz,
hogy valóban egyenes arányosság legyen a szilva tömege és az üvegek száma között, ezek
közül sorolunk fel néhányat:
- A szilva kimagozása utáni tömege egyenesen arányos az eredeti tömeggel.
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- A szilva nedvességtartalma mindig ugyanolyan volt.
- Nagymama mindig ugyanolyan sűrűre főzte a lekvárt.
- Nem rakott a lekvárhoz cukrot (vagy ugyanakkora arányban).
- Ugyanakkorák az üvegek, és mindbe ugyannyi lekvárt tölt.
A nehézséget az jelenti, hogy általában a feladatban szereplő mennyiségek természetéből
következtetünk arra, hogy köztük egyenes arányosság van, és ezért számolhatunk a
feladatokban úgy, hogy ahányszorosára változik az egyik mennyiség, ugyanannyiszorosára
változik a másik mennyiség. Így ezekben a feladatokban feltételezzük az egyenes
arányosságot a mennyiségek között, ha biztosak akarunk lenni a dolgunkban, akkor odaírjuk a
megoldáshoz ezt a feltételezést. Az egyenes arányosságra vonatkozó feladatokban az a
konvenció, hogy amit nem írtunk bele a feladatba, az nem változik.
5.5. Kombinatorika
A kombinatorika feladatok pontos szövegének megfogalmazásának legnehezebb része annak
leírása, hogy mely lehetőségeket tekintjük különbözőnek, ezek változhatnak, így kevés
megállapodás van. Ilyen konvenció például, hogy ha a feladatban „számkártyák” szerepelnek,
azokból annyit használhatunk, ahányat felsoroltak, ha pedig „számjegyek”, akkor azok
korlátlanul ismétlődhetnek.
Hány háromjegyű szám képezhető a 2, 2, 3, 5 számkártyákból? Mivel a két 2-es
egyforma, a felcserélésükkel kapott szám ugyanaz, meg kell számlálni azokat a lehetőségeket,
amikor a számban egy 2-es van, és azokat, amikor két 2-es van (legalább egy 2-esnek kell
lenni). Egy 2-es esetén a 2, 3, 5 számkártyákból 6-féle szám képezhető, két 2-es esetén a 2, 2,
3 és a 2, 2, 5 számhármasból 3-3 szám képezhető, így összesen 12 számot képezhetünk a
megadott számkártyákból.
Hány háromjegyű szám képezhető a 2, 3 és 5 számjegyekből?
A háromjegyű szám minden helyi értékére háromféleképpen választhatunk számjegyet, így
3 ∙ 3 ∙ 3 = 27-féle számot képezhetünk. Ebben az esetben feltételezzük, hogy nem szükséges
mindegyik számjegyet felhasználni, és egy számjegyet többször is használhatunk.
Több kérdést felvet a következő szöveg: Hány téglatest készíthető 24 kiskockából?
- Az összes téglatest készítéséhez használhatunk összesen 24 kockát vagy téglatestenként
használhatunk 24 kockát?
- A kiskockák egybevágók?
- Mind a 24 kockát felhasználjuk egy téglatest készítéséhez, vagy össze kell szedni, hogy 1, 2,
3, …20, 21, 22, 23, 24 kockából hány téglatest készíthető?
Ezt a szöveget rendszerint úgy szokták érteni, hogy egy-egy téglatesthez pontosan 24
egyforma kockát használunk. Pontosabb lenne a megfogalmazás, ha a következőt írnánk:
Hányféle olyan téglatest van, amely 24 db egyforma (1cm 3-es) kiskockából áll?
A „hányféle” kérdőszó a számkártyás feladatnál is pontosabbá tenné a szöveget, hiszen 4
számkártyából egy háromjegyű számot lehet kirakni, és egy számkártya kimarad.
5.6. Valószínűség
A valószínűségszámítási problémák esetén rendkívül fontos a valószínűségi kísérlet
körülményeinek pontos meghatározása. Például a Bertrand-féle paradoxon mutatja, hogy a
kísérlet különböző módokon való pontosítása eltérő eredményekhez vezethet.
A valószínűségszámítási feladatokban feltételezzük, hogy a szabályos dobókocka
ugyanakkora eséllyel esik mindegyik lapjára. A „véletlenszerűen” kifejezés – hacsak mást
nem mondunk – azt jelenti, hogy az elemi események, azaz a kísérlet kimenetelei egyformán
valószínűek. Geometriai valószínűségi feladatok esetén feltételezzük, hogy a lövés
egyenletesen esik a céltáblára, azaz egy adott részbe esés valószínűsége az adott rész
területével egyenesen arányos.
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5.7. Geometria
Azt gondolnánk, hogy a geometria feladatokban az ábrák részben adottak, részben
könnyebben realizálhatók, így kevesebb tere van annak, hogy különféleképpen értsük a
szöveget. Mégis lehet találni nem egyértelmű kifejezéseket.
Határozd meg az egyenlő szárú háromszög magasságát, ha alapja 6 cm, szára 5 cm
hosszú!
A konvenció alapján azt várjuk el a megoldótól, hogy a Pitagorasz-tétel alapján
számítsa ki a háromszög alaphoz tartozó magasságának hosszát, majd a terület kiszámításával
a szárhoz tartozó magasság is kiszámítható. Azonban más válasz is megfelelhet a „határozd
meg” felszólításnak. Általános iskolában, 7. osztályban még nem találkoztak a gyerekek a
Pitagorasz-tétellel, ezért ekkor sok helyen azt a módszert követik, hogy megszerkesztik a
háromszöget, annak a magasságait, és megmérik ezek hosszát. Ez azért veszélyes, mert
később is próbálkoznak ezzel a módszerrel a gyerekek, amikor pedig ez már nem elfogadott,
hiszen ismernek a pontos kiszámításhoz alkalmazható tételeket. Matematika feladatokban a
megszerkesztett és lemért adatokat nem fogadjuk el, ezért nem érdemes olyan kérdéseket
feltenni, amelyekre a gyerekek nem tudnak számítással válaszolni, csak méréssel.
A „magasság meghatározásának” az is megfelel, ha a tanuló leírja a magasság
definícióját. Mivel itt oldalaival adott konkrét háromszögről van szó, ezért megállapodás
szerint nem általában a háromszög magasságának meghatározását kérdezzük, hanem ennek a
konkrét háromszögnek a magasságának hosszát.
Végül álljon itt egy közismert vicc, a „Keressük x-et!” feladatra adott szellemes válasz:

6. Összegzés
A matematikatanításban egyre nagyobb az igény arra, hogy hétköznapi élethez kötődő
kontextusokba helyezzék a matematikai problémákat, a gyerekek számára motiváló témákat
találjanak. Így egyre több helyen fordul elő a valóság idealizálása a matematikai problémára
fordítás során, ami az előbbiek alapján sok veszélyt rejt. Fokozottan kell figyelni tanároknak,
feladat kitűzőknek arra, hogy mindenki ugyanazt értse a feladatokon. Csak olyan ismeretek
szerepeljenek a feladatokban a környező világról, amelyek mindenki számára elérhetők, az
adott korosztálytól elvárhatók. A feladatok kitűzőinek törekedniük kell a pontosságra,
egyértelműségre, érthetőségre, tömörségre, amelyek gyakran ellentmondanak egymásnak.
Ugyanakkor a feladatmegoldóknak szem előtt kell tartaniuk, hogy amit nem írunk bele a
feladatba, az nem változik, és törekedniük kell arra, hogy a versenyeken, vizsgákon szereplő
feladatoknak találjanak egy vagy több jól meghatározható megoldását. Ha a feltételeket nem
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találják egyértelműnek, írják le, hogy a megoldásuk milyen feltételek mellett érvényes.
Amellett, hogy az értékelések alkalmával célszerű figyelembe venni a konvenciókat, a
matematika órákon érdemes valódi nyílt problémákkal fejleszteni a tanulók kreativitását,
rugalmasságát, matematikai problémamegoldó képességét.
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Matematika szintfelmérő dolgozat
feladatainak megoldása során választott stratégiák
5. osztályos tanulók és 1. évfolyamos tanító szakos hallgatók körében
Bagota Mónika, Dancs Gábor, Kulman Katalin, Pintér Marianna
ELTE TÓK, Budapest

1. Bevezetés
Az ELTE TÓK Matematika Tanszéke a 2016/17-es tanévben egy új, Matematikai praktikum
nevű tárgyat vezetett be az 1. évfolyamos tanító szakos hallgatók számára. A Matematikai
praktikum tárgy létrehozását az indokolta, hogy tanszékünk oktatói hosszú ideje úgy
tapasztalják: szükség van olyan jellegű matematikai tudásszint felmérésre, amely megmutatja,
hogy hallgatóink rendelkeznek-e azokkal a matematikai ismeretekkel, amelyekre a
későbbiekben tanítói munkájuk során szükségük lesz. Az volt az álláspontunk, hogy erre a
kurzusra ne kelljen minden hallgatónak járnia, csak azoknak, akiknek valóban szükségük van
a matematikai ismereteik felfrissítésére és a hiányosságaik pótlására, így még a tanév kezdete
előtt minden hallgatóval megírattunk egy dolgozatot, és az itt elért pontszámok alapján
határoztuk meg a kurzuson részt vevő hallgatók csoportjait. Az 1. évfolyamos hallgatók
eredményeiről különböző szempontok figyelembevételével részletes beszámoló is készült
(Dancs  Kulman  Pintér 2017). A dolgozat kiértékelése után a Matematika Tanszék
oktatóiban felmerült a gondolat, hogy érdekes lenne összehasonlítani az 5. osztályos tanulók
(akár általános iskolai, akár gimnáziumi tanuló) és az 1. évfolyamos tanító szakos hallgatók
feladatainak megoldásait a megoldások során választott stratégiák alapján.
A dolgozat 20 tesztfeladatból és 4 kifejtendő feladatból állt. Minden tesztfeladat
esetében négy lehetséges megoldást adtunk meg, amelyekből csak egy volt helyes, és
mindegyik tesztfeladat 1 pontot ért, így ezekből a feladatokból összesen 20 pontot lehetett
elérni. A 4 kifejtendő feladat esetében részletes feladatmegoldást vártunk, s ezen feladatok
mindegyike egységesen 4 pontot ért. A dolgozat elvégzéséhez 60 perc állt az 1. évfolyamos
tanító szakos hallgatók rendelkezésére. Az 5. osztályos tanulók pedig kétszer 45 percben írták
meg a dolgozatot úgy, hogy az első 45 perc alatt a 20 tesztfeladatot, a második 45 percben
pedig a 4 kifejtendő feladatot kellett megoldaniuk. Az 5. osztályos tanulók három budapesti
iskola, a Bethlen Gábor Általános Iskola és Gimnázium Kincskereső Tagiskolája, az ELTE
Gyertyánffy István Gyakorló Általános Iskola és az I. Kerületi Szilágyi Erzsébet Gimnázium
5. osztályt éppen befejező diákjai voltak.
Ebben a dolgozatban az 5. osztályos tanulók és az 1. évfolyamos tanító szakos hallgatók
feladatmegoldásai során alkalmazott eljárásokat, módszereket és ezek lehetséges okait,
magyarázatait szeretnénk bemutatni.
2. Módszer
A dolgozat összeállítása során nagyon tudatosan ügyeltünk arra, hogy mind az egyszerűbb
tesztfeladatok jelentős része, mind az alaposabb megfontolást igénylő kifejtős feladatok
szöveges feladatok legyenek (Ambrus 2004). A szöveges feladatok hangsúlyos szerepét több
dolog indokolta: egyrészt a szöveges feladatokhoz tartozó különféle megoldási stratégiák
alkalmazhatósága tapasztalataink alapján nem tudatos a hallgatók számára (Csíkos  Szitányi
 Kelemen 2012), másrészt a képzés során nagy hangsúlyt fektetünk a modellalkotás
fejlesztésére (Lindmeier 2011). „A szöveges feladatokkal való munkának az alsó tagozaton
alapvetően két fő funkciója van. Az egyik szerepe a műveletek értelmezésében található. A
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másik szerepét a problémamegoldó gondolkodás fejlesztésében, a matematizálás,
modellalkotás területén végzett munkában tölti be.” (C. Neményi  R. Szendrei 2010: 213)
A feladatok kiválasztásánál figyelmet fordítottunk arra is, hogy szerepeljen olyan feladat,
amelynek
 modellje számfeladat vagy nyitott mondat;
 megoldása egy vagy esetleg több szám, számpár vagy adat (C. Neményi 2008);
 esetében egy vagy több lépésben kereshető a válasz;
 megfogalmazása egyenes szövegezésű, és olyan feladat is, amely fordított
szövegezésű (C. Neményi  R. Szendrei 2010: 239).
Természetesen tisztában vagyunk azzal, hogy a feleletválasztós teszteknél nehéz kiszűrni a
tippelt válaszokat. Ennek ellenére azért használtunk tesztfeladatokat is a kifejtős feladatok
mellett, mert így az egyszerűbb és nehezebb feladatokkal és a többféle feladattípussal sokkal
jobban le tudtuk fedni az alsós tananyagot.
A dolgozatot 233 első évfolyamos tanító szakos hallgató és 151 ötödik osztályos tanuló
írta meg.
2.1. Tesztfeladatok
Az alábbiakban néhány tesztfeladatot és az azokra adott válaszokat mutatjuk be részletesen. A
bemutatás során nem térünk ki mindegyik feladat esetében mind a négy lehetséges válasz
százalékos eredményeire, hanem igyekszünk azokat a válaszokat bemutatni, amelyeket a
legtöbb tanuló, illetve hallgató jelölt meg első vagy második válaszként. (A könnyebb
áttekinthetőség kedvéért mindegyik feladat esetében vastagon, dőlt betűvel jelöltük meg a
helyes választ.)
1. a) 574 perc = … óra ... perc
b) 12 km 349 m – 7 km 597 m = ... km …. m
Az (A), (B), (C) és (D) válaszok közül jelöljük meg azt, amelyik az a) és b) feladatokra is
helyes megoldást ad!
(A)
(B)
(D)
(C)
a) 9 óra 34 perc

a) 5 óra 74 perc

a) 9 óra 34 perc

a) 6 óra 14 perc

b) 5 km 248 m

b) 5 km 248 m

b) 4 km 752 m

b) 4 km 752 m

A feladat elég könnyűnek bizonyult az 1. évfolyamosok számára, ezt igazolja a 80%-os
helyes megoldási százalék. A 12%-os válaszadási százalék az (A) megoldás, mint
leggyakoribb rossz válasz esetében átváltási és kivonási problémákból származott. Meglepő
ugyanakkor, – hiszen ez egy tipikus alsó tagozatos feladat – hogy az 5. osztályosok csupán
70%-a adott helyes megoldást, 19%-uk pedig nem adott semmilyen választ a feladatra.
2. Mely számok teszik igazzá?
(A)  > 217

689 -  > 472

(B)  > 1161

(C)  < 217

(D)  < 1161

Az 1. évfolyamosok körében elért 72%-os megoldottság is jelzi, hogy a feladat nehéznek
bizonyult, továbbá a hallgatók 18%-a adta meg az (A) választ, mint leggyakoribb rossz
választ helyes megoldásként. Az 5. osztályos tanulóknak csupán 56%-a adott helyes választ,
24%-uk jelölte meg az (A) választ helyes megoldásként és 10%-os azoknak a tanulóknak az
aránya, akik semmilyen választ sem adtak a feladatra. Természetesen nyilvánvaló a
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számunkra, hogy az egyenlőtlenségek a nehezebb feladatok közé tartoznak, ugyanakkor
egyáltalán nem megnyugtató az alacsony megoldottsági arány, különösen az 1. évfolyamos
hallgatók esetében.
3. Mennyi a következő összeg: 27 tízes + 32 ezres + 85 egyes + 19 százas?
(A) 32 192 785
(B) 3 311 155
(D) 33 155
(C) 34 255
Ez a feladat is tipikus alsó tagozatos feladat és az 1. évfolyamos hallgatók körében 83%-os, az
5. osztályosok között pedig 79%-os a helyes válaszok aránya. Eléggé aggasztó azonban az,
hogy mindkét csoportban 10%-os az (A) válaszok, mint leggyakoribb rossz válaszok száma,
hiszen ez a válasz egy elvi hibás gondolatmenetre utal a helyiértékes írásmóddal
kapcsolatban. (A feladat a helyiértékes írásmód alkalmazása mellett a pontos számolás
ellenőrzésére is szolgál (Csíkos 2016).)
4. Hányféleképpen ülhet le Anna, Bea, Cili és Dóra egy sorban egymás mellé a moziban, ha
Anna mindenképpen Cili mellé akar ülni?
(A) 6
(B) 24
(C) 2
(D) 12
Szomorú, de sajnos nem meglepő a 61%-os helyes válaszok száma az 1. évfolyamosok
között, hiszen tapasztalataink alapján a kombinatorika feladatok általában nehézségeket
okoznak a hallgatók körében. Az (A) választ, mint leggyakoribb rossz választ bejelölő
hallgatók száma 31%-os, és ez a válasz arra utal, hogy nem gondolkoztak teljesen rosszul a
hallgatók, csak nem vették figyelembe azt a tényt, hogy Anna és Cili akár helyet is
cserélhetnek. Aggasztóbb azonban a helyzet, ha az 5. osztályosok eredményeit is
megtekintjük, közöttük ugyanis 70%-os a helyes válaszok száma és az (A) választ, mint
leggyakoribb rossz választ bejelölő tanulók száma is kisebb, 19%-os. Elgondolkoztató a
számok tekintetében az a tény, hogy miért változott rossz irányba az 1. évfolyamosok
esetében ennek a feladatnak a megoldási aránya.
5. Öt barátnő életkorának az összege 42 év. Hány év lesz az életkoruk összege 6 év múlva?
(B) 48 év
(C) 78 év
(D) 60 év
(A) 72 év
Kissé szokatlan feladat, ennek fényében nem meglepő a 65%-os helyes válaszadás (1. ábra),
azonban érdemes megfigyelni a helytelen válaszok sokféleségét. A 16%-os (B) válasz arra
utal, hogy ekkor a hallgatók vagy nem vették figyelembe, hogy mind az öt barátnő öregszik
hat évet vagy pedig egyszerűen csak összeadták a feladatban szereplő két számot, a 10%-os
(C) válasz esetén pedig nem figyeltek arra, hogy a feladat szövegében öt barátnő szerepel,
nem pedig hat, és magas, 8%-os a teljesen valótlan eredményt választó hallgatók száma is. Az
előzőek fényében még meglepőbb az 5. osztályosok lényegesen jobb eredménye, hiszen
közöttük jóval magasabb, 78%-os a helyes válaszok aránya és a (B) válasz, mint leggyakoribb
rossz válasz aránya is csak 11% (2. ábra). Újra elgondolkoztató az, hogy miként lehetséges
ekkora (rossz irányba történt) változás a feladat megoldási arányában az 1. évfolyamosok
körében.
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1. ábra: Az 5. feladat válaszainak előfordulása az 1. évfolyamosok körében

2. ábra: A 5. feladat válaszainak előfordulása az 5. osztályosok körében

6. Kati hétfőn 20 perc alatt tanulta meg a leckéjét, kedden 40 perc alatt, szerdán 45 perc alatt,
csütörtökön 35 perc alatt, pénteken nem kellett tanulnia. Átlagosan hány percet töltött
hétfőtől péntekig tanulással?
(A) 20 percet
(B) 30 percet
(D) 35 percet
(C) 28 percet
A feladatot csupán az 1. évfolyamosok 65%-a oldotta meg helyesen, a hallgatók 26%-a a (D)
választ, mint leggyakoribb rossz választ jelölte meg megoldásként. Figyelemre méltó, hogy az
5. osztályos tanulóknak már csak 37%-a oldotta meg helyesen a feladatot, közülük 54%
jelölte meg a (D) választ megoldásként. A (D) válasz megjelölése megoldásként mindkét
csoport esetében abból adódott, hogy a tanulók nem vették figyelembe a pénteki napot az
átlagszámításnál, valószínűleg azért, mert ezen a napon Kati nem tanult egy percet sem.
7. Egy 2 cm széles és 10 cm hosszú téglalap kerülete ugyanakkora, mint egy négyzet
kerülete. Hány centiméter a négyzet oldala?
(A) 3 cm
(B) 5 cm
(C) 1 cm
(D) 6 cm
Az 1. évfolyamosok 73%-a oldotta meg helyesen a feladatot, érdekes megfigyelni, hogy 18%uk a (B) választ, mint leggyakoribb rossz választ jelölte meg megoldásként, ami arra utal,
hogy a téglalap kerülete helyett annak területét számolták ki. A hallgatók 7%-a pedig az (A)
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választ adta, ami azt feltételezi, hogy a téglalapnak nem a kerületét számolták ki, csak két
szomszédos oldal hosszának az összegét. Nem jobb a helyzet az 5. osztályosok körében sem,
itt a tanulók 72%-a oldotta meg helyesen a feladatot. A leggyakoribb rossz válasz itt is a (B)
válasz volt, ezt a tanulók 23%-a jelölte meg megoldásként. Elgondolkodtató, hogy a
kerületszámítás milyen nehézséget okoz a tanulók és a hallgatók körében is, talán az lehet
ennek a magyarázata, hogy egyik csoportban sem látják szemléletesen azt, hogy mit is jelent a
kerület és a terület.
2.2. Kifejtős feladatok
1. Négy barát, András, Gábor, Dávid és Csaba egy négyemeletes ház négy különböző
emeletén lakik. Mind a négyen sportolnak, egyikük úszik, másik kosárlabdázik, harmadik
kajakozik, negyedik tollaslabdázik. A kosárlabdázó, az úszó és Csaba, mindhárman András
alatt laknak. Az úszónak egy emeletet kell felmenni az otthonából, ha meg akarja látogatni
Dávidot, és egy emeletet le, ha a tollaslabdázót szeretné felkeresni. Ki mit sportol, és
hányadik emeleten lakik?
A feladat könnyűnek bizonyult: az átlagpontszám mindkét csoportban 3,7 felett volt.
Szöveges indoklás helyett szinte mindenki a 3. ábrán látható négyemeletes „házat” készítette
el, s tankönyvbe illő megoldás még az ábra jobb oldalán található táblázatos megoldás, amely
egy 5. osztályostól származik.

3. ábra

2. Gombóc Artúr májusban minden nap megeszik 8 gombóc fagylaltot és 40 dkg csokoládét.
Azokon a napokon, amikor süt a Nap, ennél 3-mal több gombóc fagyit eszik, amikor nem
süt a Nap, akkor 20 dkg-mal több csokoládét fogyaszt. A hónap végén Gombóc Artúr
összeszámolta, hogy összesen 302 gombóc fagylaltot evett meg. Hány kilogramm
csokoládét evett meg Gombóc Artúr ebben a hónapban?
Nehéz feladat volt, hiszen az 5. osztályosok körében az átlagpontszám csak 1,4 pont volt, az
1. évfolyamosok körében pedig 1,7 pont. A 4. ábrán egy 5. osztályos megoldás látható, ahol a
tanuló próbálgatással találta meg a helyes megoldást, azonban nem ellenőrizte azt, hogy a
feladatnak lehet-e más megoldása is. (Az ehhez hasonló próbálgatás gyakori volt az 5.
osztályosok körében, ami ebben az életkorban szokásos megoldási módszer.)

229

Matematikatanítás, pedagógusjelöltek matematika-módszertani felkészítése

4. ábra

A másik, mindkét csoportban alkalmazott megoldási módszer az 5. ábrán látható, itt az járt
sikerrel, aki pontról-pontra követte a feladat szövegét és ennek megfelelően végezte a
számolást.

5. ábra

3. Máté, Enikő és Sári kettesével állnak a mérlegre. Máté és Enikő együtt 84 kg. Enikő és Sári
együtt 67 kg. Máté és Sári együtt 75 kg. Mennyi a tömegük külön‐külön?
A feladat nehéznek bizonyult az 5. osztályosok és az 1. évfolyamosok körében is, mindkét
csoportban 1,9 pont körül volt az átlagpontszám. Bár kifejtős feladatról volt szó, így részletes
indoklást kértünk, az 5. osztályosok egy része mindössze a 6. ábrán látható „magyarázatot”
mellékelte megoldásként.
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6. ábra

Azok az 5. osztályosok, akik megadtak valamilyen indoklást, a 7. ábrán látható próbálgatásos
módszert részesítették előnyben. Itt is jól látható, hogy egy megoldás megtalálása után a
tanuló nem folytatja tovább a feladatot, nem nézi meg, hogy található-e még más, az előzőtől
eltérő megoldás is.

7. ábra

Az 1. évfolyamosok egy része egyenletrendszer felírásával és annak megoldásával kapta meg
az eredményt, egy ilyen típusú megoldást láthatunk a 8. ábrán.

8. ábra
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Az 1. évfolyamosok közül többen adtak meg olyan megoldásokat, amelyek az alsó tagozaton
is alkalmazhatók. Az egyik ilyen típusú megoldás látható az 9. ábrán, ahol a megoldás azon az
észrevételen alapszik, hogy Enikő 9 kg-mal nehezebb Sárinál, amiből már könnyen
megkaphatjuk a végeredményt.

9. ábra

A másik, szintén alsó tagozatos, de már az előzőnél több ötletet kívánó megoldás látható a 10.
ábrán. Összeadva ugyanis a három egyenletet már könnyen megkapjuk, hogy a három gyerek
együttes tömege 113 kg, innen pedig már azonnal adódik a megoldás.

10. ábra

Meglepő ugyanakkor, hogy az 5. osztályosok közül senki nem oldotta meg a 9. ábrán vagy a
10. ábrán látható módon a feladatot, miközben mindkét megoldás alsó tagozaton is
alkalmazható.
4. Ha egy osztály másodikos tanulói kettesével vagy négyesével sorakoznak, egy tanuló
kimarad. Hármasával vagy ötösével csak úgy lenne teljes a sor, ha a tanító néni is közéjük
állna. Hányan lehetnek a másodikosok?
A feladat nehéznek bizonyult, különösen az 5. osztályosok körében, ahol 1 pontot sem ért el
az átlagpontszám. Az 5. osztályosok itt is a próbálgatásos módszert részesítették előnyben, a
leggyakoribb megoldás a 11. ábrán látható, a gyerekeket a megadott számok szerint
csoportosított, rajzos megoldás.
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11. ábra

Az 1. évfolyamosok rajz nélkül, de hasonló gondolatmenettel (12. ábra) felsorolták a kettővel,
néggyel, hárommal és öttel osztható számokat és kiválasztották a feltételeknek megfelelő
legkisebb számot.

12. ábra
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3. Összegezés
Áttekintve a feladatokra adott válaszokat, az alábbiak látszanak kirajzolódni. A feladatok
jelentős részében a hibás megoldás mindkét csoport esetében abból adódott, hogy a tanulók
pontatlanul olvasták el a feladatot vagy valamilyen szövegértési problémába ütköztek a
feladat megoldása során. A helytelen válaszok ugyanakkor felvetik a feladatmegoldás
ellenőrzés igényének a hiányát is, s ez azért is aggasztó, mert az ellenőrzés a tanulás és a
feladatmegoldás fontos része. Az 5. osztályosok, életkori sajátságaikból adódóan jóval
gyakrabban alkalmazták a próbálgatás módszerét, s bár nem mindig vitték végig ezt
következetesen, ez a módszer mégis hatékonynak bizonyult az alsó tagozatos feladatok
megoldása során. Képzésünk során éppen ezért mi magunk is nagy hangsúlyt fektetünk a
próbálgatás használatára, s így hallgatóink végzős korukra tudatosan alkalmazzák majd ezt a
módszert.
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Függvények a matematika műveltségi területen
Kórus Péter
Szegedi Tudományegyetem, Szeged

1. Bevezetés
A Függvények kurzust matematika műveltségterületes hallgatóknak tartjuk a hatodik
félévben. Ezen tárgy heti két óra előadásból és két óra gyakorlatból áll. Az órákon
feldolgozott témák a sorozatok, tizedes törtek, egyenes és fordított arányosságok, alapvető
függvények, függvénygrafikonok, függvénytranszformációk, koordináta-geometriai alapok,
grafikonok. A kurzus tartalma az elmúlt években változásokon esett át, annak szellemében,
hogy az a tanítói szakma igényeinek még inkább megfeleljen. Szerepeljenek benne az 1-6.
osztályban előforduló függvénytani fogalmak, példák, mindazonáltal ennél nagyobb tudással
rendelkezzen a hallgató ebben a témakörben (is). A tartalmi felépítést, a gyakorlati
megvalósítást és a tapasztalataimat ismertetem.
2. A kurzus
A tantárgy célja, hogy a hallgatók rendszerezzék és bővítsék ismereteiket az általános iskola
1-6. osztályaiban szereplő függvénytani fogalmakról, illetve felismerjék és megértsék az
említett témákkal kapcsolatos tényeket, jelenségeket, valamint fejlődjön logikai és
problémamegoldó képességük, kritikus gondolkodásuk, kreativitásuk. Az utóbbiak
lényegében minden kurzusnál elvárásnak tekinthetők. A hallgatók eddigi függvénytani
ismeretei természetesen túlmutatnak az 1-6. osztályos tananyagon, hiszen érettségizett
emberekről van szó. Ennek megfelelően ezen órákon kiderül az is, hogy meglévő ismereteiket
miként tudják feleleveníteni, illetve hogy milyen hiányosságaik vannak a függvénytan terén.
Mivel a középiskolában rengeteg alkalommal dolgozunk például koordináta-rendszerben,
ezért az ilyen típusú feladatokat, problémákat könnyebben megoldják diákjaink.
Mindazonáltal, a félév során, habár rengeteg koordináta-rendszeres példa kerül elő, szükséges
sorozatokkal, arányokkal, szöveges feladatokkal is foglalkozni. Ezek sem szoktak sokkal
nagyobb problémát jelenteni a hallgatóságnak, igaz, itt már több hiba szokott előfordulni. A
kurzus során feldolgozott témaköröket részletesebben is bemutatom. Ezt megelőzően
megemlítem, hogy míg az általam első alkalommal tartott kurzus során – a 2015/16 tavaszi
félévben – a feladatokat én írtam fel a táblára, illetve fénymásolaton kaptak meg feladatokat
órán, addig a 2016/17 tavaszi félévben már egy kilencoldalas feladatsort állítottam össze a
kurzushoz, amit a hallgatók kinyomtatva illetve elektronikusan használtak, ezáltal
gördülékenyebben tudtunk haladni az órákon. A feladatsor összeállításához nagyrészt a
Sokszínű matematika tankönyveket (Csordás – Konfár – Pintér – Vincze – Kozmáné –
Kothencz 2008), a gimnáziumi tankönyveket (Kosztolányi – Kovács – Pintér – Urbán –
Vincze 2009) és a Matematika összefoglaló feladatgyűjtemény 10-14 éveseknek c. könyvet
(Kosztolányi – Mike – Palánkainé – Szederkényiné – Vincze 1994) használtam.
2.1. Sorozatok
A félévet ezzel a témakörrel kezdjük. Itt változatos feladatokat oldunk meg, így alkalmazásra
kerülnek geometriai, számelméleti ismeretek is. Példák:
- Készíts négy egybevágó kockából téglatestet! Rakj ki egybevágó kockákból újabb, egyre
nagyobb, az előzőhöz hasonló téglatestet! Gyűjtsd ki, hány kockát használtál fel a
téglatestek megépítéséhez! Mi a sorozat 10. ill. 20. tagja? Mi lehet a szabály?
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- Képezz sorozatot a 7200-tól indulva! A sorozat következő tagja legyen mindig az előtte álló
szám osztóinak száma!
Megvizsgáljuk sorozatok különféle tulajdonságait: alulról és felülről korlátosság,
megkülönböztetünk növő, nem-csökkenő, nem-növő és csökkenő sorozatokat.
Általános sorozatokkal kapcsolatos példák mellett számtani és mértani sorozatokkal
foglalkozunk. Bebizonyítjuk a számtani sorozat első n tagjának összegképletét, továbbá a
mértani sorozat első n tagjának összegképletét és a végtelen mértani sor összegét is
tárgyaljuk, igaz, nem adunk teljes elméleti bizonyítást, hiszen az túlmutat a tanítói szak
kompetenciáin. Az ¼ hányadosú mértani sor összegét például megmutatjuk geometriai ábrán
is (lásd Nelsen 1993: 121). Az összegképleteket számos példában felhasználjuk, például:
- Egy utca egyik oldalán saroktól sarokig a házszámok összege 221. Az elejétől számított
hetedik háznak mennyi a házszáma?
- Beteszek a bankba 100000 forintot, és a bankban minden év végén az aktuális összeg
kamatozik 2%-ot. Mennyi pénzem lesz a bankban 10 év múlva? Mennyi pénzem lesz a
bankban 10 év múlva, ha a 2. évtől kezdve minden év elején még 20000 forintot is
beteszek?
A képletek visszakérdezésénél szoktak adódni pontatlanságok, amik igen zavaróak, hiszen
egy pici hiba is nagy eltérést eredményez a végeredményben. Erre fel szoktam hívni a
figyelmet, és emiatt több képletet igénylő példát is igyekszünk megoldani gyakorlaton.
2.2. Közepek, tizedes törtek, arányosságok
Kimondjuk pozitív számok harmonikus, mértani, számtani közepének, illetve négyzetes
közepe közti nagyságrendi relációt, amit két szám esetén bizonyítunk is. Néhány példát
nézünk ezen közepekre (itt még akár fizikai példa is adható):
- Egy autó a táv első harmadát 50 km/h-val, a középső harmadát 130 km/h-val és az utolsó
harmadát 70 km/h-val tette meg. Mennyi volt az átlagsebessége az út során?
Továbbá megmutatjuk, hogy egy számtani sorozat tetszőleges (nem első) tagja a számtani
közepe az azt megelőző és azt követő tagjának (hasonlóan mértani sorozatokra).
Bebizonyítjuk, hogy minden racionális szám véges vagy végtelen szakaszosan
ismétlődő tizedes tört alakban írható, illetve hogy minden véges illetve végtelen szakaszos
tizedes tört racionális számot jelöl. Beszélek továbbá tizedes törtek egyértelműségéről, és a
tizedes törtek és a mértani sor kapcsolatáról is. Érdemesnek tartom kiemelni, hogy a hallgatók
mindig érdekesnek szokták találni azt, amikor megmutatjuk, hogy például az 1,99999… = 2.
A felmerülő problémák során többször is szükség van írásbeli osztás végrehajtására, ami
szintén színesíti kicsit az órát.
Az arányosságok témakörében természetesen számos példán keresztül megvizsgáljuk az
egyenes és a fordított arányosságot. Valamint megmutatjuk, hogy egyenes arányosság esetén
az összetartozó értékpárok hányadosa egyenlő, míg fordított arányosság esetén az
összetartozó értékpárok szorzata egyenlő. Itt már előkerül a koordináta-rendszerbeli
ábrázolás, amivel részletesebben a félév második felében foglalkozunk. Többnyire hatodikos
szintű feladatokat oldunk meg, amiket igen jó százalékban a hallgatók meg tudnak oldani
egyedül is, mindazonáltal, mint más témakörben is, igyekszem kihívást jelentő problémákat is
megbeszélni az órákon:
- Három szám összege 180. Melyek ezek a számok, ha tudjuk, hogy a 2, 3, 4 számokkal
a) egyenesen arányosak b) fordítottan arányosak.
2.3. Függvények, koordináta-rendszer
Először általánosságban beszélünk hozzárendelésekről, függvényekről. Elemezzük, hogy egy
hozzárendelés mikor függvény, illetve hogy egy függvény mikor kölcsönösen egyértelmű
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(injektív), illetve mikor kitöltő (szürjektív). A számhalmazok közti hozzárendelések mellett
különféle példákat merítünk a környezetünkből:
- Függvény-e az alábbi hozzárendelés? Ha igen, kölcsönösen egyértelmű-e, kitöltő-e?
H = {élő emberek} → K = {természetes számok}; ember ↦ életkora évekre kerekítve.
Természetesen legtöbbet a valós függvényekkel foglalkozunk. Azok közül is azokkal,
amelyek a valós számok halmazából (vagy annak egy részhalmazából) képeznek a valós
számok halmazába. Ezeket a függvényeket többnyire ábrázoljuk is a derékszögű koordinátarendszerben. A sorozatokhoz hasonlóan megvizsgálunk nevezetes függvénytulajdonságokat:
alulról és felülről korlátosság, minimum, maximum létezése, növő, nem-csökkenő, nem-növő,
csökkenő, páros, páratlan függvények, ill. a folytonosság kérdése (szemléletesen). A vizsgált
függvények a lineáris, másodfokú függvények, az abszolútérték, a reciprok, az egészrész és a
törtrész függvény.
Bebizonyítjuk, hogy az egyenes arányossághoz tartozó f(x)=m∙x függvény grafikonja
egyenes (m tetszőleges, rögzített valós szám), továbbá a függvény bijekció az értelmezési
tartománya és az értékkészlete között (ha m ≠ 0). Ezen kívül számos lineáris függvényekkel
kapcsolatos példát oldunk meg, mint a következő:
- Az f(x) függvény elsőfokú, f(1)=3 és f(100)=399. Add meg a függvény hozzárendelési
szabályát!
Másodfokú függvények grafikonjának felrajzolása, elemzése előtt megbeszéljük a
nevezetes elemi függvénytranszformációkat, és a teljes négyzetté alakítást. A
függvénytranszformációkat innentől többször is alkalmazzuk, például a reciprok és az
abszolútérték függvénnyel kapcsolatos feladatokban:
- Ábrázold a következő függvények grafikonjait közös koordináta-rendszerben:
a) f(x) = 1/x
b) g(x) = 1/(x−2)
c) h(x) = 2/(x−2)
d) k(x) = 2/(x−2)−2.
A négyzetgyökfüggvény bevezetése előtt bevezetjük az inverz függvény fogalmát és
megbeszéljük az inverz függvény grafikonjának ábrázolásának geometriai szabályát.
Kiszámoljuk több függvény inverzének képletét is, egy ilyen feldolgozandó feladat a
következő:
- Add meg képlettel az f(x)=5x+4 függvény inverzét! Ábrázold mindkét függvényt közös
koordináta-rendszerben!
A koordináta-rendszerbeli grafikonok kapcsán nem csak a képlet alapján történő
felrajzolás, hanem a grafikonról a képlet leolvasása is feladatuk a hallgatóknak, ezen kívül
ponthalmazokkal is foglalkozunk:
- Add meg a grafikon alapján a következő függvények hozzárendelési szabályait:

- Ábrázold a derékszögű koordináta-rendszerben azokat a P(x,y) pontokat, melyekre
a) 2x+y ≥ −1 vagy x+2y ≥ −1
b) x2+y ≤ 2 és −x+3y < 2
c) [x]+y ≥ 2 és 2x+y ≤ 4.
- Határozd meg, milyen feltételekkel adtuk meg a besatírozott P(x,y) pontokat:
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Ezen típusú feladatok feldolgozása azért is célszerű a kurzuson, mert a hallgatók
érdeklődőbbek olyan problémák iránt, amikor ábrán kell gondolkodni, mintha nincsen
vizuális eleme a feladatnak. Emellett egy feladatban (például az iménti példában) a
megoldónak többféle tudásra is szüksége van, hiszen lineáris, másodfokú függvényekkel,
függvénytranszformációkkal, koordináta-rendszerben való gondolkodással és logikai
kapcsolatokkal is kell foglalkozni egyúttal.
A koordináta-rendszerben kiszámoljuk két tetszőleges pont távolságát, és megmutatjuk,
hogy az (x0,y0) középpontú, r sugarú körvonal egyenlete (x−x0)2+(y−y0)2=r2, valamint
megoldunk több ezekkel kapcsolatos feladatot is:
- A sík minden pontpárjához rendeljük hozzá azt a valós számot, ami a távolságuk.
Függvény-e ez a hozzárendelés, ha igen, akkor kölcsönösen egyértelmű-e, kitöltő-e?
- Ábrázold a derékszögű koordináta-rendszerben a következő feltételek által meghatározott
ponthalmazt: (x−5)2+(y−3)2 ≤ 8 és (x+1)2+(y−1)2 ≥ 25.
2.4. Grafikonok, átlagok
Az előzőekhez hasonlóan itt is kétféle feladattípusról beszélhetünk. A hallgatóknak egyrészt
grafikont kell tudniuk készíteni szöveges feladathoz, másrészt tudniuk kell leolvasni adatokat
grafikonról és azokkal tovább számolni. Ilyen feladatok például a következők:
- Egy túrázó reggel 9-kor indul az útjára. 3 órán át 4 km/h-val halad, majd pihen 2 órát, és
3 órán át 3 km/h-val halad tovább a végállomásáig. Ábrázold a megtett utat az idő
függvényében. Mennyi volt az átlagsebessége a teljes út során? Hogyan szemléltethető az
átlagsebesség a grafikonon?
- Dávid elment az osztálytársához, Évihez, kölcsönkérni egy könyvet, közben vett magának
egy fagyit. Dávid mozgásáról az alábbi grafikon készült, melyen a vízszintes tengelyen az
indulás óta eltelt időt, míg a függőleges tengelyen a kiinduló helytől mért távolságot
jelöltük.
a) Készíts táblázatot a grafikon alapján!
Tüntesd fel a táblázatban, hol és mikor állt
meg Dávid!
b) Határozd meg, hogy melyik útszakaszon
haladt a leggyorsabban, és mennyi utat tett
meg Dávid percenként az egyes szakaszokon!
c) Mekkora volt Dávid átlagos távolsága a
házuktól?
Fizikai
példák
mellett
foglalkozunk
kördiagramokkal, oszlopdiagramokkal: azok elkészítésével, illetve adatok leolvasásával is.
Ezen témakör (is) közel áll a hallgatókhoz, hiszen nap mint nap találkozunk diagramokkal
életünk során, tehát azok értelmezése alapvető dolognak tekinthető. Több feladat kapcsán
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számítunk átlagot is, ami nem mindig számítani közepet jelent, ami azért megnehezíti olykor
a dolgot, de véleményem szerint ez csak színesíti az órákat:
- Egy gyár 1992-ben 320000 TV-t készített, 8 évvel később pedig már 560000 darabot
gyártott.
a) Hány darabbal, és hány százalékkal nőtt a termelés a 8 éves időszakban?
b) Hány darab, és hány százalék a termelés évi átlagos növekedése a 8 éves időszakban?
3. Tapasztalatok, összegzés
A kurzus során számos feladatot oldunk meg, melyek változatosak, és olykor a
függvénytantól eltérő matematikai területeket is érintenek. Ez hasznos lehet abból a
szempontból, hogy fel lehet eleveníteni meglévő ismereteket, illetve rámutat arra, hogy a
matematika egyes területei összekapcsolódnak. A példák megoldása során észrevehető, hogy
a könnyebb feladatok megoldása sikerélményt jelent, a kicsit nehezebb feladatoknál rávezetés
szükséges, ugyanakkor ezek elsajátítása is meg szokott történni, amivel elégedett vagyok. A
félév során a gyakorlatot és az előadást nem különítem el élesen, azaz több óra is vegyes. Az
elméleti állításokat többnyire bizonyítjuk is, ami azért lehet fontos, mert így van alapja is az
állításoknak, másrészt a vizsgán kiderül, hogy a vizsgázó tud-e értelmesen végigvinni
(többnyire egyszerű) gondolatmenetet, ami elvárható egy egyetemi hallgatótól.
A 2016/17 tavaszi félévben bevezetett feladatsor elérte azon célját, hogy a hallgatóknak
legyen egy bármikor elérhető feladatanyaga, ami például hiányzás esetén is jól jön, illetve az
órák valóban tempósabbak lettek. A 2017/18 tavaszi félévben pedig a feladatsort
kiegészítettem elméleti anyaggal: definíciókkal, állításokkal. Az így kapott 14 oldalas jegyzet
véleményem szerint nem túl hosszú, viszont hasznos, hiszen a feladatok szövegei mellett a
diákok bármikor el tudják olvasni a fontosabb elméleti ismereteket, továbbá így
minimalizálva van annak az esélye, hogy valaki azért tanul meg pontatlanul valamit, mert
órán rosszul jegyzetelt (erre első évben volt egy-két példa, de akkor is csak apróságokról volt
szó). Az állítások bizonyításai nem szerepelnek a jegyzetben, hiszen az jóval hosszabbá tenné
azt, és az órák egyébként is arra valók, hogy az adott témakört kicsit körbejárjuk,
részletezzük.
Végül a számonkérésről szeretnék szót ejteni. A félév során négy 60 perces dolgozatot
kell megírni, melyek gyakorlati példákat tartalmaznak. Ennek célja, hogy folyamatosan
fenntartsam a koncentrációt, és ne kelljen nagyon nagy anyagrészeket egyszerre
visszakérdezni. Ez a hallgatókban ellenérzést nem szült, és a teljesítményük jó vagy kiváló
volt. Olyan alkalom is akadt, hogy a javítást a hallgatókkal együtt csináltuk – természetesen
mindenki más dolgozatát javította –, mert az idő megengedte, és úgy gondoltuk, tanulságos
lehet egy-egy dolgozat értékelésének módja is, nyilván ilyen feladatuk később is lesz majd
tanítói munkájuk során. A gyakorlati jegy a négy dolgozatból szerzett pont összegéből alakul
ki, az előadás érdemjegyének megszerzése pedig szóbeli vizsgán történik, melyen a félév
során feldolgozott témakörökből összeállított tételsorból húznak a vizsgázók. A szóbeli
vizsgán a gyakorlati eredményekhez hasonlóan jó vagy kiváló feleletek hangzanak el, tehát a
tananyag elsajátítása úgy gondolom, megtörténik, azaz a kurzus eléri célját.
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Kérdések a tanítóképzés matematikájáról
a közoktatási tankönyvek fényében
Krisztin Német István
Szegedi Tudományegyetem, Szeged

1. Bevezetés
Több szempontból is fontos, hogy a tanítóképzés matematikája és a közoktatási tankönyvek
matematikája lehetőség szerint „összhangban” legyenek egymással és természetesen a
matematikával mint tudománnyal. Egyrészt mert a hallgatók munkájuk során majd a
tankönyvekben levő anyagot fogják oktatni, így kötelességünk erre felkészíteni Őket.
Másrészt pedig, mivel a tanítóképzésben nyilván nincs sem lehetőség, sem szükség „mindent”
megtanítani, így koncentrálni kell az 1-4. osztályok anyagára, műveltségterületen még az 5-6.
osztályokéra is. És persze matematikailag is helyesnek kell lennie, amit tanítunk.
A tanító szakosok Matematika tárgyának több éves oktatása, az alsó tagozatosok
matematikaóráinak látogatása és az 1-6. osztályos matematika-tankönyvek két sorozatának –
OFI (Budapest-Eger), Mozaik (Szeged) – tanulmányozása több kérdést, sőt problémát
vetettek fel bennem a fent említett összhanggal kapcsolatban. Jelen írásomban e kérdésekről
lesz szó. Hangsúlyozom, nem a tanterv és nem a tankönyvek minősítése a cél, hanem a
témáról való gondolkodás, kérdések megfogalmazása, hogy én mit és hogyan tanítsak a tanító
szakosoknak az említett összhang érdekében! A főbb kérdéses témák: a számfogalom
felépítésének alapja és iránya; az osztás nevű műveletek; egyes geometriai témák (pl.
alakzatok és tulajdonságaik, számegyenes, törtrész); általánosságban a logikai precizitás
kérdése, különösen a „definíció” és a „tulajdonság” elkülönítésének problémája. Ezek a
kérdések nem újak, de most is aktuálisak.
2. A számfogalom felépítésének alapja és iránya
E téma tárgyalására matematikailag két lehetőség van: az egyik a „bővítő”, a másik a
„részhalmazos”. A „bővítő”-ben az alap a természetes számok halmazelméleti vagy Peano
axiómarendszere. Itt az „új” számok (egész, racionális, valós) „még nem léteznek”, ezeket
sorban „meg kell alkotni”. A „részhalmazos”-ban az alap a valós számok axiómarendszere. Itt
az „új” számok (természetes, egész, racionális) „már léteznek” mint speciális valós számok,
itt „csak felfedezni kell” ezeket. Nagyon nagy a jelentősége, hogy melyik irány szerint
haladunk!
A tanító szakos hallgatóknak eddig a „bővítő” irányt tanítottam; a tanítóképzési
matematika tankönyvek is így járnak el (Pappné 2004; és részben Szalay 2010). De a
közoktatási tankönyvekben a másik, a „részhalmazos” irányt vélem felfedezni, főleg egész és
racionális számok esetén, de részben már a természetes számok esetén is. Ez az „irányváltás”
a tanítóképzés és a közoktatási tankönyvek között véleményem szerint a fent említett
összhang ellen hat, és komoly problémát jelent a hallgatóknak. Hogyan hidaljam át ezt a
helyzetet? Példák a tankönyvekből:
Az 1. ill. a 2. ábra a OFI 4., ill. a Mozaik 3. osztályos könyvében az első „kiemelt”
szövegeket mutatja a negatív (egész) számokról. Ezek szerint e számok „vannak”, eddig is
voltak.
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1. ábra: (Kóródi 2015: 80)

2. ábra: (Árvainé 2009c: 42)

Továbbá, a 3. ábra alsó sorában egyszerre jelenik meg a pozitív egész szám és a természetes
szám. Hogyan kell érteni a kétféle jelölést?

3. ábra: (Árvainé 2009d: 36)

Az OFI 5. osztályos tankönyvében, a természetes számok év eleji összefoglalásában, még az
egész és racionális számok előtt jelenik meg az alábbi szöveg az osztás tulajdonságainál:
4. ábra: (Tóthné 2016: 34)

Ez tehát nem azt mondja, hogy a 2:4 hányados nem létezik (a természetes számokon), hanem
azt, hogy van, csak nem természetes szám, sőt nem is egész.
Mindkét kiadó 5. osztályos tankönyve a számegyenesen levő pontok távolsága fogalmával
vezeti be egész számoknál az ellentett és az abszolútérték fogalmát is: 5. ábra. (Hasonló
(Tóthné 2016: 41) is.) Számomra ez is a valós számokra utal, hiszen matematikailag egyenes
pontjainak távolsága valós szám.
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5. ábra: (Csordás 2013: 243)

Az ábra utolsó három sora lenne az abszolútérték matematikai definíciója. Továbbá, ha
összevetjük az 5. ábrán levő ellentett definíciót a negatív számok alsó tagozatos,
hőmérsékleten alapuló bevezetésével, akkor eltérést tapasztalunk. Alsó tagozaton pl. a –4°C
úgy jelenik meg, hogy 4°C-ot kell „melegedni” a 0°C-ig. Itt, felső tagozaton a –4 inkább úgy
jelenik meg, hogy a számegyenesen ugyanolyan távolságra van a 0-tól, mint a 4, csak azzal
ellentétes irányban.
Az OFI 5. osztályos tankönyve alábbi, 6. ábrájából számomra egyértelmű, hogy az
egyes számok fogalmánál a valós számok halmaza az alap, ennek részhalmazairól van szó.
Egyedül csak a „valós szám” szókapcsolat hiányzik, amivel teljes lenne egy ilyen alapú
definíció: pl. „A racionális számok a két egész szám hányadosaként felírható valós számok.”
Azt is érdemes észrevenni, hogy a természetes és egész számokat „egymásból származtatja”
ez a könyv:

6. ábra: (Tóthné 2016: 85)

A racionális számra a Mozaikos 6. osztályos könyv hasonló megfogalmazást alkalmaz
(Csordás 2009: 219). Egész számra nem adnak definíciót a Mozaik 5-6. könyvek, csak
elkezdik felsorolásukat. Természetes számra az 5. osztályos könyv a 6. ábrához a hasonló
definíciót ad, de bizonyos halmazok elemszámaiként is szerepelnek (Csordás 2013: 14).
3. Osztás, oszthatóság
Csak röviden említem, a számok relációival, műveleteivel kapcsolatban is több részt
problémásnak érzek, leginkább az osztásét. A vizsgált 2-5. osztályos tankönyvekben hatféle(!)
„osztás” található a természetes számokkal kapcsolatban: bennfoglaló osztás, részekre osztás,
osztás, maradékos osztás, írásbeli osztás, maradék nélküli osztás. Továbbá, e könyvekben
szinte szinonima az „osztás” és a „maradékos osztás”! A tanítóképzésben pedig az osztás és a
maradékos osztás egymástól és a 2-5. osztályos fogalmaktól élesen megkülönböztetett
matematikai fogalmait oktatom. Ehhez jön még a többszöröse (osztója, oszthatósági) reláció
közoktatásitól szintén eltérő formájú fogalma: maradékos osztás helyett szorzással. Ez a
helyzet gondot okoz a hallgatóknak. Hogyan oldjam meg?
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4. Geometriai alakzatok és jellemzőik
A vizsgált 1-6. osztályos tankönyvekben olyan bonyolult fogalmak jelennek meg – kiírva
vagy burkoltan –, mint a görbe (vonal), a síkidom, a felület és ezek jellemzői: korlátos - nem
korlátos, határolt - határtalan, nyitott - zárt, egyszerű (önmagát nem metsző) - nem egyszerű,
összefüggő, kétoldalú. Ráadásul több fogalmat nem megfelelően használnak a tankönyvek:
más jelentéssel jelenik a tankönyvekben, mint a matematikatudományban, és egymással is
keverednek. E helyzet tisztázásához egészen komoly ponthalmaz-elméleti és leíró topológiai
kurzust kellene tartanom a hallgatóknak, ami nyilván nehezen lehetséges. Akkor mit tegyek,
hogy valahogy mégis felkészítsem őket a tankönyvekre?

7. ábra: (Árvainé 2009a: 58)

Miért „egyenes”-ek a második sorban levő vonalak? Az első oszlopban levő vonalak
matematikai értelemben nem „nyitott”-ak hanem ún. határolt vonalak: két-két határpontjuk
van. Ha ezek a pontok nem tartoznának hozzájuk, akkor lennének ún. határtalan nyílt vonalak.

8. ábra: (Árvainé 2009d: 69)

A törött vonal matematikai definíciója nem a 8. ábrán levő mondat. Az összefüggőség kevés.
(A „definíció vagy tulajdonság” kérdésről később lesz szó.)

9. ábra: (Árvainé 2009d: 69)

A félegyenesnél itt használt „végtelen” jelző matematikailag nem helyes: a „nem korlátos”
lenne a megfelelő. A felső tagozaton hasonló a helyzet. A 10-11. ábrákon matematikai
szempontból „végtelen”-ség helyett „nem korlátos”-ságról kellene beszélni, a „hosszúság” szó
pedig nem való ide.

10. ábra: (Csordás 2013: 71)
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11. ábra: (Tóthné 2016: 106)

A „végtelen” szó sok felesleges használata a későbbiekben „visszaüt”. Pl. hallgatóim nem
értették, hogyan mondhatom azt, hogy egy szakasz mint ponthalmaz végtelen, mert szerintük
véges, hiszen két végpontja is van. Következik a „síkidom” témája.

12. ábra: (Árvainé 2009a: 59)

13. ábra: (Árvainé 2009c: 50)

Matematikailag két probléma is van. Egyrészt „zárt vonal” két síkrészt is határol; melyik a
„síkidom”? Másrészt, vannak olyan síkidomok is, amelyek nem „(egy) zárt vonallal
határoltak”. Felső tagozaton bonyolódik a helyzet:

14. ábra: (Csordás 2013: 80)

Ezek szerint pl. a körgyűrű nem „síkidom”. Miért? Új szakszó, a „tartomány” is megjelenik:

15. ábra: (Csordás 2013: 85)
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Az OFI-s könyvekben a síkidom fogalma az 5. osztályban kerül elő, szintén „problémásan”:

16. ábra: (Tóthné 2016: 123)

Körgyűrű esetén már ellentmondásba is kerül e síkidom-fogalommal:
17. ábra: (Tóthné 2016: 126)

Nem látom be, miért kell az 1-5. osztályokban ilyen fogalmakba, mint a síkidomé, így
belebonyolódni. A 18. ábra szövege ismét problémás matematikailag: ugyanis nem az a
helyzet, hogy a doboznak „kívül” és „belül” is van felülete, hanem az, hogy a doboz egy ún.
kétoldalú felületet szemléltet!

18. ábra: (Tóthné 2016: 106)

5. Geometria és számfogalom
A számfogalom geometriai modellezésénél rögtön a „számegyenes” fogalma kérdéses: 19.
ábra „A számegyenes olyan egyenes, aminek egyik végén nyíl van…” Korábban a könyvek
azt hangsúlyozták, hogy az egyenes „végtelen”. Továbbá, számomra nem egyértelmű, mi az
„egység”: az 1 jelű pont, vagy a 0-t az 1-gyel összekötő szakasz?

19. ábra: (Tóthné 2016: 48)

20. ábra: (Csordás 2013: 26)

A számegyenesen a műveleteket megjelenítő nyilakra írt jelekkel kapcsolatban is problémám
van, mert használatuk ellentmondásos. A 21. ábrán a természetes számok összeadásátkivonását szemléltetve a nyilakra írt +, illetve – jelek nyilván összeadást, illetve kivonást
jelentenek.
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21. ábra: (Kóródi 2014: 38-40)

De a 22. ábrán, ami egész számok összeadását-kivonását szemlélteti, + és – jelek jelentése
nem egyértelmű: az első egyenlőség szerint nem műveleti jelek, hanem előjelek; a második
(„rövidebben”) egyenlőséghez kapcsolódva tekinthetők műveleti jelnek!

22. ábra: (Tóthné 2016: 44)

Ez a kétféle jelhasználat problémát okoz. Itt csak az irányított szakaszokkal végzett műveletek
tárgyalásával lehetne „tiszta” helyzetet teremteni, de ez nyilván nem a 3-5. osztályok feladata.
Véleményem szerint matematikailag az a helyes, ha természetes számok esetén nem írnának a
nyílra se +, se –jelet, csak a számot, és a nyíl iránya mutatná, milyen műveletet szemléltetnek!
Hasonló ábrák találhatók a Mozaikos könyvekben is.
A harmadik kérdés a „törtrész” fogalmához kapcsolódik. Egyik, általam vizsgált tankönyvből
sem derül ki egyértelműen, hogy mit értenek alakzatok részeinek „egyenlőség”-én: a részek
egybevágóságát vagy a részek egyenlő mértékűségét (pl. egyenlő terület)? Matematikai
szempontból nyilván az utóbbit kell rajta érteni.

23. ábra: (Kóródi 2017: 131)

A 23. ábrán mindkét csónak esetén mondhatom, hogy kéthatod része piros. Továbbá, a bal
oldali csónak esetén mondhatom, hogy egyharmad része piros. De a jobboldali csónak esetén
„bajban vagyok”: mondhatom-e hogy egyharmad része piros, hiszen nem három egybevágó
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része egyike piros? A következő feladatban levő „nagysága” szó utalhat rá, hogy a terület
egyenlősége a lényeges. (A területről korábban volt szó, lefedéseken keresztül.)

24. ábra: (Kóródi 2017: 131)

Hasonló a helyzet a Mozaikos könyvekben is. Itt jegyzem meg, hogy a tankönyvekben
számomra problémás a következő fogalmak, több esetben keveredő használata: „valaminek a
törtrésze”, birtokos viszony nélküli „törtrész”, „rész” nélküli „tört” és „törtszám”. Mindkét
utóbbi fogalom – és a „racionális szám” is – szerepel két egész szám hányadosaként (pl.
Csordás 2013: 134; Csordás 2009: 186 és 219).
6. Logikai precizitás – definíció és tulajdonság
Tapasztalatom szerint a hallgatóknak nagy gondot okoz ez a téma: rendkívül bizonytalanok az
alapvető fogalmak definíciónak pontos megfogalmazásában, a definíció és tulajdonság
elkülönítésében, és annak eldöntésében, hogy melyik tulajdonság alkalmas az adott fogalom
meghatározására. Ez a bizonytalanságuk tapasztalatom szerint a közoktatási tankönyvekből is
ered, és felkészületlenül éri Őket a tanítóképzésben elvárt és szükséges precizitás. Sokszor
nem is értik, mi az oktató problémája.
Ez a téma nyilván messze túlmutat az 1-6. osztályos tananyag keretein, de ami ezzel
kapcsolatosan itt megjelenik, nagyon fontos, hogy egyértelmű legyen.
Véleményem szerint, ha már előkerülnek fogalmak definíciói és tulajdonságai a
közoktatási tankönyvekben, akkor ezeket a lehetőségek szerint precízen és egységesen, a
köztük levő logikai és nyelvi különbségek megfelelő kiemelésével kell megtenni, mert
nagyon megtévesztő lehet a nem megfelelő használat. A tankönyvek sajnos nagyon
következetlenül használják a „nevezzük” („hívjuk”, „értjük” stb.) szót a definíciókban: egyes
részekben szinte teljesen hiányzik, de vannak olyan részek is, ahol minden szükséges helyen
ott van. Továbbá, a tipográfia is sok esetben megtévesztő. Példaként a téglalap és négyzet
esetét mutatjuk. Ezek a Mozaik 2., 4. és 5. osztályos tankönyveiben így jelennek meg.

25. ábra: (Árvainé 2009b: 80)

Konkrét tapasztalatunk, hogy azok a hallgatók, akik a tantárgypedagógián ebből a 2. osztályos
témából tartottak mikrotanítást, a tankönyvi szöveg alapján azt mondták és azt is gondolták a
téglalap definíciójának, hogy „…aminek szemközti oldalai egyenlő hosszúak.” Vagyis a
hallgatók a téglalapról szóló első „kiemelt” mondatot gondolják a fogalom definíciójának. A
tipográfia is félrevezető.
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26. ábra: (Árvainé 2009d: 72)

27. ábra: (Csordás 2013: 168)

28. ábra: (Csordás 2013: 169)

Tehát a három osztályban a téglalapra vonatkozó négy kijelentő mondat mindegyike más-más
geometriai fogalmakat használ, egyikben sincs „nevezzük” szó, és a félkövér kiemelés
használata is ellentmondásos. Melyik a definíció? Négyzetre csak kétféle mondat vonatkozik,
és szerepel a „nevezzük” szó, bár egyedül(!) a 2-os könyvben.
Az OFI 3., 5. és 6. osztályos tankönyveiben hasonló a helyzet. Itt is az alábbi ábrán levő
mondat az első „kiemelés” a téglalapról, itt a 3. osztályban.

29. ábra: (Kóródi 2017: 115)

30. ábra: (Kóródi 2017: 115)

Ezeknél jó a nyelvi és tipográfiai megjelenítés, de az alábbi, nyilván definíciót tartalmazó ábra
– ami a tankönyvben az előző oldalon szerepel –, kétségessé teszi a helyzetet:

31. ábra: (Kóródi 2017: 114)
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Az 5-6. osztályos könyvekben az alábbi „kiemelt” mondatok találhatók a téglalapról és a
négyzetről:

32. ábra: (Tóthné 2016: 116)

33. ábra: (Tóthné 2016: 117)

34. ábra: (Tóthné 2017: 154)

Ebben a helyzetben hogyan álljak ehhez a kérdéshez? Nem térhetek ki a probléma elől, hiszen
szerepel a tankönyvekben, a hallgatók találkozni fognak vele. Követelhetek-e a hallgatóktól
precizitást? Ha definiálok valamit, melyik módon tegyem azt? Természetesen tudom, hogy
több, egymással ekvivalens definíció van pl. téglalap esetén is, de talán nem a 2-6.
osztályokban kellene ebbe a kérdésbe belebonyolódni. Itt említem meg, hogy ez a tankönyv
korábban a háromszögekkel kapcsolatban az alábbi fogalmakat is bevezeti:

35. ábra: (Tóthné 2017: 53)

Ez a tipizálás alapvetően eltér a négyszögekétől, itt ugyanis a „fajták” között nincs kapcsolat,
halmazaik diszjunktak: ezek szerint pl. egyenlő oldalú háromszög nem egyenlő szárú! (Pedig
a könyv már a következő oldalon felhasználja, hogy ha egy háromszög egyenlő oldalú, akkor
egyenlő szárú is!) Ebben a helyzetben én milyen definiálási módszert alkalmazzak a
tanítóképzésben: a négyszögek „részhalmazos”-át, vagy a háromszögek „diszjunkt
halmazos”-át?
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7. Befejező gondolatok, kérdések
Milyen válaszokat adjak kérdéseimre? Egyáltalán keressek-e válaszokat, vagy inkább
maradjon minden, ahogy volt? Bizonyos témákban újra kell gondolnom a tanító szakos
hallgatók matematikai képzését? Az elején jeleztem, nem szeretném bírálni a tankönyveket,
de annyit meg kell jegyeznem, a vizsgált közoktatási tankönyvek több témában „nehéz”
helyzetbe hoznak minket, tanítóképzőket, főleg a geometriában. Valahol jelezni kellene a
problémás témákat? Valamilyen fórumon kezdeményezni kellene bizonyos tartalmi
változásokat? Vagy ne is próbálkozzak ilyesmivel, mert kicsi az esély a változásra, és inkább
csak a magam helyén próbáljam valahogy megoldani a problémákat?
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A matematika tantárgypedagógia helyzete a tantervi változások tükrében
Petz Tiborné
Széchenyi István Egyetem, Győr

A 2017/2018-as tanévben megkezdődött az új, átalakított tantervek alapján történő oktatás.
Előadásomban ennek az átalakításnak az előnyeit, hátrányait taglaltam, és a különböző
intézmények által megvalósított tantervi hálókat vettem górcső alá.
Eric De Corte világhírű tanuláskutató négy pontban foglalta össze a tanulásról való mai
tudásunk legfontosabb elemeit (De Corte 2010).
Négy alapelem a „Constructive”, azaz a tudás belső személyes felépítése, a „Selfregulated”, azaz az önszabályozó mechanizmusok működése, a „Situative”, azaz a
kontextushoz kötött tanulás és a „Collaborative”, azaz a társas tanulás. A kognitív forradalom
hatására már ismerjük a tanulás ezen jellemzőit. Az iskolai gyakorlatokra kevés hatással
voltak, és a pedagógusképzésbe sem vert még mély gyökereket. A tanulási folyamat során a
tudás inkább átadható ismeretként jelenik meg. A képességek fejlesztését kell előtérbe
helyezni a pedagógusképzés, és azon belül a tanítóképzés keretein belül, a reformok során. A
tanulás, a tudás és a tanítás találkozási pontja a kurrikulum. Ez egy nehezen meghatározható
fogalom, amellyel egy teljes tudományelmélet foglalkozik. Az intézményesült oktatás és a
tanulás közötti hidat próbálják ezek az elméletek megépíteni. Több szinten elemezhetjük a
tanterv-elmélet tárgyát.
Szint
szupra

A szintnek megfelelő ágens
nemzet feletti, nemzetközi szint

Példák
nemzetközi mérések referenciakeretei

nemzeti
mezo

nemzeti oktatási-képzési
rendszer
iskola, oktatási intézmény

mikro
nano

oktatói, iskolai osztály
tanuló, egyén

Nemzeti standardok, nemzeti tantervek,
országos tanulmányi és vizsgakövetelmények
iskolai szintű (helyi) tantervek, intézmények
által alkalmazott képzési programok
tanítási terv, „tanmenet”, kurzusok, modulok
egyéni tanulási tervek

A kurrikulum szintjei (Thijs és Va den Akker 2009)

Oktatási változások következtében akkor alakul ki tartós hatás, ha az iskolák képesek az egyes
tanulók szintjén is sajátos tanulási problémák azonosítására, a pedagógusok pedig mintegy
szervezet, képesek az együttműködő tudásmegosztásra (Giles – Hargreaves 2006).
A tanulás eredményességének javítását célzó kormányzati törekvések óriási
kihívásokkal kell, hogy szembenézzenek. De hangsúlyozni kell, hogy a tanterv alakítására
vagy az oktatás javítására való törekvések nem mindig érik el a tanulás eredményességének
javítását. Az oktatáspolitikák általában az összetett képességek alakítását célozzák, a tanulás
minőségi javulását meghatározó hatások mikroszinten keletkeznek. A kormányzati politikák
„durva” eszközrendszere nem képes közvetlen módon kezelni az iskolai mikrovilág
komplexitását. Csupán a környezetet tudja megteremteni a minőségi tanulás számára.
Másik probléma. hogy a felsőoktatás tömegesedésével megnövekedtek a hallgatók
közötti különbségek. Az ismeretek gyarapodtak, de az ismeretalapú pedagógiai kultúra
változatlan maradt. Ezt szintén figyelembe kell venni a tantervi reformoknál. A tanítóképzés
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folyamatába be kell épülnie olyan tantárgyaknak, amelyek biztosítják a fent ismertetett
tartalmakat. Ezek a tantárgyak a tantárgypedagógiák, amelyek biztosítják, hogy a hallgató
megismerje a rá váró tevékenységek céljait és tartalmát. A tantárgypedagógia oktatása a
pedagógusképzésben meghatározó, hiszen döntő szerepe van a tanár/tanítójelöltek
szemléletének alakításában, a szaktárgy tanításáról vallott nézetek megalapozásában.
A tantervi reform lassú folyamatának a többszöri átdolgozott folytatásaként 2015
nyarán a Magyar Rektori Konferencia szervezésében megkezdődött a felsőoktatási Képzési és
Kimenti Követelmények (KKK) átdolgozása. A magyar felsőoktatás tömegesedése a
hallgatók tudása, iskolai tapasztalatai mentén befolyásolja a rendszer működését. Fontos
kihívás a „piachoz”, a munkaadók elvárásaihoz történő alkalmazkodás is. A munkaadók az
alkalmazni kívánt szakembereknél nem csak a szakmai tudást igénylik. Növekszik a
személyiség elvárt jellemzőinek, a sokat emlegetett „puha faktor” (soft skill) elemeknek a
szerepe (Gordon 2002). Az alapszakok előkészítő tantárgyai jellemzően a „tudományt” és
nem a további tanuláshoz, a munkavállaláshoz szükséges „tudást” közvetítik. Nem történik
meg a tudás elmélyítése, begyakorlása; csak megkésve kerül sor a hallgatók tudásának
ellenőrzésére. Alig veszik figyelembe az ellenőrzés és értékelés szerepét a tanulási
teljesítményekre (Csapó 1987). A felsőoktatás nem kezeli azt a helyzetet sem, hogy a
középiskolából kikerülő hallgatók teljesen más oktatási- és képzési-, módszertani-, értékelési
eljárásokkal, elvárásokkal találkoznak. Az új képesítési keretrendszerek leírják egy térség,
ország képesítési struktúráját; összehasonlíthatóvá teszik a képesítéseket akár egy ország, akár
egy nagyobb térség esetén. Kialakításuk jellemzően a kimenet alapú szabályozásra, a tanulási
eredményekre épít.
A KKK rendszerek felépítése és használata a „tudás” (kompetenciák) kimenetalapú
leírásán alapul. Az oktatási (és más) rendszerek általában a bemenet, folyamat, kimenet
(eredmény) mentén szabályozhatók (Báthory 1992). Az eredményalapú megoldások a
következő módon segítik az oktatási rendszerek működését: az eredmények célként,
követelményként támogatják a tervezést, az eredmény elérése nem csak egyetlen módon
történhet, hanem biztosított az intézmény szakmai önállósága, az oktató módszertani
szabadsága, a megszerzett tudás a pedagógia értékelési eljárásaival mérhető, elemezhető, a
„hallgatói tudás” minőségbiztosítási megoldások alapja lehet, a tudás akkor is elismerhető, ha
a hallgató nem vett részt formális felkészítésben stb. Magyarország az európai
keretrendszerek fejlesztésével párhuzamosan 2005-ben megkezdte saját rendszerének a
kialakítását.
Az elemzés során az intézmények megvizsgálták, hogy az alapozó tárgyak (eddig
tanított tantárgyak) egyes fejezetei, tananyagegységei vajon ténylegesen szükségesek-e a
szakma elsajátításához vagy sem (Csapó 1987). Az ellenőrzési eljárások részben
automatizálhatók. A mérések során gyűjtött információk további döntések előkészítését
segíthetik: mely témakörök, részek, elemek okoznak gondot (később növelhető a feldolgozási
idő), a rendszeresen gondot okozó témakörök, milyen előzetes tudást igényelnek (ezek
ellenőrizhetők, és ha kell e-tartalmakkal, foglalkozásokkal támogathatók a hallgatók). Az
adatbázisból kigyűjtött információk alapján, az új tartalmi struktúrának megfelelően,
újratervezhető a szakok alapozó tárgyainak az oktatása. A kudarcok, lemorzsolódás gyakori
oka, hogy a felvett hallgatók egy része nem rendelkezik a tanulmányok megkezdéséhez
szükséges előzetes tudással. Egyre jobban leszakadnak, végül már nem képesek az összegyűlt
hiányosságokat pótolni. Vigotszkij (1971) legközelebbi fejlődési zóna elmélete is azt jelzi,
hogy a hatékony tanulás akkor következik be, ha a tanuló olyan tartalmakkal,
tevékenységekkel találkozik, amelyek meghaladják jelenlegi tudását, de nem haladják meg
lehetőségeit. A fenti probléma kezelésének első lépése lehet, hogy az első héten megtörténik
a hallgatók matematika tudásának a felmérése. Az eredmények alapján át kell gondolni a
tantárgyi struktúrát, melyik témaköröket kell hangsúlyosan tanítani a tantárgypedagógiai
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kurzus keretében. A fenti megoldás esetében hallgatók kritérium-orientált tudásszint mérése
történik. Így biztosítható, hogy a felkészítés során kevesebb olyan lemaradás forduljon elő,
amelyről sem az oktató, sem a hallgató nem tud (Csapó 1987). Azaz – ha lehetséges - ezekbe
a tárgyakba célszerű elhelyezni azokat a megfelelő tartalmakat, amelyeket a KKK tudás és
képesség kategóriái leírnak. A hallgatók a szétaprózott, tudományalapú tárgyakban nem
érzékelik a megismerendő rendszerek összetettségét; minél több a tárgy, annál nagyobb a
veszélye annak, hogy elmaradnak közvetítendő tartalmak, vagy többször is feldolgoztatnak a
hallgatókkal azonos tartalmakat.
Ha kevesebb a tantárgy (de nem a tartalom), akkor megnövelhetők a tantárgyak
kreditértékei. Ezekhez könnyebben lehet önálló hallgatói feladatokat hozzárendelni, akár
olyanokat is, melyek túlmutatnak 1-1 féléven. Az így kialakított megoldások (feladat,
csoportmunka, szakmai gyakorlat) részben biztosíthatják az attitűd, valamint az autonómia és
felelősség deskriptorokban leírt tanulási eredmények kialakítását és ellenőrzését. Az utóbbi 10
év során a tudományokban, a munkaadói elvárásokban történő változások szintén a KKK
átalakítás igényét erősítették. A 18/2016 EMMI rendelet tartalma és szerkezete elég
mozgásteret ad a felsőoktatási intézményeknek, hogy saját igényeik és lehetőségeik alapján
átalakítsák képzési struktúrájukat, képzési dokumentumaikat. Ehhez az intézményeknek meg
kellett határozniuk a tanterv átalakítás szabályait, el kellett készíteniük a megfelelő
dokumentummintákat és nem utolsósorban fel kellett készíteni az oktatókat a szakszerű és
egységes tervező munkára. Nem szabad elfelejteni, hogy a következő 10 évben valószínűleg a
most kialakítandó dokumentumok szabályozzák a felsőoktatást.
A 18/2016. (VIII.5.) EMMI definiálja a tanító szak céljait és követelményeit. A definíció
szerint a „szak célja a változó társadalmi szükségleteknek megfelelő, minőségelvű
tanítóképzés. A szakon végzettek felkészültek a tanulók személyiségének komplex
fejlesztésére, a tanító teljes szerepkörének betöltésére, az általános iskola első négy
évfolyamán valamennyi műveltségi terület tanítói feladatinak ellátására.”
A szakmai kompetenciákból kiemelve néhány dolgot:
Tudás:
„- ismerik a tanulás támogatásának, a kulcskompetenciák megalapozásának,
kibontakoztatásának tudományos és szakmódszertani alapjait, az első hat
iskolaévben alkalmazható korszerű módszereket, eszközöket.
- biztos tudással rendelkeznek az 1–4. évfolyamon valamennyi szaktudományos és
tantárgy-pedagógiai megalapozása terén, ami feltételezi a nevelési–oktatási folyamatok
tervezésének, a célok, tartalmak és tevékenységek összefüggésének ismeretét is.”
Képesség:
„- a szakmai–tudományos kritériumokat érvényesítve választják meg a szakirodalmi
(könyvtári és elektronikus) források körét, és munkájukban kreatív módon hasznosítják.”
Ezeket a részeket azért emeltem ki, mert a matematika tantárgy keretein belül ezekhez tudunk
hozzátenni, fejleszteni.
A tanítóképző intézmények tantervi hálójának vizsgálata
Minden tanítóképzéssel foglalkozó intézet átalakította a tantervét a 2017/2018-as tanévre,
hogy az megfeleljen az új Képzési és Kimeneti Követelményeknek. A változó társadalmi
szükségleteknek megfelelő, minőségelvű tanítóképzés eléréséhez a matematikának is hozzá
kell járulnia. A szakon végzetteknek felkészülteknek kell lenniük a tanulók személyiségének
komplex fejlesztésére.
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Tudásukban meg kell mutatkoznia annak, hogy ismerik a tanulás támogatásának, a
kulcskompetenciák megalapozásának, kibontakoztatásának tudományos és szakmódszertani
alapjait, az első hat iskolaévben alkalmazható korszerű módszereket, eszközöket. Továbbá
biztos tudással rendelkeznek az 1–4. évfolyamon valamennyi szaktudományos és tantárgypedagógiai terület megalapozása terén, ami feltételezi a nevelési–oktatási folyamatok
tervezésének, a célok, tartalmak és tevékenységek összefüggésének ismeretét is. A tantervek
átalakításában ezeket a szempontokat is figyelembe kellett vennünk. Az alább látható
táblázatokba összegyűjtöttem néhány tanítóképzéssel foglalkozó intézményt, hogy
megmutassuk, a régi tantervükhöz képest, hogyan alakították át a képzésük rendszerét a
matematika területét illetően.
Megvizsgálva a tanterveket azt mondhatjuk, hogy megfelelnek a kitűzött céloknak,
követelményeknek. Kellően összehangoltak az egyes tantárgyak, nincs bennük átfedés, és így
képesek az intézmények a követelményekben leírt komplex oktatás megvalósítására.
Kiegyensúlyozott tantervek kerültek kialakításra, amelyek összhangban vannak a célokkal,
követelményekkel. Integrált tudást lehet velük létrehozni, a képességeket, készségeket
egyaránt fejleszthetők általuk.
Amit viszont negatívumként kell megemlítenünk, az az, hogy a Képzési és Kimeneti
Követelmények következményeként legtöbb helyen az óraszámok csökkentésére került sor.
Ez a hallgatók leterheltségén csökkent, viszont a szaktárgyi és szakmódszertani tudás
kialakítására nincs pozitív hatással. A tanítóképzés lényegét a kapcsolatok kialakítása, a
személyes kontaktus adja. A tantárgypedagógiák kapcsán ismerkednek meg a tanítós
hallgatók a módszerekkel, eszközökkel, miközben kialakul bennük az a hozzáállás, amely
egész életükben szükséges a hivatásuk teljesítéséhez. A csökkentett óraszámok miatt újra kell
gondolnunk a tantervben leírt tantárgyak tartalmát, követelményeit, a számonkérési formákat.
Több otthon elsajátítandó anyagot kell a hallgatók részére bocsátanunk, több egyénileg
elvégzendő feladattal kell megbirkózniuk. Ennek a veszélyét abban látjuk, hogy amennyiben
a hallgatóknak nem alakultak ki a megfelelő tanulási szokásaik, akkor a feladattal
nehezebben, vagy éppen sehogyan sem fognak tudni megbirkózni. Az oktatásnak ki kell
térnie és meg kell felelnie a mai modern elvárásoknak is. Éppen ezért az információs és
kommunikációs technológiák sem maradhatnak ki a tantárgyak anyagai közül. Tehát nagyon
széles spektrumú az az ismeret, amit el kell sajátítaniuk a leendő tanítóknak.
Ha megnézzük a mintatantervek változását mutató táblázatokat, láthatjuk, hogy az
intézmények többsége úgy döntött, hogy a hagyományosan alapozó tárgyak számát csökkenti,
erősítve a tantárgypedagógiák számát. Ezirányú vizsgálataim is mutatják, azokban az
intézményekben fejlődik jobban a hallgatók szaktárgyi és szakmódszertani tudása,
amelyekben a módszertan kurzusok is a tanterv részét képezik. Az alapozó kurzusok sokszor
nem hasznosulnak kellő mértékben a hallgatóknál, a leendő tanítók nem találják a
kapcsolódási pontot a későbbi hivatásukkal. A tantárgypedagógia kurzusok ilyen értelemben
is segítenek nekik a későbbi munkájukra való felkészülésben.
A tantervek vizsgálatakor láthatóvá vált, hogy vannak olyan intézmények (Eger,
Sárospatak) ahol a tantárgyakba van beépítve egy kevés tantárgypedagógia. Ezeken a
helyeken a hangsúly a szakmai tárgyakon van. Az oktatókkal való személyes beszélgetésekre
hivatkozva, továbbá a felmérések eredményeinek tükrében elmondható, hogy az oktatók nem
tudják megvalósítani azt az elképzelést, hogy a tantárgypedagógia helyett minden szakmai,
matematikai tárgy egyben módszertani tárgy is. Vizsgálatom (amely nem témája ennek a
cikknek) kimutatta, hogy az eredmények ezeben az intézményekben a legrosszabbak.
Javasoltam a fent említett intézményeknek tantervük felülvizsgálatát. Nagy eredménynek
könyvelhető el, hogy a javaslataim alapján az új mintatantervbe már bekerült a
Tantárgypedagógia kurzus. Igaz most még csak az utolsó előtti félévbe került a tantárgy, de
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így a hallgatóknak már van lehetőségük a tanítási gyakorlat előtt megismerkedni a
matematika oktatásához szükséges módszerekkel, eszközökkel.
Most még minden tanítóképzéssel foglalkozó intézmény igyekszik a megváltozott
eljárásokhoz hozzászokni, de egy későbbi longitudinális vizsgálat bizonyíthatja vagy
cáfolhatja majd az új tanterv sikerességét.
Elérte-e a kitűzött célokat, gyarapodtak-e a hallgatók kognitív, szociális, személyes
kompetenciái, képesek-e helytállni a felsőoktatásban eltöltött évek után a munkahelyeiken?
A tantervi változtatásokban a gazdasági versenyben történő pozíciószerzés szándéka is
rejlik. A megvalósulás kihívását a vizsgált terület komplexitása jelenti. A komplexitást jelzi,
hogy az emberben végbemenő tanulás összetett kognitív és nem kognitív képességek
kialakulását jelenti, amely az oktatáspolitikai beavatkozások számára nehezen hozzáférhető.
Nagy kérdés, hogy mennyire lehet a szakpolitikai eszközökkel az emberben lezajlódó
folyamatokba beavatkozni. Ahol a tanulást helyezzük a középpontba, az is leszűkül a tanítás
és a pedagógusok munkájának fejlesztésére.
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Matematikatanítás, pedagógusjelöltek matematika-módszertani felkészítése

Az új KKK-ból kiemelve egy fontos részt folytattam az előadásomat. Ez a rész a következő:
„Biztos tudással rendelkeznek az 1–4. évfolyamon valamennyi szaktudományos és tantárgypedagógiai tartalom megalapozása terén, ami feltételezi a nevelési–oktatási folyamatok
tervezésének, a célok, tartalmak és tevékenységek összefüggésének ismeretét is.”
A fenti megjegyzés miatt vizsgálom immár 5 éve a tantárgypedagógia kurzus előtt és után a
hallgatók tudását. Mivel a publikációnak nem célja az egész vizsgálat bemutatása, ezért csak
egy példa segítségével szemléltetem, hogy nagyon sok a teendő, hogy azt a bizonyos biztos
tudást kialakítsuk.
A feladat a következő a vizsgálatomból:
Oldja meg a következő feladatot!
Hogyan szemléltetné, milyen módszerrel, eszközzel lehetne megtanítani a
gyerekeknek?
Dani és Ricsi ugyanannyi zsebpénzt kapott. Dani a harmadát, Ricsi a negyedét költötte
el. Kinek maradt több pénze?

A fenti ábrán is látszik, hogy a hallgató nem a harmadát, illetve a negyedét vette a
zsebpénznek, hanem hármat és négyet vett az egészből. Ráadásul nem általánosan
oldotta meg, hanem kitalált egy fix összeget.
Következtetés: a hallgatók tudása bizonytalan és sok esetben kevés vagy hibás
ismeretekkel rendelkeznek.
Összefoglalva a fent említett dolgokat elmondható, hogy a tantervi változások hatása csak
néhány év múlva mérhető igazán. De az már most megállapítható, hogy a tanító szakos
hallgatók tudásának fejlesztésére nagy hangsúlyt kell fektetni, hogy megállhassák a helyüket a
hivatásukban. Ez mind a szaktárgyi, mind a szakmódszertani tudás fejlesztésére vonatkozik.
Ezért sok tennivaló van a tanítóképzés ideje alatt. Amit a következő ötletekkel igyekszünk
megvalósítani:
- Internetes felületre gyakorló feladatok, fogalomtárak, segédanyagok gyártása.
- Projektmunka alkalmazása, hogy a hallgatók maguk fedezzenek fel összefüggéseket.
- Mikrotanítás: elősegíti az osztálytermi környezettel való ismerkedést a tanító oldaláról.
- Video (órarészletek elemzése): belelássanak a valódi történésekbe.
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Pongrácz Attila, Széchenyi István Egyetem
A szakképzési centrumok innovációs potenciálja és a szakképzés fejlesztése
Sütő Éva, Pécsi Tudományegyetem
Tanulási motiváció minden életkorban
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A nem formális tanulás helye, szerepe az élethosszig tartó tanulásban, összefüggésben a
rugalmas tanulással
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A szakképzési centrumok innovációs potenciálja
és a szakképzés fejlesztése
Pongrácz Attila
Széchenyi István Egyetem, Győr

1. Bevezetés
A magyarországi szakképzés terén jelentős átalakulási folyamat zajlott le az elmúlt években,
amelynek az egyik meghatározó lépéssorozata a szakképzési centrumok létrehozása és az
iskolaszerkezet átalakítása volt. A 2015. július 1-től működő szakképzési centrumok a
munkaerő-utánpótlás, a szakképzés minőségi fejlesztése, valamint az élethosszig tartó tanulás
kiterjesztése terén is meghatározó szerepet töltenek be. Fontos alapelv az oktatás minden
szintjén és területén, hogy az a való életre készítse fel a diákokat, és ez fokozottan is érvényes
a szakképzés különböző szintjeire. A kormány, egyetértve a piaci szereplőkkel,
munkaadókkal, különösen nagy hangsúlyt fektet arra, hogy a gazdaság igényeihez igazítsa az
oktatási rendszert, amelynek az egyik kiemelt területe a középfokú szakképzés. A
megfelelően felkészített és felkészült munkaerő biztosítása miatt elengedhetetlen a szakképzés
minőségi fejlesztése és az élethosszig tartó tanulás kiterjesztése a gazdaság minden
ágazatában. A középfokú szakképzés területén az elmúlt években végbement változások, mint
pl. a duális képzés kiterjesztése, a szakképzési centrumok létrehozása, valamint a
szakgimnáziumi rendszer bevezetése elősegíthetik a fenti célok megvalósulását.
Tanulmányunkban röviden áttekintjük a hazai szakképzés fejlesztésének a hátterét, a
szakképzési centrumok létrehozásának és működtetésének a céljait, az innováció és
szakképzés kapcsolatát, valamint bemutatunk néhány eredményt abból a kutatásból, amelynek
a fókuszában az SZC-k innovációs potenciálja és munkaerő-piaci kapcsolatrendszere állt.
2. Stratégiaialkotás és törvényi változások a szakképzési rendszerben
A folyamatosan változó gazdasági környezet újabb és újabb igényeket támaszt a szakképzés
területén is. A 2008-9-es világgazdasági válságot követő fellendülés miatt a munkaerőpiacnak
több jól képzett szakmunkásra és technikusra van szüksége. Az elmúlt években már jelentős
hiány volt tapasztalható a modern termelésbe bevonható, jól képzett és megbízható,
széleskörű alapismeretekkel rendelkező szakképzett munkavállalókból (Vehrer 2015), amely
már komoly mértékben akadályozza a további gazdasági fejlődést (ManpowerGroup 2017).
2010. november 11-én Magyarország miniszterelnöke és a Magyar Kereskedelmi és
Iparkamara (MKIK) elnöke egy keret-megállapodást írt alá, amely alapján az MKIK jelenleg
is kulcsszerepet játszik a magyarországi szakképzésben, hiszen több olyan jelentős, a
szakképzéssel kapcsolatos feladatot vett át az államtól, amelyek finanszírozását az állami
költségvetés biztosítja.1 2011. májusában született meg a Nemzetgazdasági Minisztérium
Foglalkoztatáspolitikáért Felelős Államtitkárság Szakképzési és Felnőttképzési Főosztályán a
„Koncepció a szakképzési rendszer átalakítására, a gazdasági igényekkel való
összehangolására”2. Mindezeket követően alakították ki a szakképzési oktatási rendszer
1

https://www.nive.hu/Downloads/Szakkepzesi_dokumentumok/Altalanos/DL.php?f=MKIK_Keretmegallapodas
_2010_11_11.pdf.
2
"A szakképzési rendszer átalakítására, a gazdasági igényekkel való összehangolására vonatkozó koncepcióról"
szóló 1198/2011. (VI. 17.) Korm. határozattal jóváhagyott szakképzés-átalakítási koncepció letölthető:
https://www.nive.hu/index.php?option=com_content&view=article&id=340:koncepcio-a-szakkepzesi-rendszeratalakitasara-a-gazdasagi-igenyekkel-valo-osszehangolasara&catid=8&Itemid=166 (2017. 10. 11.)
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stratégiai átalakítását eredményező további jogszabályi kereteket, többek között a 2011.
december 27-én kihirdetett 2011. évi CLXXXVII. törvényt a szakképzésről, amelynek fő
megfogalmazott célja volt „Magyarországon a munkaerőpiac és a gazdaság által keresett és
elismert szakképesítéseknek az esélyegyenlőség elve érvényesítésével történő megszerzésének
biztosítása, a globális és a nemzetgazdaság igényeinek kielégítésére egyaránt alkalmas,
rugalmas, a foglalkoztathatóságot elősegítő szakképzési rendszer működésének elősegítése
(…)”.3 Mindemellett az Országgyűlés új köznevelési törvényt is alkotott 2011-ben (új
rendelkezések három szakaszban, 2012. szeptember 1-jei, 2013. január 1-jei és 2013.
szeptember 1-jei hatállyal léptek életbe). A legfontosabb változások között megemlítjük, hogy
a korábbi 4-5 éves szakiskolai programokat egy egységesen 3 éves, ún. „duális képzési
modell” váltotta fel, amely programokban a gyakorlati képzés aránya a korábbiakhoz képest
jelentősen megnőtt, míg a szakmai elméleti, és különösen a közismereti tárgyak óraszáma
jelentősen csökkent. A szakközépiskola 4+1 vagy 4+2 éves szakképzést, továbbá ennek
részeként már a 9. évfolyamtól gyakorlati képzést is nyújt, valamint az első 4 év sikeres
befejezésével bizonyos munkakörök betöltésére feljogosító bizonyítványt bocsát ki.
További fontos stratégiai lépés volt a "Szakképzés a gazdaság szolgálatában" című
koncepció kiadása 2015 év elején. Ebben a Kormány elfogadta „a szakképzési feladat- és
intézményrendszer, a szakképzés szerkezetének átalakítása, a gazdasági igényekkel
összehangolt, versenyképes iskolai rendszerű szakképzés biztosítása, az intézményi
finanszírozás hatékonyabb megvalósítása és az állami vagyonnal való felelős gazdálkodás
érdekében” megalkotott elképzeléseket,4 amelyek következtében jelentős változtatás történt a
hazai iskolaszerkezetben: a nemzeti köznevelésről szóló törvény 2015. évi módosítása 2016.
szeptember 1-jétől megváltoztatta a szakképző iskola típusokat, és a szakiskola helyébe
szakközépiskola, a szakközépiskola helyébe pedig szakgimnázium lépett.5 Fontos tartalmi és
kimeneti változást jelent, hogy a szakgimnáziumokban az érettségi vizsga keretében
szakképesítést is szereznek az érettségiző tanulók, valamint hogy az új szakközépiskolában a
szakmai vizsga után a diák tovább haladhat és érettségi vizsgát tehet. Szintén jelentős eltérés a
korábbi szabályozáshoz képest, hogy a 2016. szeptember 1-jétől indított szakképesítések
esetén megváltoztak a szakgimnáziumokban a szakmai és a közismereti képzés arányai: a
szakmai képzés aránya emelkedett, amely lehetővé teszi, hogy a tanulók az érettségi mellett
szakképesítést is szerezhessenek (Szabó 2016: 21-27). Az Országos Képzési Jegyzék is
jelentős módosításokon esett át, amelyek következtében a gazdasági élet elvárásainak
megfelelő új szakképesítések is belekerültek.
Mindezek a megtett intézkedések alapvetően szolgálják a gazdasági igényeket, valamint
a diákok és a felnőttek számára is jól tervezhető tanulási utakat jelentenek (egységes, 3 éves
szakközépiskolai és 5 éves (4+1) szakgimnáziumi képzés; a szakközépiskolát követően 2 év
alatt érettségi tehető; érettségire épülő szakképesítés birtokában szakirányú továbbtanulás
esetén 1 évet beszámít a felsőoktatás; mestervizsga és 5 év gyakorlat birtokában érettségihez
kötött szakképesítés megszerzésére irányuló képzésben lehet részt venni érettségi nélkül).
Szintén fontos elem, hogy a munkaerőpiacról kapott jelzések figyelembevételével a
szakmaszerkezeti döntések orientálják a képzési szerkezetet; szakiskolai ösztöndíj segíti a
hiányszakmák tanulását; jelentősen javultak a gyakorlati képzési feltételek a fejlesztési
pályázatok és a bővülő képzési lehetőségek (több vállalati tanműhely) következtében.

3

https://net.jogtar.hu/szakkepzesi-tv
A Kormány 1040/2015. (II. 10.) Korm. határozata a „Szakképzés a gazdaság szolgálatában” című
koncepcióról. www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK15013.pdf 724-725. o.
5
2015. évi LXV. törvény a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény módosításáról
(https://mkogy.jogtar.hu/?page=show&docid=a1500065.TV)
4
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2.1. A Szakképzési Centrumok létrehozása és működése
Az eddigi folyamatot lezáró, mintegy a következő időszak kereteit biztosító jogszabály a
2015. évi LXVI. törvény lett (a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény, a
felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvény és az azokkal összefüggő tárgyú törvények
módosítása), amely meghatározta, hogy a Nemzetgazdasági Minisztérium fenntartásába
kerülő szakképző iskolák szakképzési centrumokba tömörülnek.6 Az NGM hatáskörében
2015. július 1-én 44 szakképzési centrumot alakítottak ki, amelyek akkor összesen 379
tagiskolát foglaltak magukban. A szakképzési centrum önállóan gazdálkodó költségvetési
szerv, többcélú köznevelési intézmény, amely egy központi egységből és tagegységekből áll.
A szakképzési centrum, mint intézmény fenntartója a Nemzetgazdasági Minisztérium,
operatív irányítója a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal (NSZFH).
Jelenleg a 44 szakképzési centrum 380 tagintézményt tömörít. Budapesten 5, míg
megyénként 1, 2 vagy 3 centrum működik (Baranya, Heves, Komárom-Esztergom, Nógrád és
Tolna megyében 1-1, Békés, Csongrád, Fejér, Hajdú-Bihar, Somogy, Vas, Veszprém és Zala
megyében 2-2, míg Bács-Kiskun, Borsod-Abaúj-Zemplén, Győr-Moson-Sopron, JászNagykun-Szolnok, Pest és Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében 3-3). 3 megyeszékhely
(Debrecen, Nagykanizsa és Szeged) szakképzési centrumai kizárólag az adott nagyváros
iskoláit foglalják magukban. Olyan megyékben, amelyekben csak 1 centrum jött létre,
azokban az adott megye valamennyi NGM fenntartású intézményét tömörítik, de három olyan
megyeszékhely is van, ahol 2-2 szakképzési centrumot hoztak létre a környékbeli kisebb
városok iskoláinak a bevonásával (Győr, Szolnok, Szombathely). Ennek az a magyarázata,
hogy ezekbe a centrumokba a műszaki és szolgáltatási ágazatokat oktató iskolák tartoznak.
Átlagosan 8,6 intézmény tartozik egy centrumhoz, de a Nagykanizsai Centrum mindössze 3,
míg a Budapesti Gazdasági Szakképzési Centrum 19 iskolát tömörít.
Fontos megjegyezni, hogy a 44 centrum az NGM által fenntartott szakképző iskolákat
foglalja magában, ugyanakkor más tárcák (pl. a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési
Minisztérium), egyházi és pl. alapítványi fenntartók is jelentős számban működtetnek
szakképző intézményeket (Mártonfi 2016).

2015. évi LXVI. törvény a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény, a felnőttképzésről szóló 2013.
évi
LXXVII.
törvény
és
az
azokkal
összefüggő
tárgyú
törvények
módosításáról
(https://mkogy.jogtar.hu/?page=show&docid=a1500066.TV)
6
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1. sz. ábra: Térkép a szakképzési centrumok megyénkénti megoszlásáról
Forrás: Benkei-Kovács–Üröginé 2017: 95.

Fontos szempont volt a centrumok kialakítása során, hogy a minisztérium figyelembe vegye a
helyi földrajzi, gazdasági sajátosságokat, a társadalmi helyzetet, a meglévő település-, és
intézményszerkezetet, valamint a tanulói létszámot. Az elmúlt két év működése alapján
érdemes az egyes centrumok eddigi tevékenységét, kapcsolatrendszerét áttekinteni, hogy ezek
alapján láthatóvá váljanak a meglévő jó gyakorlatok, és ajánlásokat fogalmazhassunk meg a
további fejlesztési irányokra. A szakképzéssel kapcsolatban elsősorban pályakövetéssel
(Ercsey 2015) és a végzettek elhelyezkedésével kapcsolatos kutatások (Tóth 2016) folytak
korábban, így ez a vizsgálódási terület –a centrumok bő kétéves működési ideje miatt isújdonságnak számít.
2.2. Innovációk az oktatásban és a szakképzésben
Az innovációnak számos definíciója ismert. A Nemzeti Kutatási Fejlesztési és Innovációs
Hivatal fogalomtára a következőképpen határozza meg: „Az innováció latin eredetű szó,
amely valami újra, valaminek a megújítására, megváltoztatására utal. Az innováció lehet egy
új termék (új fogyasztói javak előállítása), új termelési eljárás (megújított termelés, vagy
szállítási módszer), új piac (új piacok, új elhelyezési lehetőség megnyitása), új nyersanyag
(újfajta nyersanyagok és félkész áruk használata, beszerzési forrásainak megnyitása), vagy
egy új szervezet, újfajta vállalati, vagy iparági szervezés létrehozása vagy megszüntetése.
Ismert a termékinnováció, eljárás innováció, marketing innováció, szervezeti innováció
megkülönböztetés, továbbá az innovatív üzleti modell is. Az innováció fogalma nem
összekeverendő a K+F (kutatás-fejlesztés) fogalmával. A K+F alapvetően a rendszeresen
végzett alkotó munka, amelynek célja az ismeretanyag, a tudásbázis bővítése. Az innováció
létrejöttének első lépése az ötlet megszületése és az ötletek gyűjtése, illetve azok kiértékelése,
továbbá technológiai korlátok elemzése, mindezekből következően a várható sikerek és
kudarcok előrejelzése. Ezt követi a kigondolt ötlet gyakorlatba való átvitele.7
Az Európai Bizottság az alábbi meghatározásokkal foglalja össze az innováció lényegét:
az innováció a tudás alkalmazásának folyamata; a termékek és szolgáltatások, valamint ezek
piacainak megújítása és növelése; új eljárások alkalmazása a termelésben, az elosztásban és a
piaci munkában, a menedzsmentben, a szervezetekben és a munkafeltételekben; a munkaerő
szakmai ismereteinek bővítése és megújítása (European Comission 2004).
Az innováció első sorban az üzleti szektorra jellemző (Szabó 2012), és az oktatásban
megjelenő innovációval jóval kevesebb kutatás, szakirodalom foglalkozik (Turcsányi-Szabó
2012). Ennek ellenére leszögezhetjük, hogy az innováció az oktatásban legalább ugyan olyan
fontos, mint a termelő ágazatokban, vagy a szolgáltatások egyéb területein (Füzi 2013). Az
OECD 2014-ben kiadott egy kötetet (OECD 2014), amelyben kifejtik, hogy miért fontos az
innováció az oktatásban. Kutatásokkal igazolták, hogy az innovatív, újításokat befogadó,
támogató oktatási rendszerek tanítási színvonala magasabb. Azt is kimutatták, hogy noha az
oktatásnak egyenlőséget elősegítő, méltányos rendszernek kell lennie, a hagyományos
oktatási eszközök és rendszerek nem minden esetben biztosították, ugyanakkor az egyéni
igényekre szabott, innovatív rendszerek a méltányossági indikátorok tekintetében is elől
járnak. Szintén kimutatható volt, hogy az innovációnak hatékonyságnövelő és
versenyképesség fokozó hatása van (Szunyogh 2010). Az is egyértelművé vált, hogy egy
innovatív, tudásalapú-gazdaságban elengedhetetlen az oktatási rendszer szerves fejlődése és
megújítása annak érdekében, hogy a diákokat felkészítse a munkaerőpiacon való
érvényesülésre (observatory.org.hu).
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Ez az OECD kutatás 19 ország, köztük Magyarország pályakezdő pedagógusaira is
kiterjedt, és a legfontosabb következtetések közt ki kell emelni, hogy a hiedelmekkel
ellentétben az oktatás egy meglehetősen innovatív szektor. Igaz ugyan, hogy az innováció
sokkal gyakoribb a felsőoktatásban, mint a közép- vagy alapfokú oktatásban, de ezeken a
szinteken is számos területen jelen van. Összehasonlítva más szektorokkal, az oktatási
rendszer átlag felett teljesít a tudás- és módszertani újítások tekintetében, ami önmagában is
mutatja a szektor megújulási képességét, ugyanakkor a termék- és szolgáltatásszintű
innovációja átlag alatti, valamint a technológiai innovációk területén az átlagos ágazati
szinten van. Ezek az innovációs területek tehát fejlesztésre, támogatásra szorulnak, de éppen a
termelő és szolgáltató szektorral szoros kapcsolatban álló szakképző intézmények számára
jelenthet fontos fejlődési terepet, gondoljunk csak új szakmák-szakok kidolgozására, új típusú
szakképzések bevezetésére, ezzel is lekövetve az iparban és a szolgáltatások területén zajló
gyors változásokat.
Az is fontos üzenete a kutatásnak, hogy az újítások gyakorlati alkalmazásának a
sebessége közel hasonló az oktatási szektorban, mint más területeken. Ebből a szempontból a
felsőoktatás a leggyorsabb, ami egyben azt is jelenti, hogy az alap- és középfokú
(szak)oktatási intézményekben nagyobb ösztönző erőre lenne szükség, hogy minél több újítást
lehessen bevezetni. A közszféra különböző területeit vizsgálva megállapítható volt, hogy az
oktatás területén sokkal több az újítás, mint a közigazgatásban, és az egészségüggyel
összehasonlítva is jól teljesített ez az ágazat.
Az OECD ebben a felmérésben az alap- és középfokú oktatási intézmények innovációs
potenciálját a különböző nemzetközi adatfelvételek (PISA, TIMSS, PIRLS) alapján vizsgálta
és elemezte, amely alapján megállapították, hogy egyre jobban terjednek világszerte az új
pedagógiai gyakorlatok (mint pl. a tanórák való életbeli tartalmakkal való összekapcsolása) és
az oktatási segédeszközök használata. Az is fontos megállapítása volt a kutatásnak, hogy az
innovatívabb oktatási rendszerek jellemzően többe kerülnek, ami hatékonysági kérdéseket is
felvet, ha azt is figyelembe vesszük, hogy az ilyen oktatási rendszerekben tanuló diákok nem
elégedettebbek, mint a kevesebb újítást alkalmazó közegben tanuló társaik. Ugyanakkor az az
oktatási rendszerszemlélet, amely a mindennapok részeként tekint az innovációra,
versenyképesebb munkaerőt eredményezhet (Hunya 2014; Pallag 2017; OECD 2015).
Magyarországon első sorban Halász Gábor és munkatársai vonatkozó kutatásait kell
megemlíteni, amelyek során a nemzetközi szakirodalmakat és eredményeket is bemutatva
elemezték az elmúlt évtizedek hazai oktatási innovációs tapasztalatait (Halász 2015a; Halász
2015b; Halász 2016; Halász et al. 2011; Ugrai–Varga 2016; Gáti 2009). Ugyanakkor a
szakképzésre specializálva nem ismerünk átfogó innovációs kutatásokat és gyakorlatot, 8 noha
e képzési terület a legközelebb kell hogy álljon az innováció terén hagyományosan erős
termelő- és szolgáltató szektorhoz.
3. A kutatási módszer, a minta és a főbb témakörök
A 2017 tavaszán-nyarán lezajlott kutatás első részében a szakirodalmi és statisztikai
(www.nive.hu, www.ksh.hu) tájékozódást követően egy 34 elemből álló kérdéssort juttatunk
el 3 szakképzési centrumba. Válaszokat főigazgatóktól és szakmai igazgató-helyettesektől
kaptunk írásban és szóban, amelyek alapján összeállítottuk azt a két kérdőívet, amelyeket
Google kérdőív formájában juttattunk el végül mind a 44 centrumhoz.

Kivételnek tekinthető a TÁMOP-2.2.5.A-12/1-2012-0009 Innováció a szakképzésben, új irány – új
iránymutatás a rövidebb képzési idejű szakképzés bevezetéséhez című pályázat, amely a pécsi Simonyi Károly
Szakközépiskola
és
Szakiskola
projektje
volt
2012-2013.
között.
Lásd
bővebben:
http://www.pbkik.hu/hu/szakkepzes-mesterkepzes/cikkek/innovacio-a-szakkepzesben-uj-irany-a-pecsisimonyiban-65264 (2017. 09. 24.)
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Az első kérdőívben (adatszolgáltatás) a 2015/2016. és a 2016/2017. évi tanévekre
vonatkozóan (összesen 18 kérdés) többek között azt mértük fel, hogy milyen aktivitással
vettek részt az egyes centrumok diákjai és tanárai a nemzetközi mobilitási programokban, a
hazai szakmai programokon és versenyeken, valamint hogy mely szakmák oktatásában voltak
a legeredményesebbek.
A második kérdőív (innovációs térkép) 21 kérdésével pedig három fő témakörhöz
tartozóan (I. az általános tendenciákra vonatkozó kérdések; II. a szakképzés munkaerő-piaci
megítélésére vonatkozó kérdések; III. vállalati és partneri együttműködésekkel, innovációval
kapcsolatos kérdések) mélységében vizsgáltuk többek között azt, hogy az egyes centrumok
hogyan ítélik meg a szakképzésben az utóbbi 3 évben végbemenő változásokat, milyen
további fejlesztési irányokat javasolnak. Külön rákérdeztünk a szakképzés munkaerő-piaci
megítélésére, a végzettek elhelyezkedése szempontjából legsikeresebb szakmákra, és
általánosságban a szakképzés presztízsére, összehasonlítva néhány közismert diplomás
foglalkozással. A kérdőív hangsúlyos részét tették ki a vállalati és partneri
együttműködésekkel és az innovációval kapcsolatos kérdések is, amely során az adott SZCvel szoros együttműködésben álló vállalati kör is kirajzolódott, és képet kaptunk arról is, hogy
milyen innovációnak tekinthető kezdeményezéseket terveznek a közeljövőben.
A kérdéstípusokra adható válaszlehetőségek között volt létszámadat megadás,
eldöntendő kérdés, létszámcsoport-választás, 5 fokozatú Likert-skála, felsorolás, előre
megadott válaszlehetőségek közüli választás, kulcsszó megadás. Az adatszolgáltatási
kérdőívünket 32, az innovációs térképet pedig 31 centrum töltötte ki, ami 72,72 és 70,45 %-os
válaszadási arányt jelent.
3.1. Pillanatkép: adatok a nemzetközi mobilitásról és a szakmai programokon való
részvételről
Az adatszolgáltatási kérdőív első kérdésblokkjában (I.1-3.a-b) a nemzetközi mobilitással
kapcsolatban megkérdeztük, hogy a 2015/2016 és a 2016/2017. tanévekben az adott
centrumból hány tagiskola, hány tanár és hány diák vett részt valamilyen (pl. ERASMUS+)
határokon átnyúló programban. A vizsgált tanévekben országosan 76 illetve 90 tagiskola, 392
illetve 578 tanár, valamint 1430 illetve 1623 diák vett részt nemzetközi mobilitásban. A
nemzetközi mobilitásban résztvevők tagiskolák, tanárok és diákok száma növekedett a két
vizsgált tanév viszonylatában, ami az ilyen jellegű programok, lehetőségek népszerűségét is
mutatja. A nemzetközi mobilitásban mind a résztvevő tagiskolák, mind a tanárok, mind pedig
a diákok számát tekintve a legaktívabb centrumok a budapesti és a Győr-Moson-Sopron
megyei intézmények voltak. Jelentősebb részvételi aktivitást mutattak még a résztvevő
tanárok és diákok létszáma alapján figyelhető még meg a Békés megyei, a Pest megyei, a
Fejér megyei, a Veszprém megyei és a Tolna megyei intézmények. Legalacsonyabb részvételi
mutatók pedig a Borsod-Abaúj-Zemplén megyei, a Hajdú-Bihar megyei, KomáromEsztergom megyei, a Somogy megyei, a Vas megyei és a Tolna megyei intézményekben
voltak.
4. Dióhéjban az eredményekről
A 2015. július 1-vel a hazai oktatási térben megjelent új intézménytípus, a szakképzési
centrum két év alatt megtalálta helyét a hazai középfokú szakoktatási térben. A kutatásunkban
részt vett centrumok adatai és válaszai alapján megállapítható, hogy egy aktív és fejlődő
szakmai intézményhálózat jött létre, amely tevékenyen részt vesz a nemzetközi mobilitási
akciókban, a hazai szakmai versenyeken és egyéb programokban, ezáltal is ismertebbé és
elismertebbé téve a hazai középfokú szakoktatást. A válaszadó centrumok megítélése alapján
pozitív irányba fejlődött az elmúlt időszakban a magyarországi szakképzés, amint jól mutat
ennek az intézményhálózatnak a bővülő vállalati, piaci kapcsolatrendszere is. A
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centrumoknak reális képe és ítélete van a megtörtént változtatásokról, javaslataikkal pedig
elősegítik a további fejlesztéseket. Mindezt visszaigazolja a szakképzés lassan, de biztosan
növekvő össztársadalmi presztízse is. Első sorban a gazdasági húzóágazatokhoz kapcsolódó
szakmák megbecsültsége növekedett, amihez alapvetően járultak hozzá a végzettek egyre
jobb elhelyezkedési mutatói, a folyamatos tartalmi fejlesztések és a képzések indításakor a
munkaerőpiac igényeinek a fokozott figyelembe vétele. A centrumok elkötelezettek a további
vállalati, intézményi kapcsolatok kiépítésében és fejlesztésében és a tanulók szükséges
kompetenciafejlesztésében, akár a felzárkóztatáshoz nélkülözhetetlen alapképességek
oktatása, akár a magasabb szintű idegen nyelvi, vagy a digitális világhoz való
alkalmazkodáshoz szükséges tudásanyag átadása a feladat.
Az innováció témakörében is elkötelezetteknek látszanak a válaszadó centrumok.
Egyrészt számos innovációs tevékenységet végeztek eddig is, másrészt a működésükhöz
tartozó valamennyi területen (szakoktatás és nevelés, tehetséggondozás, vállalati kapcsolatok,
új szakmák indítása, hazai és nemzetközi együttműködések, szervezetfejlesztés, stb.), vannak
olyan ötleteik, javaslataik, amelyek az innováció témakörét megerősíthetik a középfokú
szakképzési rendszerünkben. A kutatási adatbázisból kimutatható a válaszadó centrumokra
lebontva, hogy milyen súlycsoportot képviselnek a kutatás időpontjában a vizsgált
kérdéskörökben. Mindezt egy új módszertani szemlélettel megyei és regionális bontásban is
szemléltettük a mellékelt térképek és diagramok segítségével, amelyek hozzájárulhatnak a
vizsgált kérdések újszerű értelmezéséhez és a hazai szakképzési centrumok célzott
fejlesztéséhez.
4.1. A kutatás újdonságértéke és határai, következtetések, fejlesztési javaslatok, további
kutatási lehetőségek
Az elkövetkezendő években rendszerszintű átalakuláson megy keresztül a gazdaság. A
legfontosabb mozgatórugók a digitalizáció, az elektromobilitás és az ipar 4.0 által kínált
megoldások. Mindezek tükrében mélységében szükséges vizsgálni, hogy milyen újabb
munkaerőpiaci és vállalati igények (Pongrácz 2017), elvárások jelennek meg, amelyekre a
szakképzésnek és válaszokat kell tudni adni. Jelentős eltérések tapasztalhatóak az ország
egyes megyéi, régiói között, ami tovább differenciálja a lehetséges és szükséges válaszokat. A
továbbiakban interjúk és kérdőívek segítségével javasoljuk felmérni a szakképzés iránt
elkötelezett vállalatok, munkaerőpiaci szereplők és a kamarák képviselőinek a véleményét,
javaslatait. Legalább ugyan ilyen fontos a diákok és szüleik véleményének, motivációinak a
megismerése. A teljes körképhez elengedhetetlen még természetesen a szakképzési
centrumokban dolgozó tanárok, szakoktatók önképének, jövőképének, motivációinak,
hivatástudatának a felmérésére kérdőívekkel, fókuszcsoportos és mélyinterjúkkal. Jelen
kutatásunk nem vizsgálta ugyan, de a későbbiekben hasznos lenne azt is felmérni, hogy
milyen szakképzés-menedzselési modellek a működőképesek, milyen pályaorientációs,
tehetséggondozási és tananyag-fejlesztési feladatokat képesek ellátni a centrumok, továbbá
milyen az elfogadottságuk és az ismertségük, továbbá a szűkebb és tágabb környezetükre
kifejtett hatásuk (társadalmi felelősségvállalás).
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és a Nemzeti Fejlesztési Kormánybizottság létrehozásával összefüggésben egyes
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2015. évi LXVI. törvény a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény, a
felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvény és az azokkal összefüggő tárgyú
törvények módosításáról
1040/2015. (II. 10.) Korm. határozat A „Szakképzés a gazdaság szolgálatában” című
koncepcióról
120/2015. (V. 21.) Korm. rendelet a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ fenntartásában
működő egyes szakképzési feladatot ellátó köznevelési intézmények fenntartóváltásával
összefüggő intézkedésekről
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Tanulási motiváció minden életkorban
Sütő Éva
Pécsi Tudományegyetem
„Oktatás és Társadalom” Neveléstudományi Doktori Iskola, Pécs

1. Bevezetés
Az elmúlt évtizedekben bekövetkezett társadalmi-, gazdasági- és technikai változások
következtében a tudás gazdasági erőforrássá vált, amely meghatározza mind az egyén
életminőségét, mind az adott ország társadalmi-gazdasági fejlettségét. Az egyén életminősége
nagyban függ az iskolai végzettségétől, a megváltozott körülményekhez való alkalmazkodás
képességétől. A 20-30 éve megszerzett tudás-, készség- és információkészlet sok esetben
mára már elavulttá vált. A tudásalapú társadalom viszont megköveteli az új alapismeretek,
készségek elsajátítását. Erre reagálva, fogalmazta meg az OECD 1996-os politikai
irányvonalként az élethosszig tartó tanulás (lifelong learning) koncepcióját. A lifelong
learning megköveteli a biztos alapokon nyugvó tanulási képességet a fiataloktól és a
felnőttektől egyaránt. A motivációt helyezi a középpontba, mivel motiváció nélkül nincs
tanulás. Ez alapvető változtatást igényel a tantervben és a pedagógiában, hangsúlyozva az
egyén tanulásra való hajlandóságát, valamint a tartalom elsajátítását is (OECD 2001).
A tanulási motiváció minden életkorban jelentős szerepet kap. Kezdetben a
tankötelezettség teljesítése ró terhet a diákra, később az egyén életében jelentkezik igény,
hogy képezze magát az iskolai rendszeren kívül, non-formális és informális keretekben. A
technikai és információrobbanás az élethosszig tartó tanulás (life long learning) életre hívását
eredményezte. Nemcsak a munkaerőpiac igényeinek igyekeznek megfelelni azok, akik
felnőttkorban ismét visszaülnek az iskolapadba, hanem egy belső késztetés az, ami arra
sarkallja őket, hogy nehezebb körülmények között is helyt állva, új tudásra, szakképzettségre
tegyenek szert.
2. Elméleti háttér
2.1. Tanulási motiváció
A motivációkutatás úttörőjének Edwin A. Locke számít. 1968-as kutatása nyomán rámutatott
arra, hogy a nehéz célok jobban motiválnak, mint a könnyűek, mert azt az érzetet keltik, hogy
a teljesítményért keményen megdolgoztunk. Deci és Ryan (1987) szerint a sajátos szülői
viselkedésminták befolyásolják a gyerekek énképének és motivációjának fejlődését,
alakulását. Az alapvető társas szükségleteikben (önállóság, kompetencia, kötődés) kielégülést
találó gyerekek pozitív énképpel és belső motivációval rendelkeznek, míg az említett
szükségleteket kevésbé kielégítő környezetben felnövő gyerekek negatív énképpel és
többnyire külsőleg, extrinzik módon motiváltak (idézi Csibi 2006).
Tanulási motiváción azt a tanulási tevékenységre késztető belső feszültséget értjük,
amely mozgósítja, irányítja, integrálja a tanulást. A motiváció a belső dinamikus hajtóerők és
a külső tényezők korrelációjában módosul, azaz a tanuló és környezete kognitív, affektív,
effektív interakciós önszabályozó rendszerén nyugszik (Réthy 2001).
Busch-Rossnagel (1997) a következő módon definiálta a fogalmat: a motiváció az
egyén késztetése a készségei fejlesztésére, mindenféle külső jutalom nélkül. A legtöbbször a
sikeresen végrehajtott tevékenység maga a jutalom (idézi Józsa 2001).
Réthy (2003) a tanulási motivációt pedagógiai aspektusból vizsgálva négy szintet
határozott meg:
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 Beépült (internalizált) tanulási motiváció esetén a tanuló lelkiismereti okokból,
kötelességtudatból tanul, igyekszik eleget tenni az iskolai elvárásoknak. A tanulás
morális kötelességgé válik, fokozatosan elválik a külső megerősítőktől. A tanulási
tevékenység irányítását belső tényezők veszik át.
 Belső (intrinzik) tanulási motiváció abban az esetben áll fenn, ha a motivált állapot
a tanuló bizonyos személyiségjegyei vagy a tanulási helyzet sajátosságai révén jön
létre. Az iskolai követelményeknek azért tesz eleget a diák, mert a tananyag iránt
érdeklődik, a kíváncsiság mozgatja. A személyiségjegyek közül a különböző
tantárgyakkal szembeni beállítódás, a tartós érdeklődés szerepet játszik.
 Külső (extrinzik) tanulási motiváció esetében a tanulás külső, a tanuláson kívül
levő, célokért történik. A tanulás csak eszköz valamilyen cél elérése érdekében. A
tanulás ilyenkor a tanulás lényegétől idegen dolgokért, külső jutalmakért folyik: jó
jegy, tárgyi jutalom. Külső jutalomhoz sorolható még a szülők, tanárok,
iskolatársak elvárásainak való megfelelésből fakadó szociális motiváció. Szintén
idesorolható a negatív következmények (büntetés, rossz jegy stb.) elkerüléséből
fakadó motiváció.
 A presztízsmotiváció a külső és belső motiváció között helyezkedik el. Belső
önérvényesítő törekvések és a külső versenyhelyzetek motiválják ebben az esetben
a tanulókat.
2.2. Felnőttek tanulási motivációja
A kétkezi munka presztízse alacsony szinten áll, és azok a szakközépiskolák,
szakgimnáziumok, amelyek ezeknek a szakmáknak a képzését biztosítják, csak az alacsony
tanulási motivációval bíró diákok körében népszerűek. Minden szülő azt szeretné, ha
gyermeke főiskolára, egyetemre járna, ezért a közepes tanulmányi eredménnyel rendelkező
gyermekét gimnáziumba íratja. A diákok eleget téve a szülők akaratának tovább tanulnak
főiskolákon, egyetemeken. A szakközépiskolába (korábban szakképző iskola) pedig csak a
közepesnél rosszabb tanulmányi átlaggal rendelkező diák érkezik. Az felsőfokú
intézményekbe felvételt nyert diákok 30%-a nem szerez diplomát (egy OECD jelentés
szerint), de a problémák a középfokú intézményekben is tetten érhetők. PISA-mérések adatai
azt mutatják, hogy a magyar diákok rendszerint európai átlag alatt teljesítenek. Ez egyrészt azt
jelenti, hogy az alacsony társadalmi-gazdasági helyzetű tanulók nagy hátránnyal indulnak a
jómódban élő kortársaikkal szemben. Az alacsony képességszintű felnőttek magas száma
viszont nagy terhet ró az adott társadalomra (Felvégi 2008).
A fenti problémát enyhíteni igyekszik a 2015-ben módosított szakképzési törvény,
amely szerint Magyarországon az első és a második, az állam által elismert szakképesítés
megszerzése iskolai szakképzés keretein belül ingyenes. A második szakképesítés esti,
levelező, távoktatás keretében oktatható.9
A felnőttek  esti tagozat hallgatóinak  motívumai más jellegűek, mint a nappali
tagozatos diákoké. Ők sok esetben munka, család, kiskorú gyermek(ek) mellett vállalják,
hogy visszaülnek az iskolapadba és megszerzik azt a tudást, illetve bizonyítványt, amely a
munkaerő-piaci igényeknek megfelel.
A thorndike-i „hatástörvény” szerint egy viselkedés annál erősebben vésődik az
emlékezetbe és reprodukálódik a megfelelő inger hatására, minél nagyobb volt a viselkedés
útján elnyert jutalom. Az eredményes tanulásnak öngerjesztő ereje van. A tanulás sikere,
különösen, ha külső elismeréssel vagy megerősítéssel párosul, megajándékoz a tanulás
örömével, növeli a tanulás iránti érdeklődést; ez pedig fokozza a tanulási motivációt, és

9

2015. évi LXVI. törvény
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tovább nő az eredményesség, újabb sikert ér el a tanuló személy. Szerencsés esetben minden
kezdődik elölről.
Megerősítés

1. ábra: Sikeres tanulás
Készítette: a szerző
Forrás: Zrinszky 1995: 32

Ugyanilyen kör rajzolható a tanulás kudarcairól. Az „ördögi körből” nehezebb kikerülni, mint
a sikergörbéből kiesni (Zrinszky 1995).
A felnőtt embert sok minden készteti tanulásra, de sok a visszatartó erő. Nem szívesen
tanul valaki, ha nem tartja értelmes dolognak, ha a cél túl távolinak, vagy irreálisnak,
elérhetetlennek tűnik, ha nem kezelik felnőttként (iskolás stílust és módszert alkalmaznak a
pedagógusok). Elrettentő tényező lehet, ha a csoport-légkör nem kielégítő vagy éppen
fenyegető. Ilyen faktor a túlzott versenyszellem vagy teljesítménykényszer (Zrinszky 1995).
2.3. Teljes élet versus üres élet
Az embereket régóta foglalkoztatja a kérdés, hogyan lehet a jóllétet elérni. A modern világban
az értelmes életre való törekvés az elégedettség elérésének módja: „Légy minden, ami lenni
tudsz” (Peterson – Park – Seligman 2005: 26).
A kutatási eredmények azt mutatják, hogy az élettel való elégedettséget három
különböző úton érhetjük el: értelmes életcél, örömkeresés és elköteleződés. A kapott
eredmények szerint, akik kiváltképpen elégedettek az életükkel, azok rendszerint mindhárom
orientációban magas értéket értek el. Azok, akik az élettel való elégedetlenségükről számoltak
be, rendszerint szorongók, lehangoltak, depressziósak voltak (Peterson – Park – Seligman
2005).
Az élettel való elégedettség magában rejti az élni tudást. Élni annyit jelent, hogy
tettekben, érzésekben megéljük az életet. Ez a megtapasztalás az időben történik, az idő a
legszűkösebben rendelkezésünkre álló erőforrás. Az évek során felhalmozott tapasztalataink
tartalma határozza meg az életminőségünket. Éppen ezért a legfontosabb döntéseik közé
tartozik, hogy mire szenteljük időnket: tanulásra vagy szórakozásra. Az időnk bizonyos
mértékig korlátozva van, tekintettel arra, hogy egy adott kultúrához tartozunk, ahol
determinálják cselekvéseink körét, azonban az egyénnek lehetősége van személyes döntések
meghozatalára, és bizonyos mértékig rendelkezhet a rendelkezésére álló idővel
(Csikszentmihályi 1997).
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3. A vizsgálat leírása és hipotézisei
2017. október 20-án Szabadkán tartott előadásom – egy empirikus kutatás eredményeire
támaszkodva – a szakképző iskolák/szakgimnáziumok 9-10. évfolyamos diákok tanulási
motivációjára, stresszel való megküzdésére, az élettel való elégedettségre terjedt ki. A kapott
eredmények ösztönöztek arra, hogy ugyanazon iskola esti tagozatán tanuló hallgatók is
kitöltsék ugyanazt a kérdőívet (a nem releváns tételeket töröltem, illetve az életkor
intervallummal, végzettségre vonatkozó kérdésekkel egészítettem ki). A kérdőív alapját
Peterson, Park és Seligman (2005) kérdőíve szolgálta.
Feltételezem, hogy
 a nappali tagozatos diákok elégedettebbek az életükkel, mint az esti tagozaton tanulók;
 a szakképző iskola esti tagozatán tanulók nem az üres élet, hanem a teljes élet
jellemzőit mutatják;
 kevesebb esti tagozatos szakképző iskolai hallgató alkalmaz maladaptív megküzdési
stratégiát (dohányzás, alkohol), mint nappali tagozatos;
 a szakképző iskola esti tagozatos hallgatói számára kevésbé okoz gondot az iskolai
élet, sokkal inkább a magánéleti problémák generálnak stresszt (pl. szerepkonfliktus).
3.1. A korábbi vizsgálat eredményei
A 2017. októberi vizsgálatban 69 nappali tagozatos szakképző iskolai/szakgimnáziumi, 9-10.
évfolyamos tanuló (53 leány és 16 fiú) vett részt. Átlagéletkor 15,6 év. Az élettel való
elégedettség – 70% feletti értékkel – a vizsgált populáció 30%-ánál jelent meg. Az élettel való
elégedettséget a hedonista életstílus nagymértékben meghatározza. A kérdőívet kitöltő diákok
az örömkeresés orientációban magas értékeket értek el. Az iskolai stresszfaktorok első három
helyén a „dolgozatírás”, a „felelés”, és a „sok tanóra egy nap” szerepelt. A diákok 1/4-e
alkalmaz maladaptív megküzdési stratégiát (dohányzás, alkohol).
3.2. A vizsgálat módszere
A felmérésben egy kaposvári szakképző iskola esti tagozatán tanuló hallgatók vettek részt. A
mintavétel nem reprezentatív. Egylépcsős mintavételi eljárást alkalmaztam. A kérdőívet a
felvétel napján az iskolában tartózkodó hallgatók töltötték ki. A kérdőív osztályszintű,
önkitöltős technikával, anonim módon történt. A felmérésre 2017 őszén került sor.
3.3. Az eredmények bemutatása
A megkérdezett 33 hallgató nemek szerinti összetétele: 25 nő és 8 férfi. Az iskolai végzettség
szerinti összetételt a 2. ábra prezentálja. 16% rendelkezik felsőfokú végzettséggel (főiskola,
egyetem), hasonló arányt képviselnek a másodszakmát tanulók. A vizsgálatba bevont
hallgatók egyharmada 8 általános iskolai végzettséggel rendelkezik, illetve hasonló arányban
vannak az érettségi vizsgát tett hallgatók.
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2. ábra: Iskolai végzettség
Készítette: a szerző

Az élettel való elégedettség vizsgálatára vonatkozó állításokra adott válaszok alapján
megállapítható, hogy a szakképző iskola esti tagozatán tanulók (72%-os eredménnyel)
elégedettek az életükkel. Ugyanezeknek a kérdőívtételeknek a vizsgálata során a nappali
tagozatos tanulók esetén 64%-os eredményt kaptunk. Az összehasonlítás részletes
eredményeit a 3. ábra demonstrálja.

3. ábra: Teljes élet versus üres élet
Készítette: a szerző

A nappali tagozatos diákok között találunk 90% feletti elégedettséget (1 fő), illetve 50% alatti
eredményt (6 fő), az élettel való elégedetlenségéről (38%-os értékkel) egy 16 éves, 9.
évfolyamon tanuló fiú számolt be. Az élettel való elégedettséget a hedonista életszemlélet –
örömszerzés maximalizálása, a fájdalom minimalizása – nagymértékben meghatározza. A
szakképző iskolások az örömkeresés orientációban magas értéket értek el. Ellenben azok, akik
párhuzamosan mind a három orientációban alacsony értéket értek el depressziósak,
szorongók, vagy egyébként lehangoltak lehetnek, ami hátrányosan befolyásolja a tanulási
motivációt.
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4. ábra: Élettel való elégedettség
Készítette: a szerző

A felnőtt hallgatók esetében az élettel való elégedettséget mindhárom faktor esetében elért
magas érték adja.
A feltételezések nem minden esetben igazolódtak be:
 Az első feltételezésem, amely szerint a nappali tagozatos diákok elégedettebbek az
életükkel, mint az esti tagozaton tanulók, nem teljesült. A kapott eredmények
értékelése szerint, az esti tagozaton tanulók által adott válaszok 72%-os élettel való
megelégedettséget mutatnak, szemben a nappali tagozatos tanulók 64%-os
eredményével.
 A második feltételezésem szerint a szakképző iskola esti tagozatán tanulók nem az
üres élet, hanem a teljes élet jellemzőit mutatják. Ezt a tételt igazolták az
eredmények, a megkérdezett esti tagozatos hallgatók 3/4-e a teljes élet jellemzőit
mutatják 70% feletti értékkel.
 A harmadik feltételezésem, amely arra irányult, hogy kevesebb esti tagozatos
hallgató alkalmaz maladaptív megküzdési stratégiát (dohányzás, alkohol), mint
nappali tagozatos. A maladaptív megküzdési stratégiák tekintetében nem volt
különbség a nappali tagozaton tanuló fiatalok és az esti tagozatos hallgatók között. A
nappali tagozatos dohányzó diákok száma 1%-kal, az alkoholt fogyasztók száma 3%kal magasabb, mint az esti tagozaton tanulóké.
 A negyedik feltételezésem szerint a szakképző iskola esti tagozatos hallgatói számára
kevésbé okoz gondot az iskolai élet, sokkal inkább a magánéleti problémák
generálnak stresszt (pl. szerepkonfliktus). A feltételezés nem teljesült, ugyanis a
vizsgálatba bevont esti tagozatos hallgatók számára ugyanúgy gondot okoz és
stresszel jár az iskolai élet. Első helyen stresszforrásként a dolgozatírást említették,
hasonlóan a nappali tagozatos diákokhoz. Gyereknevelés, idős hozzátartozók
ápolása, anyagi problémák, míg másoknak a munkahely mellett kell teljesíteni a
tantárgyi követelményeket, hiszen a vizsgakövetelmények ugyanazok, akár nappali
tagozaton akár esti tagozaton tanul valaki.

277

Pedagógiai innovációk – Új irányzatok és nézetek

4. Összegzés
Napjainkban egyre nagyobb szerepet kap a felnőttek oktatása, képzése. Elvárás ugyanis a
lifelong learning mellett a lifewide learning, az élethosszig tartó tanulás mellett az egész életet
átfogó tanulás, ami tulajdonképpen átszövi életünket. Akarva akaratlanul is tanulunk, új
ismeretre teszünk szert. Az okostelefonok, a táblagépek, az internet világában
rákényszerülünk az új készülékek használatának megtanulására. De emellett képezni is kell
magunkat, ahhoz, hogy a munkaerő-piacon jelentkező igényeknek meg tudjunk felelni.
Az élethosszig tartó tanulás által új tudás jön létre, és ez az egész társadalom jólétének
emelkedéséhez vezet. A tudás alapú társadalomban várhatóan egyre inkább csak a magasan
képzett, fejlett tanulási képességekkel rendelkező és tanulni kész munkaerő lesz
versenyképes. Társadalmi és gazdasági lemaradás fenyegeti az alacsony képesítéssel vagy
tanulási motivációval nem rendelkezőket (Óhidy 2006).
Végső konzekvencia alapján azt mondhatjuk, hogy a lifelong learning, az élethosszig
tartó tanulás, egyrészt társadalmi, politikai és gazdasági célok megvalósítását szolgálja,
másrészt hozzájárul a személyiség fejlődéséhez és kiteljesedéséhez, nem utolsósorban az
egyén jóllétének a záloga.
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A nem formális tanulás helye, szerepe
az élethosszig tartó tanulás folyamatában
Zentai Gabriella
TÁVOK Bt., Budapest

Bevezetés
Az élethosszig tartó tanulás formális, nem formális és informális tanulási szakaszok
ismétlődéséből áll (Európai Bizottság 2000).
Az életkor előrehaladtával a nem-formális és az informális tanulási szakaszok aránya
növekszik. A tanulás folyamatossága csak akkor valósul meg, ha az egyén egyre inkább
felismeri saját tudásszükségletét, dönteni tud saját tanulásáról (mit tanuljon, hogyan, mikor és
hol tanuljon), majd egyre kevesebb intézményi és tanári közreműködéssel meg is szerzi a
szükséges kompetenciákat.
Az önálló tanulás készségét el kell sajátítani/sajátíttatni. Meg kell kezdeni fejleszteni a
formális képzésben, már az alsófokú oktatásban, folytatni középfokon, és kiterjedten
fejleszteni az önálló tanulási készséget a felsőoktatásban és a felnőttképzésben.
A nem formális tanulási szakaszokban, amikor az egyén már belépett a
munkaerőpiacra, érvényesülhetnek kisebb csoportok és egyének munkakörhöz, és egyéb, a
magánélethez kapcsolódó érdekei. Itt van szükség és lehetőség is arra, hogy csoportok,
egyének megfogalmazzák tanulás iránti igényeiket és részt is vegyenek a tanulási folyamat
megtervezésében és – részben önállóan – megvalósításában (Váczy 2012).
Amikor az egyénnek már nincs szüksége szervezetre és csoportra, mert el tudja dönteni,
mit kell tudnia, mit szeretne tudni, a tudást képes önállóan megszerezni, és felelősséget is tud
vállalni saját tanulásáért, a nem formális szakaszból átlép az informális szakaszba, a már
majdnem vagy teljesen önálló tanulás fázisába.
Így valósul meg az élethosszig tartó tanulás folyamata. Minél inkább lerövidül a
felnőtt ember életében a reguláris oktatásban töltött idő, annál hatékonyabb az élethosszig
tartó tanulás, nem csak az egyénnek, de a társadalomnak is.
Az informális szakaszból természetesen vissza lehet lépni a nem formális szakaszba, sőt
még a formális oktatásba is, ha olyan ismeretre, készségre, esetleg bizonyítványra van
szüksége az egyénnek, amely csak szervezett oktatásban szerezhető meg (Radó 2017).
Néhány mondat az informális tanulás értelmezéséről. Ez az írás nem az informális
tanulásról szól, de feltétlenül szükséges megemlíteni azt a szakmai körökben is elterjedt
nézetet, mi szerint az informális tanulás az, amikor „mindennapi életünket élve, ránk ragad”
új ismeret, sőt készség is. Spontán tanulásnak is nevezik ezt a jelenséget. Ha ez a tétel igaz
lenne, akkor nem valósulhatna meg a társadalmilag is hatékony élethosszig tartó tanulás.
Találunk figyelemre méltó publikációkat, amelyek strukturáltan értelmezik az informális
tanulást. D. Schugurensky az informális tanulás háromféle formáját különbözteti meg: az
önirányított tanulást, a véletlenszerű tanulást és a szocializációs folyamatot. Ezen a jó nyomon
már többen elindultak hazánkban is. Lassan sikerül a tévhitektől megszabadulni
(Schugurensky 2000; Stéber – Kereszty 2015).
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1. A rugalmas tanulás (flexible learning)
Mielőtt kifejtjük a nem formális tanulás helyét, szerepét az élethosszig tartó tanulásban,
tisztáznunk kell a rugalmas tanulás minőségi meghatározóit, mert a nem formális tanulást
(és az informális tanulást is) a rugalmas tanulás jellemzi.
1.1. A rugalmas tanulás minőségi meghatározói
A rugalmas tanulás fogalma a részidős tanulási formákhoz kötődve jelent meg, főleg a
felnőttképzésben, és többféle értelmezésével találkozunk. Leggyakrabban a távoktatással
azonosítják, de előfordul a nyitott képzés, nyitott tanulás szinonimájakénti értelmezése is.
Mi a rugalmas tanulás? Jobb, ha úgy közelítjük meg a fogalmat, hogy először
megállapítjuk, mi nem (Roselius – Karlsson 2004a)!
A rugalmas tanulás nem tanítási-tanulási forma (tehát nem is lehet távoktatás!), és nem
is módszer, sőt, a nyitott képzéssel, nyitott tanulással sem azonos, bár viselnek hasonló
vonásokat. Akkor hát mi? Az interneten böngészve sem jön elő fogalom - meghatározás. Ez
önmagában nem baj, de fontos, hogy ismerjük a rugalmas tanulás minőségi
meghatározóit és azt, hogy hol, hogyan jelenik meg a tanítási-tanulási folyamatban, és
ott milyen szerepe van.
Mitől lesz rugalmassá a tanítási-tanulási folyamat? Attól, hogy – az intézményhez
kötött, szervezett oktatásban a formát, a célokat és a követelményeket nem változtatva –
egyének, csoportok részben meghatározhatják, mit, hogyan, mikor és hol tanulnak
(Roselius – Karlsson 2004a).
Hogyan tehetjük egyénekhez, csoportokhoz szabottá, azaz rugalmassá a merev tanulási
modelleket úgy, hogy nem vétünk a pedagógia elvei ellen sem? Úgy, hogy az aktuális
tanítási-tanulási folyamatot a résztvevők irányítottan megfogalmazott igényei, hozott tudása
és tapasztalatai, tanulási képességei szerint, adott oktatási forma keretein belül, a pedagógia
elveit szigorúan figyelembe véve tervezzük meg, és a tervek szerint szervezzük. Ezáltal
bizonyos mértékben individualizáljuk is a tanulást.
A rugalmas tanulást alkalmazhatjuk a formális, a nem formális és az informális tanulási
formákban. A legkevesebb beavatkozást a formális tanulás tűri el, több rugalmasságot
vihetünk a nem formális tanulásba, a legrugalmasabb pedig az informális tanulás.
A tradicionális oktatási forma modellje is rugalmassá tehető, bár csak korlátozottan. A
távoktatási formák lényegükből fakadóan rugalmasak, az egyéni igényekhez alakíthatók, ám
egyenlőségi jelet a kettő közé mégsem tehetünk, mert a rugalmas tanulás szűkebb fogalom a
távoktatásnál.
A rugalmas tanulásra felnőttkorban leginkább a távoktatási formában lehet felkészülni,
mert ott megjelennek a flexibilitás elemei, a résztvevő elsajátítja az önálló tanulás készségét,
és megtanul felelősséget vállalni saját tanulásáért. A formális oktatásban (a felsőoktatásban és
a felnőttoktatásban) a távtanulás nagyobb arányára lenne ezért szükség (és még a távoktatás
egyéb előnyei miatt is) (Zentai 2012: 31).
Bővebben a rugalmas tanulás négy fő minőségi meghatározójáról
A rugalmas tanulás azt jelenti, hogy egyének, csoportok részben meghatározhatják, mit
tanulnak.
Változhat tehát a tartalom. A formális oktatásban, a hagyományos modellekben a
legmagasabb a standard tananyag aránya, de „elbírhat” 20-25% módosítást. A módosítás egy
része felkínált választékból lehetséges, más része esetleg szabadon választható, a résztvevők
hozott tudására és tapasztalataira építve. A nem formális távtanulásban még ennél is nagyobb
lehet a tartalom adott csoport igényeihez való igazítása. Meg kell jegyezni, hogy ha a formális
tanulás távoktató formában jelenik meg (bizonyítványt, diplomát adó képzések esetében), a
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tananyag kötöttsége hasonló, mint a tradicionális oktatásban. Ilyen esetekben a tartalom
egyénekre szabott kiegészítése is gyakori.
A rugalmas tanulás azt is jelenti, hogy egyének, csoportok részben meghatározhatják,
hogyan tanulnak. Tanulhatnak egyénileg vagy csoportosan, tanulhatnak konzulensi
segítséggel vagy anélkül, több vagy kevesebb kötelező megjelenéssel (ez utóbbi a
távoktatásban természetes) és egyre inkább megválaszthatják a médiumot (nyomtatott vagy
elektronikus médiumok) és a módszereket is.
A rugalmas tanulás azt is jelenti, hogy egyének, csoportok részben meghatározhatják,
mikor tanulnak. Tanulhatnak napi rendszerességgel, de ha szabadon gazdálkodhatnak idejük
egy részével, összeegyeztethetik a tanulást a munkával és akkor tanulnak, amikor a munka
megengedi (persze, itt is vannak szervezési és pedagógiai korlátok). Rugalmas lehet a
kurzus/tantárgy kezdése, befejezése, a feladatok beküldésének és a vizsga letételének
időpontja is. A rugalmasságnak ez a fajtája a távoktatásban adja a legnagyobb szabadságot, de
nagy előny lehet a formális oktatás hagyományos formájában is, főleg a felnőttképzésben.
A rugalmas tanulás azt is jelenti, hogy egyének, csoportok részben meghatározhatják,
hol tanulnak. Tanulhatnak osztályteremben, otthon, könyvtárban, tanulási központban vagy
bárhol, ahol tanulásra alkalmas körülményeket találnak. Tanulhatnak nem formális csoport
tagjai egyidejűleg több országban is. Meg kell jegyezni, hogy az elektronikus tanulás az
információs és kommunikációs technológiák fejlődésével ma már nem feltétlenül köti helyhez
a tanuló embert. A webinárium is közös foglalkozás!
A tanulás helyének megválasztásában az egyéni tanulónak nagyobb szabadsága van,
mint a csoportnak, de azt is figyelembe kell venni, hogy a közösségi tanulás vagy az egyéni
tanulás kap-e nagyobb hangsúlyt adott esetben.
1.2. A rugalmas tanulás alkalmazásának feltételei
A rugalmas tanulásra fel kell készíteni a tanárokat és a résztvevőket, ezen kívül az
infrastrukturális és a szervezeti feltételeket is meg kell teremteni ahhoz, hogy célját elérje
(Zentai 2007).
A tanár szerepe a rugalmas tanulásban.
A rugalmas tanulás tervezése és szervezése újfajta tanári készségeket kíván. A távoktatás és
az elektronikus tanulás fejlődésével kétféle tanári szerep alakult ki: a fejlesztői és a
konzulensi. A rugalmas tanulás azt kívánja, hogy a tanár egy személyben legyen fejlesztő és
tanulásirányító. Fejlesztői készségekkel kell rendelkeznie, hiszen neki kell részben
megterveznie vagy újraterveznie a tanítási-tanulási folyamatot, de az is lehet, hogy – nem
formális tanulás esetén – csaknem az egész tervezés az ő feladata.
Ugyanannak a tanárnak a feladata a konzulensi tevékenység ellátása is, vagyis az általa
megtervezett tanulási folyamat irányítása, ami nem egyszerű a rugalmas tanulásban, hiszen a
különböző tanulási feladatokat vállaló résztvevők ráadásul különböző előképzettséggel,
tanulási képességekkel, szokásokkal, módszerekkel rendelkeznek.
A résztvevők szerepe a rugalmas tanulásban.
A résztvevőknek egyre inkább meg kell tudni fogalmazni a szükséges ismeretek és készségek
iránti igényüket, részt kell vállalniuk a tanulási folyamat megtervezésében, rendelkezniük kell
az egyéni tanulás képességével (vagy annak bizonyos fokával) és felelősséget kell vállalniuk
saját tanulásukért.
A rugalmas tanulás infrastrukturális és szervezeti feltételei.
Végül arról se feledkezzünk meg, hogy a tanárok és a résztvevők alkalmasságán kívül a
rugalmas tanulásnak vannak infrastrukturális feltételei a témától és a célcsoporttól függően
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(amely nem mindig a legfejlettebb IKT-t jelenti), és szükség van olyan szervezetre, amely
alkalmas a mindenkor más tanulási folyamat megtervezésére és megszervezésére.
2. Nem formális tanulás
A fogalmi meghatározás helyett célszerű, ha a nem formális tanulást is minőségi
meghatározói és a nem formális kurzus fejlesztési és vezetési problémái felől közelítjük meg.
2.1. A nem formális tanulás minőségi meghatározói
A nem formális tanulás intézményhez kötött, szervezett, csoportos tanulás.
Kisebb-nagyobb csoportokban, általában munkahelyeken, cégeknél, művelődési házakban
jelenik meg a tudás, a tanulás szükségességének kifejeződése olyan témákban, amelyekben
kötött tematikájú kurzusokon nem sajátíthatók el a kívánt ismeretek, vagy ott esetleg olyan
ismereteket is meg kellene tanulni, amelyekre nincs szükség.
Fordított irányból is jöhet a kezdeményezés. Felnőttképzési intézmények is
meghirdethetnek nem formális kurzust társadalmilag vagy regionálisan fontos témákban.
Nagyobb hazai vagy nemzetközi projektek része is lehet ma már nem formális kurzus
(Roselius 2004). Szerencsére, erre már egyre több példa van nálunk is. Csatlakozunk más
országok kezdeményezéseihez vagy hazánk invitál meg közös projektre európai vagy
tengerentúli országokat.
Jó, ha infrastruktúrával rendelkező szervezet: cég, művelődési intézmény,
oktatási/felnőttoktatási intézmény befogadja a nem formális kurzust, annál is inkább, mert a
nem formális kurzus nem akkreditált, általában egyszeri, és változatlan formában
megismételhetetlen szerveződés. (Magánlakásban, kocsmában, magánszemély által
„jegyzetten” nem elég hiteles és esetleg nem is lehet elég eredményes.)
A nem formális tanulás közösségi tanulás és egyéni tanulás.
A csoportos tanulás adta közösségi élmények fontosak a tanulástól már elszokott vagy ahhoz
soha hozzá nem szokott, nem magasan iskolázott felnőtt embernek. A közösség hatása, a jó
példák hozzásegítik a tanulás megtanulásához, így a legfontosabb cél is megvalósul, az egyéni
tanulás képessége is fejlődik. Az egyéni tanulás mértékét, összefüggésben a csoportos
tanulással, a téma és az adott csoport összetétele befolyásolja.
A nem formális tanulás jellemzően rugalmas tanulás, amely a résztvevők igényeihez
igazodik a tartalommal, a módszerekkel, a tanulás idejével és a tanulás helyével.
Mielőtt a tartalmat meghatároznánk. A cél, a célcsoport és az elérendő kompetenciák
megfogalmazása fontos és nem könnyű feladat a flexibilitás és a résztvevők heterogenitása
miatt.
Világos, jól körülhatárolt, reális célt kell megfogalmazni, amely biztos pontot jelent a
számos flexibilitást mutató kurzusban is.
A nem formális tanulás célja lehet (a teljesség igénye nélkül)
- egyéni tanulási képesség fejlesztése;
- kooperatív tanulási készség fejlesztése;
- közösségi élmények szerzése;
- kommunikációs készség fejlesztése;
- munkában szükséges ismeretek, készségek gyarapítása;
- állampolgári ismeretek hiányának pótlása;
- felnőttkori nyelvtanulás;
- informatikai ismeretek fejlesztése;
- mindennapi életben hasznos ismeretek (háztartás, gyermeknevelés, idősgondozás);
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- nemzetközi projektekkel egymás kultúrájának megismerése, országok, nemzetek egymáshoz
közeledése.
A közös érdeklődés hozhatja össze a célcsoportot, de nagy heterogenitást mutathat a
célcsoport képzettségben, tanulási képességben, munkakörben, életkorban, és még földrajzi
elhelyezkedésben is, például ha több országból verbuválódik a csapat.
A kurzus feladatát/követelményeit a célból és a célcsoportból levezetve kell meghatározni.
(Milyen ismereteket, azokat az ismeretelsajátítás milyen szintjén kell elérni.)
A kurzus feladata a nem formális tanulásnál nem csak, vagy nem mindig tárgyi ismeret,
lehet az egyéni tanulás képességének fejlesztése, de a közösségi tanulás vagy a
kapcsolatépítés, a kommunikáció képességének fejlesztése legalább ilyen fontos. (Ha nagy a
heterogenitás, nem nagy kudarc, ha nem sikerül minden tervezett kompetenciát megszerezni.)
A kurzus rugalmassága a követelmények/feladatok megfogalmazásánál kezdődik, és itt
a legnehezebb a rugalmasságot úgy belevinni, hogy majd összeálljon a szükséges struktúra.
Mit tanuljunk? A kurzus tartalma.
Ha már tudjuk, mit akarunk elérni, milyen kompetenciáknak kell kialakulniuk,
összeállíthatjuk kurzusunk tematikáját!
A cél és a követelmény adott. A célnak és a követelményeknek megfelelően állítjuk
össze a tartalmat, amelyben figyelembe vesszük a csoporttagok egyéni igényeit. Ilyenkor
tanulja a résztvevő, hogyan kell dönteni saját tanulásáról, de azt a felelősséget is, hogyan
alkalmazkodjon az egyén a csoportérdekekhez és mások egyéni igényeihez is.
A munka közben meg kell határozni
- milyen mértékben lehet rugalmas a tematika;
- hol kell meghúzni a rugalmasság határait, hogy ne essen szét a struktúra, hogy a célok és a
követelmények megvalósulhassanak, valamint
- a közösségi tanulás és az egyéni tanulás arányait.
Hogyan tanuljunk? Munkaformák, eszközök/médiumok, módszerek. A csoport tagjai
részben meghatározhatják azokat a munkaformákat, módszereket és eszközöket/médiumokat,
amelyek eljuttatják őket a célként meghatározott ismeretekhez.
Mitől függ az, hogy milyen mértékben határozhatja meg a közösség, vagy annak valamely
tagja a munkaformákat, a módszereket és az eszközöket/médiumokat, vagyis azt, hogyan
akarnak tanulni?
Elsősorban a tananyagtól, vagyis attól, amit meg akarnak tanulni.
Másodsorban a csoport egészének tanulási képességétől. A csoport tagjai különböznek
a tanulási képességekben. Hogyan kell ezeket a különbségeket figyelembe venni? Hagyni,
hogy a dominánsak vigyék a csoportot, vagy a leggyengébbekhez alkalmazkodni? Az első
esetben a csoport felének nem fog fejlődni a tanulási képessége. Sem a közösségi, sem az
egyéni. A második esetben a csoport teljesítménye lesz kisebb annál, amilyen lehetne.
Dönteni mindig adott szituációban kell, illetve lehet.
Harmadsorban a rendelkezésre álló médiumoktól, amelyeken a kurzus megjeleníthető.
Megjeleníthető a kurzus elektronikus médiumon is, ha az rendelkezésre áll, és ha a csoport
tagjai képesek használni az eszközöket, de lehetnek témák, amelyek nem igényelnek IKT
eszközöket, és lehetnek csoportok, amelyek nem képesek használni az eszközöket.
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Munkaformák. A nem formális tanulás közösségi tanulás és egyéni tanulás.
A közösségi tanulás folyhat jelenlétben és távollétben is, különösen, ha oktatási
szoftveren jelenítjük meg a kurzust. A célnak a legjobban megfelelnek a kiscsoportos
foglalkozások, akár jelenlétben, akár a virtuális térben.
Az egyéni tanulás jellemzően távollétben valósulhat meg, a távtanulás kritériumainak
érvényesülésével.
Mind a közösségi, mind az egyéni tanulás azt követeli meg, hogy a lehető legkevesebb
legyen a tanítás, vagyis a munkaformák a tanulást segítsék elő. A foglalkozást vezető tanár
szerepe a tanulás irányítása.
Eszközök/médiumok. Az eszközök, főleg a médiumok, szoros kapcsolatban vannak a
munkaformákkal és a módszerekkel.
A fő kérdések: Olyan eszközöket tervezzünk, amelyeket minden résztvevő használni tud
és birtokol is, vagy ne vegyük figyelembe minden csoporttag adottságát és igényét? Milyen
hátránya van az első esetnek és milyen a másodiknak?
Ma már a legfontosabb eszközök azok a médiumok, amelyeken a kurzust megjelenítjük.
Különböző médiumon jelenhet meg a tartalom és mást alkalmazhatunk a kétoldalú vagy a
többoldalú kommunikációhoz. Például nyomtatott tananyag és e-mail kommunikáció +
telefon-konzultáció. A példa a minimum megoldást jelenti!
A legeredményesebb lehet mind a közösségi, mind az egyéni tanulás, ha oktatási
szoftveren jelenítjük meg a kurzust. A közösségi tanulás fejlett formája a csoportfoglalkozás
távollétben, de ehhez minden csoporttagnak tudnia kell élni ezzel a technológiával.
Módszerek. Melyek a célszerű módszerek a nem formális tanulásban? A módszerek függnek
a céltól, a követelményektől, a csoport összetételétől, a tartalomtól, és jelentős mértékben
befolyásolják a választást a munkaformák és a médiumok is.
Nagyon fontos, hogy a lehető legtöbb tanítási-tanulási módszert tervezzük a leendő
foglalkozásvezetőket felkészítő, nem formális kurzuson, hogy kipróbálhassák, megélhessék
maguk is ezeket a módszereket, mielőtt tervezik és vezetik a foglalkozásokat.
Itt kell megemlíteni a foglalkozásvezető tanulást irányító tevékenységét. Nehéz
eldönteni, milyen mértékben avatkozzon bele a kiscsoportok öntevékeny munkájába. A
konzulensnek az egyéni tanulót irányító tevékenysége már egyértelműbb, különösen akkor, ha
a résztvevő még nem rendelkezik az egyéni tanulás képességével.
Hol tanuljunk?
Lehet közösségi tanulás jelenlétben: csoport a tanteremben, vagy valamely más helyszínen,
akár egyszerre több országban is dolgozhatnak kiscsoportok, ha a foglalkozás kapcsolódik a
közös célhoz és a tartalomhoz (Roselius 2004).
Új és még viszonylag szokatlan forma a közösségi tanulás távollétben, az internet
segítségével. Lehet valós idejű, ha az oktatási szoftver felületén értekeznek előzőleg oda
feltett anyagaikról, de lehet aszinkron is, amikor a legegyszerűbb módon, e-mailen küldik
egymásnak az anyagot és ugyanígy cserélnek véleményt.
Az egyéni tanulás helye többnyire a csoporttag otthona, vagy tanulási központ, ahol
internet elérési lehetőség van.
A közösségi és az egyéni tanulás, valamint a jelenlét és a távollét arányainak
megtalálása fontos: ne kösse gúzsba a résztvevőket, de áttekinthető legyen a struktúra, és
időben ne térjen el nagyon a tervtől a kurzus.
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Mikor tanuljunk?
A fenti címszó alatt sok kérdés merül fel. Hogyan osszuk el az adott tanulási időszükségletet a
csoportos foglalkozások és az egyéni tanulás között? Milyen hosszú legyen a kurzus (hétben,
hónapban)? Ha túl hosszú, szétesik a struktúra, ha túl rövid, nem alakulnak ki a megtervezett
készségek. Hogyan érvényesülhet a döntésben a csoporttagok érdeke, lehetősége?
Az egyéni haladási ütem szerint tanuló résztvevő besorolható-e csoportba? Hogy oldjuk
meg a problémát, ha nem tudjuk csoportba sorolni? Lehet-e nem formális tanulás
távoktatásban? Itt is kell a feladatra jól felkészült tanár szakértelme!
2.2. Hol lehetnek hatékonyak a nem formális kurzusok?
Közművelődési intézmények sokféle kurzust szervezhetnek, illetve befogadhatnak.
Leggyakoribb a közművelődés témakörébe tartozó kurzusok meghirdetése, vagy kívülről
érkező igények szerinti kurzusok szervezése. Szakmai továbbképzéseket is tartanak, ha
valamely cégnek nincs személyi és/vagy tárgyi feltétele a továbbképzéshez.
Munkahelyeken, ahol kisebb szervezeti egységek tagjainak részben azonos, részben
eltérő elemekből álló továbbképzési igényük van, hatékonyan lehet alkalmazkodni az egyéni
szükségletekhez.
Felsőoktatási intézményekben olyan ismeretek megszerzésére, amelyek nem férnek bele
a formális keretekbe, de a hallgatók igénylik, vagy szívesen fogadják. Ilyenek a szakmai
kompetenciákat jól kiegészítő, különböző készségfejlesztő, intenzív tréningek. Hasznos lehet
például a kommunikációs készségeket fejlesztő tréning.
Kettő vagy több felsőoktatási intézmény közös nem formális kurzust rendszeresíthet,
tartósan jelen lévő igény esetén. Ha a földrajzi távolságok indokolják, távoktató formát
célszerű alkalmazni.
Más országok felsőoktatási intézményeivel közös kurzusra is van már példa,
szerencsére, egyre több. Az ilyen kurzusok közelíthetik a különböző országok hallgatóinak
nézeteit például az Európai Unióról, vagy a környezetvédelemről, és még költséghatékonyak
is (Roselius – Karlsson 2004b).
Felsőoktatási intézmények és civil szervezetek a kölcsönös előnyökre építve
szervezhetnek egymásnak nem formális kurzust. Például a civil szervezet a hallgatókat
felkészíti jótékonysági munkára, a felsőoktatási intézmény fölös kapacitásával a civil
szervezetek tagjait idegen nyelvre, informatikára tanítja.
2.3. Igazolás a részvételről és a teljesítményről
Ezen írásnak nem tárgya a nem formális kurzuson szerzett tudás vagy a hozott tudás
elismerésének széles és mély problematikáját vizsgálni, de érdemes röviden áttekinteni
néhány tagország és az Európai Unió tiszteletreméltó, bár eddig csak részeredményeket hozó
küzdelmét e fontos társadalmi kérdés megoldásában. A feladat azért is nagy, mert a
tagországok oktatási rendszerei különbözőek, de a globalizáció megkívánja az egységes
szabályozást (Bertelsmann Stiftung 2015).
A nem formális kurzus államilag elismert képesítést a legtöbb országban még nem
ad. Feltétlenül szükséges azonban, hogy a részvételről igazolást, ha lehet, tudásellenőrzésen
alapuló minősített bizonyítványt kapjanak a résztvevők. A bizonyítvány – pszichológiai
jelentőségén túl – azért is fontos, mert ha egyszer majd az Európai Unió és a tagországok
oktatási rendszerei eljutnak oda, ahova legalább 2 évtizede tartanak, hogy megoldják a nem
formális és az informális tanulás eredményének „beszámíthatóságát” a munkaerőpiacon, a
formális oktatás különböző szintjein és ágazataiban, és újabban a migránsok integrálásában is,
legyen már mit érvényesíteni. A tagállamok, sőt az Unión kívüli országok némelyikének több
évtizedes törekvése, hogy a hozott tudást, készséget és a nem formális tanulásban szerzett
ismereteket, kompetenciákat elismerje, de még az országokon belül sem sikerült megoldani
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sem a jogi, sem az értékelés és minősítés kérdését (European Commission 2009; Council of
the European Union 2012).
Akkor fog a helyére kerülni a nem formális tanulás az élethosszig tartó tanulás
folyamatában, ha ez a most megoldhatatlannak látszó probléma megoldódik. Addig is
szakszerűen fejlesztett és vezetett nem formális kurzusokra van szükség, hogy legyen majd
mit elismertetni.
Összefoglalás
Az élethosszig tartó tanulás formális, nem formális és informális tanulási szakaszok
ismétlődéséből áll. Írásomban a nem formális tanulás hazánkban is egyre fontosabbá váló és
egyre gyakrabban megjelenő problematikáját – vagy inkább annak egy részét – sajátos
szemszögből tárgyaltam a szűkre szabott terjedelmi korlátok között. Az élethosszig tartó
tanulás, a nem formális tanulás és a rugalmas tanulás (flexible learning) összefüggését
vizsgáltam az élethosszig tartó tanulás megvalósulása, hatékonysága szempontjából.
Ahhoz, hogy az élethosszig tartó tanulás valóban folyamatos és hatékony legyen a
társadalomnak és az egyénnek is, az önálló tanulás készségével kell rendelkeznie a felnőtt
tanulónak. Az önálló tanulás készségének elsajátítását már az alapfokú oktatásban meg kell
kezdeni, hogy mire az egyén a nem formális és az informális tanulás szakaszába ér, felismerje
tanulási szükségletét és szervezetten, majd önállóan meg is szerezze a tudást. Az önálló
tanulási készség fejlesztésének eredményes eszköze a rugalmas tanulás fokozatos,
következetes és szisztematikus alkalmazása a reguláris oktatásban. A nem formális tanulási
szakaszt már a rugalmas tanulásnak kell jellemeznie, ami azt jelenti, hogy az intézményhez
kötött, szervezett oktatásban a formát, a célokat és a követelményeket nem változtatva –
egyének, csoportok részben meghatározhatják, mit, hogyan, mikor és hol tanulnak.
A nem formális és az informális tanulás eredményének egységes, Európai Unión belül
érvényes elismerésén az Unió és a tagállamok is dolgoznak, bár nem egyforma intenzitással.
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10. Nyelvpedagógus-képzés – Nyelvi és kulturális diverzitás – Identitás és
annak nevelési aspektusai

Csillag Andrea, Debreceni Református Hittudományi Egyetem
What Does Fear Do in Different Parts of the Body? Some Cognitive Semantic
Implications of Using an Online Dictionary
Presinszky Károly, Nyitrai Konstantin Filozófus Egyetem
Nyelvjárási hangoskönyv és a dialektológia korszerű oktatása
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What does fear do in different parts of the body? Some cognitive semantic
implications of using an online dictionary
Csillag Andrea
Debreceni Református Hittudományi Egyetem, Debrecen

1. Introduction
At the age of the Internet we have an easy access to a lot of things: there are written texts,
video and audio materials, monolingual and bilingual dictionaries among them, which provide
a very supportive situation for both language learners and linguists. The advantages do not
only comprise the speed, ease and comfort of getting the information one needs but also the
range of data, ideas and sources that are only a few clicks away. One may wonder whether
users of online sources are aware of what they have in their hands.
The present paper attempts to give an example of how a linguist working in a cognitive
linguistic framework can make use of the information presented in an online monolingual
dictionary.
2. Theoretical background
The language of emotion is one of the most extensively studied research areas in the field of
cognitive linguistics. The main concerns are what linguistic expressions of certain emotions
reveal about the way we conceptualize those emotions and how those specific emotion
concepts contribute to the generic concept of emotion (Kövecses 1990, 2000; Lakoff 1987).
Kövecses (1990, 2000) claims that the concept of emotion is depicted by a set of
metonymies and a set of metaphors, which together capture how emotion comes about, how it
exists and the way it ceases to exist. Kövecses (1990:184–186) argues that the prototypical
concept of emotion follows a five-stage model, called a prototypical scenario or prototypical
cognitive model of emotion, in which both the temporal sequence and the causal structure of
events are combined. This combination “lends the concept a dynamic character” (Kövecses
1990:184) showing that the cause component forces someone experiencing the emotion in
question “to perform an action which he is not supposed to perform” (ib.id.), that is, how the
events come after each other from (0) a state of emotional calm through (1) cause, (2) emotion
exists, (3) attempt at control (4) loss of control and (5) action up to (0) a state of emotional
calm again at the end of the scenario.
Psychology gives a componential analysis of emotion claiming that emotions are
complex human experiences with which people react to things that happen around them and
have some effect on their life and well-being. The following components are distinguished:
bodily reactions, facial expressions, emotional reactions and a cognitive appraisal of the
situation in question. The last component in the list refers to the fact that people make
decisions whether or not the events concerned are good for them (cf. Bányai 2013:51;
Atkinson et al. 1997:309), which implies that such decisions fundamentally determine
whether we experience a positive or a negative emotion.
Kövecses’s (1990) analysis shows that metonymies and metaphors conceptualize
different aspects of emotions. Metonymies mainly capture physiological (e.g. white face for
fear) and behavioural changes (e.g. arms up in the air for pride) while metaphors depict
subjective experiences (e.g. she was filled with emotion – emotion as fluid, body as container)
accompanying emotions. The former are mostly observable bodily symptoms whereas the
latter take place inside the body and therefore remain unobservable (Wierzbicka 1999:276).
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The fact that subjective experiences are normally based on thought as stated by Wierzbicka
(1999:305) highlights the importance of the cognitive appraisal component of emotion
referred to above.
Looking through Kövecses’s (1990) analysis of anger, fear, pride, respect and romantic
love we can see that the corresponding metonymies usually describe physiological reactions
such as an increase/a decrease in heart rate, lapses in heartbeat, an increase/a decrease of
blood pressure, blood flushes/leaves face, an increase/a drop in body temperature, specific
body postures/facial expressions (e.g. arms up high, drooping eyes), nervousness/tension in
certain parts of the body (e.g. stomach, throat), etc. In addition, there are metonymies
depicting behavioural reactions like physical agitation, screaming, startle, flight, inability to
move/breathe/speak/think, etc. The two lists illustrate that both physiological and behavioural
reactions are related to the functioning of certain parts of the body. Therefore, it is not
surprising that numerous body part terms are used in emotion metonymies.
With respect to emotion metaphors Kövecses (1990:182–197) finds that the most
central of them is the container metaphor positing emotion as a fluid in a container and the
human body as a container (e.g. Mary was filled with sadness). He also argues that there are a
number of other metaphors highlighting other aspects of emotions, e.g. FEAR IS A
SUPERIOR (e.g. his actions were dictated by fear) (Kövecses 1990:78). Kövecses’s
(2000:20-34) study shows that there is a wide range of more or less productive metaphors like
(AN) EMOTION IS A(N) ILLNESS, BURDEN, NATURAL/PHYSICAL FORCE,
ANIMAL, LIVING ORGANISM, SUPERIOR, HEAT/LACK OF HEAT, VITALITY/LACK
OF VITALITY, JOURNEY, etc., some of which seem to be universal or near universal
throughout languages and cultures (Kövecses 2000:139–163).
Using Kövecses’s findings as a starting point Esenova (2011) gives an analysis of
anger, fear and sadness and points out that each of the three negative emotions is not only
conceptualized as a fluid in a container but also as a colour, a food/drink substance and a
dangerous substance. Furthermore, she claims that it is not only the body as such that is
conceptualized as a container for the emotions but also certain parts of the body, such as the
eyes and heart, too.
3. Research questions
As we have seen above metaphors and metonymies describe various aspects of our emotion
experience and it is mainly metonymies which refer to the role of different parts of the body
in this experience, however, the ‘body’ is also involved in the container metaphor.
The present paper investigates the language of fear with the following special foci:
(a) Which body part terms are used in fear metonymies? Which fear metonymies are
instantiated in the corpus? Are all of them listed in Kövecses (1990)?
(b) Which body part terms are used in fear metaphors? Which fear metaphors are
instantiated in the corpus? Are all of them listed in Kövecses (1990) and (2000)?
4. Our corpus and some methodological issues
Today there is a wide range of monolingual and bilingual dictionaries both in printed and
electronic format since more and more printed dictionaries have their CD-ROM versions and
the Internet provides a number of online dictionaries. Being involved in teaching English we
have the experience that language learners, especially younger generations prefer using online
sources to check the vocabulary items they are interested in mainly because they have a very
easy access to them. Learners think that it is very advantageous to use online dictionaries
because it is fast (much faster than manual search in printed dictionaries), by the help of a
search window they can search for phrases (not only individual words), they can look up
words in several online dictionaries simultaneously by having several windows open at the
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same time, looking up referenced items is really simple by clicking on hypertext lines, and
usually online dictionaries provide lots of illustrative examples since there is no restriction on
how long a dictionary entry may be (Gonda 2009; Fóris 2002). Moreover, students do not
need to carry heavy books, they can use online dictionaries on their mobile phones, tablets or
laptops whereever and whenever they need to.
One of the most frequently used online dictionaries is The Free Dictionary available at
https://www.thefreedictionary.com. It is a very complex site having monolingual and
bilingual dictionaries, thesaurus sections, thematic dictionaries, etc. When we look up a word
or expression by using the search window, we get a list of meanings and example sentences, a
short note on the etymology of the word in question, some thesaurus information and a list of
examples (phrases and sentences), which are quotations from well-known authors whose
names are given but there is no more reference to the location of the quote apart from the
source of all the examples in the entry, which is “Similes Dictionary, 1st Edition, 1988, The
Gale Group” as it is presented on the site (cf. Sommer–Sommer 1988). In this last section, the
examples either contain the word we are looking up or express the same idea as the word in
question.
For the present study we have looked up the following four related emotion terms on the
site https://www.thefreedictionary.com: fear, anxiety, nervousness and tension. It must be
noted that in the fear entry there are other terms offered for further investigation, however,
only these four have relevance to our study because fear is a basic emotion in Ekman’s (1972)
sense and anxiety, nervousness and tension are members of the fear emotion family (Lazarus
1991). We selected examples from the four entries for our corpus. The selection criterion was
that the example should contain a body part term or the meaning ‘body’ should be implied in
the example as in Fear… compressed me like a vise. (On the site, all the examples have the
structure ‘a’ is like ‘b’. However, in our analysis we focus on the part of the comparison that
contains a body part term or the implied meaning ‘body’.)
The corpus contains 69 example sentences. There are 26 body part terms used in the
examples and the meaning ‘body’ is implied in 19 sentences. Table 1 below shows the body
part terms and the number of their occurrences in the corpus.
body part term

number
occurrences
meaning of ‘body’ implied
19
nerves
8
heart, throat
7 each
stomach
5
head, mouth
3 each
face, tooth, bones, spine, back 2 each
legs, foot, limbs, knees, toes, 1 each
ankle
hair, lips, neck, shoulder
blood, breast, chest, liver

of

Table 1.

Below we discuss metonymies, metaphors and some complex constructs combining
metonymies and metaphors. Due to paper length limits we only give one or two instantiations
of each metonymy, metaphor and their combinations.
5. Discussion
In our analysis, we use Kövecses’s (1990 and 2000) findings as reference points when we
answer our research questions.
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(a) Which body part terms are used in fear metonymies? Which fear metonymies are
instantiated in the corpus? Are all of them listed in Kövecses (1990)?
Kövecses (1990:70–73) gives a detailed description of fear metonymies and sums it up in the
generic level metonymies THE PHYSIOLOGICAL EFFECTS OF FEAR STAND FOR
FEAR and THE BEHAVIOURAL REACTIONS OF FEAR STAND FOR FEAR. We can see
in Kövecses’s analysis that ‘physiological effect’ metonymies explicitly name certain body
parts: heart, hair, blood, skin, bowels, bladder, stomach and mouth. The term heart, for
example, is used in My heart began to race when I saw the animal instantiating the metonymy
AN INCREASE IN HEART RATE STANDS FOR FEAR. On the other hand, ‘behavioural
reaction’ metonymies do not refer to the body part involved in the reaction in question as, for
example, there is no body part term in I was speechless with fear instantiating INABILITY
TO SPEAK STANDS FOR FEAR, it is obvious, though, that the mouth is/lips are involved in
the reaction. However, several examples instantiating other reactions do have an explicit
reference to the body part involved as in When he heard the police coming, the thief took to
his heels instantiating FLIGHT STANDS FOR FEAR.
In our corpus, we have found six examples of ‘physiological effect’ metonymies, four
of them are related to the heart, one to the body and one to the stomach. Sentence (1) is an
instantiation of the metonymy AN INCREASE IN HEART RATE STANDS FOR FEAR, (2)
is an instantiation of DROP IN BODY TEMPERATURE STANDS FOR FEAR and (3) is an
instantiation of NERVOUSNESS IN THE STOMACH STANDS FOR FEAR, respectively:
1. (Mildred’s) heart leapt with like a bird in her breast.
2. Felt chilled as by the breath of death’s head.
3. His stomach felt like a volcano about to erupt.
Kövecses does not speak of tension in different parts of the body, however, our corpus
contains 8 examples instantiating the metonymy TENSION IN THE BODY STANDS FOR
FEAR and as can be seen below the terms back and spine are used besides body, for example:
4. Body rigid from shoulder to belly as though he had been stricken with elephantiasis.
5. My back became like a stick.
6. Spines … stiffened like pulled twine.
As can be seen all the above examples describe physiological reactions in the heart,
stomach and body and are all included in Kövecses’s (1990) analysis. It must be noted that
there are no examples of ‘behavioural reaction’ metonymies in the corpus.
(b) Which body part terms are used in fear metaphors? Which fear metaphors are
instantiated in the corpus? Are all of them listed in Kövecses (1990) and (2000)?
In his Metaphor and Emotion Kövecses (2000:23) gives the following list of fear metaphors:
FEAR IS A FLUID IN A CONTAINER (The sight filled her with fear), FEAR IS A HIDDEN
ENEMY (Fear slowly crept up on him.), FEAR IS A TORMENTOR (My mother was
tormented by fear.), FEAR IS A SUPERNATURAL BEING (He was haunted by fear.),
FEAR IS AN ILLNESS (Jill was sick with fright.), FEAR IS INSANITY (Jack was insane
with fear.), THE SUBJECT OF FEAR IS A DIVIDED SELF (I was beside myself with fear.),
FEAR IS AN OPPONENT IN A STRUGGLE (Fear took hold of me.), FEAR IS A BURDEN
(Fear weighed heavily on them.), FEAR IS A NATURAL FORCE (She was engulfed by
panic.), FEAR IS A SOCIAL SUPERIOR (His actions were dictated by fear.) (Comparing
the metaphors listed in Kövecses’s two studies (1990:69–87 and 2000:23) we find that the
latter is a slightly modified version of the former.)
In the example The sight filled her with fear we can see an instantiation of the container
metaphor, where the emotion fear is understood as a fluid and the human body as a container.
In Kövecses’s form of the conceptual metaphor the container image is not elaborated or made
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explicit, however, his analysis clearly reveals that the human body serves as a container for
the emotion.
We have three remarks concerning the example Fear slowly crept up on him. One,
Kövecses gives the same example as an instantiation of the metaphor FEAR IS A VICIOUS
ENEMY (HUMAN or ANIMAL) in his Emotion Concepts (Kövecses 1990:75). It is not clear
what explains the change of ‘vicious’ for ‘hidden’. Two, a creeping entity is more likely to be
understood as an animal/a dangerous animal than a vicious or hidden enemy. Three, the image
of the human body is involved in this example by the phrase up on him and in contrast to our
previous examples it is not a container but it should rather be understood as a location.
In our corpus, we have found metaphors in which the body or its certain parts are either
containers (‘body’, throat, brain, bones, belly/stomach, foot, toes, ankle) or locations (‘body’,
tooth, heart, stomach, head, face, chest, bones, limbs, nerves) for fear, anxiety, terror, panic,
nervousness or tension.
Having seen that the human body and its parts may serve as either containers or
locations for the emotions we have identified 18 metaphors in our corpus which instantiate
some form of the container metaphor, while 27 instantiate metaphors in which the body or a
body part serves as a location for fear or some related emotion. Below we look through the
details of our findings.
However trivial it may sound, when analysing linguistic expressions of the container
metaphor it is worth considering what the container is and what the container has inside.
Fifteen of our examples follow the structure that the body or a body part is a container for fear
and related emotions, while only three of our examples show the emotion as a container for
the person experiencing the emotion, cf. EMOTIONAL STATES ARE CONTAINERS
(Kövecses 1990:145). When ‘looking into the container’ we find that the things contained that
may be understood as emotions show some variety. Although we agree that emotions are
often understood as fluids (cf. metaphor EMOTIONS ARE FLUIDS – Kövecses 1990:146–
148), we also find examples which present emotions in terms of substances, for example:
7. Brute terrors […] filled the more remote chambers of his brain.
8. Terror …filled me as the sound of an explosion would fill a room.
9. I pretend my right foot is like a bottle. I pour my fears down into the toes and cork the
whole thing at the ankle, so none of my fears can escape into the rest of me.
10. Fear … sat heavy in the center of his body like a ball of badly digested food.
11. Desperation rising from him like a musk.
Examples (7) and (8) instantiate the metaphors TERROR IS A FLUID IN A
CONTAINER, THE BODY/A BODY PART IS A CONTAINER FOR TERROR, which
combine in the specific metaphors TERROR IS A FLUID IN THE BRAIN CONTAINER
and TERROR IS A FLUID IN THE BODY CONTAINER, respectively and (9) instantiates
the metaphor FEAR IS A FLUID IN THE BODY/ FOOT/ TOES/ ANKLE CONTAINER. It
is interesting to note, that the (right) foot is likened to a bottle, which is a prototypical
container. On the other hand, examples (10) and (11) instantiate the metaphor
FEAR/DESPERATION IS A SUBSTANCE IN THE BODY CONTAINER.
In our corpus, nine example sentences show fear, terror, horror and anxiety as fluids and
the body, throat, brain, bones, belly, foot, toes, and ankle are containers for them. On the other
hand, eight examples present fear, terror, desperation tension and anxiety as substances and
the body, throat, and stomach serve as their containers.
The other version of the container metaphor EMOTIONAL STATES ARE
CONTAINERS is exemplified in
12. An eddy of fear swirled around her, like dust rising off the floor in some barren drafty
place.
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Sentence (12) is a relatively simple example as it shows fear as a fluid being around the
emotional person. The concept of eddy as a container is used in the phrase be (caught) in an
eddy, which means that eddy (in another context, too) is conceptualized as a container.
The larger part of our metaphor corpus has 27 example sentences, in which a number of
body parts and the body itself (either explicitly or implicitly) provide the location for
something that is metaphorically understood as fear. The range of body parts and
metaphorical representations of fear are listed in Table 2 below. The first column of the table
shows that the body and 10 of its parts are used as locations in our corpus for fear, terror,
panic, worry and fright, which are understood in terms of a human-like being. The rest of the
columns show that fear and related emotions may be conceptualized either as animate or
inanimate entities located in different parts of the body. We can also see that the body as such
is the most frequent location, more frequent than the heart, of which most people think that it
is the seat of emotions. On the other hand, it is also clear that in our corpus fear and related
emotions are most often understood in terms of a human-like being.
CONTENTS

animate
inanimate
humananimal
supernatural technical
natural substance
LOCATION like
being
equipment force
being
‘BODY’
fear (4)*,
terror
terror,
panic
HEAD
anxiety
anxiety
FACE
worry
anxiety
TOOTH
fear
CHEST
fear
HEART
fear
panic, fear
anxiety
STOMACH, fright
anxiety
BELLY
LIMBS
fear
LEGS
fear
KNEES
fear
BONES
fear
NERVES
anxiety
*The number in brackets shows the number of examples in the corpus.
Table 2.

13. Fear … lay on me like a slab of stone.
14. Fear shot through me like a jolt of electricity.
15. Fear … compressed me like a vise.
16. Panic shook her … as awful as if she had been tottering on a cliff in a roaring wind.
In sentences (13) and (14) fear acts as a human-like being and the actions performed by
fear highlight different topological relations between the emotion and the body. In the phrase
on me in (13) the body is presented as a surface, in through me in (14) there is an idea of
boundedness (Miller–Johnson-Laird 1976; Herskovits 1986; Thiering 2011), while me and
her in sentences (15) and (16), respectively, show the body as a three-dimensional object
suffering from the physical effect that is exerted on it by fear and panic.
We find that the rest of the sentences showing fear, fright and worry as a human-like
being provide examples of various body parts understood as ‘operation areas’ of the emotions
in question, for instance:
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17. Fear … clutching at his heart … as if tigers were tearing him…
18. Fright stabbed his stomach like a sliver of glass.
19. Fear wrapped itself around his chest like a wide leather strap tightened by a maniac.
Examples (13) through (19) instantiate the metaphor FEAR IS A HUMAN-LIKE
BEING and THE BODY/A BODY PART IS A LOCATION FOR FEAR (or more
specifically THE BODY/ THE HEART/ STOMACH/ CHEST IS AN OPERATION AREA
OF FEAR/ FRIGHT/PANIC), which combine in the combimetaphor FEAR/FRIGTH/PANIC
IS A HUMAN-LIKE BEING OPERATING IN/ON/THROUGH/AT THE BODY
LOCATION. It must be noted that Kövecses (1990) and (2000) does not speak of fear as a
human-like being at all.
The following example likens fear to an experience with an animal:
20. Felt as if a serpent had begun to coil round his limbs.
In (20) fear without being mentioned is likened to a serpent, another term for snake, in
the simile. Because most people think of snakes (and other animals that may seize human
beings) as dangerous we think that the sentence exemplifies the metaphor FEAR IS AN
EXPERIENCE WITH A (DANGEROUS) ANIMAL IN THE BODY LOCATION, more
specifically FEAR IS AN EXPERIENCE WITH A DANGEROUS ANIMAL OPERATING
AROUND THE LIMBS.
The following two examples both contain the term heart as a location or as an operation
area for fear and panic. We think that ‘clammy fingers’ in (21) and a ‘giant hand’ in (22)
belong to a (fearful or frightening) supernatural being whose operation causes the emotion:
21. Feel like clammy fingers were at my very heart.
22. Felt (the beginning of) panic, like a giant hand squeezing my heart.
We think that in the two sentences above we have instantiations of the metaphor FEAR IS
(THE OPERATION OF) A SUPERNATURAL BEING IN THE HEART LOCATION. It
must be noted that in (22) it is the simile part of the sentence that activates the metaphor, or in
other words, the metaphorical reading of the sentence is offered by the context. Kövecses
(1990) and (2000) identify fear as a supernatural being; however, there are no examples with
body parts understood as a location or operation area.
Below we discuss fear understood as an inanimate object, whose subcategories are
technical equipment, natural force and substance.
Sentence (23) is a very interesting example because it has a complex structure
combining several metaphors and a metonymy:
23. The terror inside him acted like radar.
The phrase terror inside him instantiates FEAR/TERROR IS A SUBSTANCE IN THE
BODY CONTAINER, which itself is a combination of the metaphors FEAR/TERROR IS A
SUBSTANCE IN A CONTAINER and THE BODY IS A CONTAINER FOR
FEAR/TERROR, while the expression terror acted like radar instantiates the metaphor
TERROR IS A HUMAN-LIKE BEING whose operation is likened to that of a technical
equipment, thus the combination of the three metaphors and the simile results in the complex
construct TERROR IS A SUBSTANCE viewed AS A HUMAN-LIKE BEING OPERATING
LIKE A TECHNICAL EQUIPMENT (radar) IN THE BODY CONTAINER. The bodily basis
of the experience must be that the terrified person becomes very alert, his/her activation level
rises and so he/she is able to notice practically anything and everything that is around him/her
just like a radar can detect things in its operation area. To put it differently, the operation of
terror is likened to and understood in terms of the operation of a technical equipment (radar),
which makes it possible to identify the whole expression in (23) as an instantiation of the
metaphtonymy THE RADAR-LIKE OPERATION OF TERROR viewed AS A HUMANLIKE BEING manifested AS A SUBSTANCE IN THE BODY CONTAINER STANDS FOR
TERROR. If this analysis is correct, we propose to call it combimetaphtonymy to refer to the
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fact that it is a combimetaphor within a metonymy, which is a more complex construct than
metaphor within metonymy (Goosens 2002: 363–365).
The following two examples use a force component each, in (24) the force is more of a
physical kind, while in (25) more of a natural kind:
24. Anxiety … is somewhat like a blow on the head.
25. Anxiety moved like a current through his belly.
The two sentences instantiate the metaphor ANXIETY IS A PHYSICAL/NATURAL
FORCE. In (24) anxiety is defined as something similar to a blow, while in (25) its movement
is compared to the movement of a natural force. Head and belly are involved in the two
situations, head experiencing pain and belly experiencing motion. It must be admitted that it is
the simile part of each sentence that activates the source domain force for the target domain
fear/anxiety. (Lakoff–Johnson 1980). The experience of an uncomfortable motion in one’s
stomach in (25) is a typical physiological reaction accompanying fear, cf. have butterflies in
one’s stomach, instantiating the metonymy DISCOMFORT IN THE STOMACH/PHYSICAL
AGITATION STANDS FOR FEAR.
The last example to discuss here is sentence (26), which exemplifies the metaphor
ANXIETY IS A SUBSTANCE (a specific level version of FEAR IS A SUBSTANCE (IN A
CONTAINER)), however, the face does not serve as a container but rather a location for
anxiety, more exactly it is conceptualized as a surface, on which there is a thin layer of a
substance:
26. Over it [a face that had looked hopeful] now lay like a foreign substance, a film of
anxiety.
We think, this example is an instantiation of the metaphor ANXIETY IS A
SUBSTANCE ON THE FACE LOCATION, which is a combination of the metaphors,
ANXIETY IS A SUBSTANCE ON A LOCATION and THE FACE IS A LOCATION FOR
ANXIETY.
To sum up, most metaphors identified in our corpus are mentioned in Kövecses’s (1990;
2000) studies, however, he does not have linguistic expressions instantiating the metaphorical
images fear as a substance and the body and body parts as locations for fear. Furthermore, he
does not speak of combinations of metaphors or the interaction of metaphors and metonymies,
that is, metaphtonymies in Goossens’s (2002) sense.
6. Conclusion
The paper claims that besides ordinary information on words/expressions including their
meanings and uses dictionary users can obtain a lot of culture-related details of the concepts
denoted by the words in dictionary entries. It is especially true for emotion concepts. The
scope of our research has been fear and some related emotions.
We have studied metaphors and metonymies of fear as well as their interactions on a
corpus based on 4 entries (fear, fright, anxiety and tension) in The Free Dictionary. We
selected 69 example sentences that have figurative meanings and contain 26 different body
part terms. The figurative expressions can be divided into three groups metonymies,
metaphors and metaphtonymies.
In our analysis of the corpus, we have found that metonymies of fear usually refer to
physiological reactions taking place in the heart (increase of heart rate), stomach (nervousness
in the stomach) and body as a whole (drop in body temperature), while we have found no
examples of behavioural reaction metonymies.
In our metaphor corpus, the terms nerves, heart, throat, stomach/belly, head, mouth,
face, tooth, bones, spine, and back are the most frequently used body parts, while the term
body is not used at all, however, its meaning is implied in 19 example sentences. The body
parts are either conceptualized as containers or as locations. Fear and related emotions are
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understood as fluids or substances, animate or inanimate things. The group of animate things
can be divided into human-like beings, animals or supernatural beings, while the group of
inanimate things can be divided into technical equipment, natural/physical force and
substances.
All the metonymies in our corpus can be found in Kövecses’s study (1990). The
metaphors in our corpus partly overlap with the ones that Kövecses (1990, 2000) has listed.
Our findings prove that some additions can be made in relation to Kövecses’s list of
metaphors, namely, FEAR IS A HUMAN-LIKE BEING or A SUBSTANCE and THE
BODY IS A CONTAINER or A LOCATION FOR FEAR, BODY PARTS ARE
CONTAINERS or LOCATIONS FOR FEAR. The sentences in our corpus often instantiate
pure metaphors (with only one metaphorical image), however, more complex expressions
incorporate more than one metaphorical image in combimetaphors like FEAR IS A
SUBSTANCE IN THE BODY CONTAINER. In our corpus, expressions like Terror inside
him acted like radar instantiate a special version of metaphtonymy, which is the interaction of
metaphor and metonymy. This particular example instantiates the combimetaphtonymy THE
RADAR-LIKE OPERATION OF TERROR viewed AS A HUMAN-LIKE BEING manifested
AS A SUBSTANCE IN THE BODY CONTAINER STANDS FOR TERROR, in which a
combimetaphor and a metonymy interact. Such constructs are totally outside the scope of
Kövecses’s research.
To sum up, we have found that body parts are either conceptualized as locations of
physiological reactions accompanying fear captured in metonymies, or as containers or
locations for subjective inner bodily experiences captured in metaphors. Metaphtonymies,
too, refer to subjective experiences in which several important aspects of an emotion are
depicted in an interaction of metaphor metonymy. However, only a few linguistic studies
have covered the interaction and combination of metaphor and metonymy so far, therefore
there should be more research done in the field. Finally, we can claim that online dictionaries,
especially those that present clause level examples like The Free Dictionary, may provide a
potentially good source for making corpora for such linguistic research.
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Nyelvjárási hangoskönyv és a dialektológia korszerű oktatása
Presinszky Károly
Konstantin Filozófus Egyetem, Nyitra

1. Bevezetés
A Nyitrai Konstantin Filozófus Egyetem honlapján 2017 elején jelent meg a Szlovákiai
magyar nyelvjárási hangoskönyv 1. része (http://www.umjl.fss.ukf.sk/hu/?page_id=1352). A
hangoskönyv olyan informatikai eljárással készült, melynek segítségével a hangfelvétel és
annak fonetikus lejegyzése egyszerre jelenik meg, tehát valójában egy multimediális
nyelvjárási szöveggyűjtemény.
A tanulmány olyan feladatokat közöl, melyek segítségével bemutathatók és a
nyelvtanórákon feldolgozhatók lehetnek a hangoskönyv nyelvjárási szövegei és hanganyagai,
azaz a nyelvjárások korszerű oktatására kínálnak lehetőséget. Előtte röviden a nyelvjárások és
az anyanyelvoktatás kapcsolatát, valamint a számítógépes nyelvjáráskutatás legújabb
eredményeit vázoljuk fel.
2. Nyelvjárások és az anyanyelvi oktatás
A nyelvjárások és az anyanyelvi oktatás kapcsolatával többen is foglalkoztak már az elmúlt
évtizedekben. Legátfogóbban e feladatkörről, a nemzetközi tapasztalatokat is ötvözve, a
Magyar dialektológia c. tankönyv tájékoztat bennünket (Kiss 2001). Egy másik kiadvány, a
Nyelv és társadalom a rendszerváltáskori Magyarországon, magyar és külföldi példákra
hivatkozva vizsgálja a nyelv és az iskola, a nyelvjárások és az anyanyelvi oktatás kapcsolatát
(Kontra 2003). Szükséges, hogy az iskolában megismertessük a beszélt magyar nyelv
regionális jellemzőit, hiszen a diákok nagy részének, kisebbségben abszolút többségének az
alapnyelve a nyelvjárás, melynek figyelembevétele nélkül nehezebben valósítható meg az
anyanyelvi oktatás fő célja, a köznyelv elsajátítása. Fontos, hogy a nyelvjárásokról az
anyanyelvi órákon hiteles képet adjunk, hiszen manapság is még élnek azok a mítoszok,
melyek szerint a nyelvjárási beszélők száma kicsi; a határon túliak csak nyelvjárásban
beszélnek; a nyelvjárások a köznyelv romlott változatai; a nyelvjárásoknak szegényes a
kifejezési lehetőségük; aki nyelvjárásban beszél, az intelligenciahiányos; a nyelvjárás éltetői
és használói a parasztok; a nyelvjárások "tisztább" nyelvállapotot őriznek.
A mítoszok rombolásán kívül a kérdéskör elméleti megközelítése szerint legfontosabb
lenne a hozzáadó anyanyelvi nevelés valóra váltása. Ennek lényege, hogy nem sérül a diák
anyanyelvi nyelvváltozata, sem a hozzá fűződő viszonya, nyelvi repertoárja bővül, s ezáltal a
beszédhelyzethez igazodva képes lesz használni mind a nyelvjárást, mind a köznyelvet, mert a
megfelelő helyzetben mindkét nyelvváltozat használata helyénvaló. A hozzáadó pedagógiai
stratégiával tehát a tanítók nem csökkentik, hanem növelik tanítványaik nyelvi önbizalmát. A
köznyelv eredményes elsajátítása ennek alapján leginkább a tanulók nyelvjárási hátterére
építve kontrasztív szemlélettel érhető el.
A Szlovákiai magyar nyelvjárások c. egyetemi tankönyv külön fejezetben foglalkozik a
nyelvjárások és az anyanyelvi oktatás kapcsolatával. A szerzők szerint van még tennivaló a
kérdéskör elméleti továbbgondolásában főleg kisebbségi körülmények között, de különösen a
gyakorlati jellegű módszertani megoldások kidolgozása lenne sürgető feladat (Menyhárt –
Presinszky – Sándor 2009: 17). A könyv közöl olyan konkrét kontrasztív szemléletű
feladatokat, melyek az iskolai nyelvtanórákon is felhasználhatók.
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A nyelvjárástani ismeretek tanítását segítő, kizárólag feladatokat tartalmazó,
módszertani jellegű legfrissebb kiadvány Parapatics Andrea Nyelvjárástani munkafüzete,
mely eltérő nehézségű, változatos, nemcsak szókincsbővítő, hanem aktuális elméleti
ismereteket átadó és különböző kompetenciaterületeket fejlesztő gyakorlatokat tartalmaz felső
tagozatos, illetőleg középiskolás tanulók számára. A bevezetésben olvashatjuk, hogy a
munkafüzet egyrészt bepillantást nyújt a hagyományos paraszti kultúra világába. Találkozunk
annak munkafolyamataival és eszközeivel, melyek a fiatalok többsége számára ma már szinte
ismeretlenek. A munkafüzet tudatosabb nyelvhasználókká teszi a tanulókat, indirekt módon
vezet rá a szociolingvisztikai, többnormájú szemléletre, és nevel ezáltal egy elfogadóbb
attitűdre. A kiadvány egyben a tanulók önreflexióra késztetésével kínál megoldást a regionális
eredetű helyesírási hibák csökkentésére. A munkafüzet végén megtalálhatók a feladatok
megoldásai, ezért az önálló és az iskolai munkára is egyaránt alkalmas (Parapatics 2018).
3. A számítógépes dialektológia magyar eredményei
A számítógépes dialektológia is sokat lendíthet a nyelvjárási ismeretek iskolai átadásán,
hiszen látványos és korszerű módon dolgozza fel a nyelv regionális jellemzőit. A
dialektológia számítógépes támogatásáról Juhász Dezső írt rövid áttekintést (Juhász 2014).
Azt írja, hogy a számítógépes technológia rohamos fejlődése jelentős változásokat hozott a
természet- és társadalomtudományokban, de megváltoztatta az elméleti és empirikus
diszciplínák, tudományterületek viszonyát, sőt a kutatásmódszertanokat is. A nagy
mennyiségű, hiteles élőnyelvi adat sokoldalú interpretálása felértékelte a nyelvjárástant,
ugyanakkor szinte rákényszerítette az új nyelvtechnológiai eszközöknek nemcsak az
alkalmazására, hanem a fejlesztésére is (Juhász 2014: 57).
A magyar számítógépes dialektológia fellegvára az ELTE BTK Geolingvisztikai
Műhelye, ahol a Vékás Domokos és Vargha Fruzsina Sára által kifejlesztett Bihalbocs
dialektológiai szoftver segítségével készülnek a nyelvtechnológiai termékek. A különböző
egyetemeken, főiskolákon, kutatóhelyeken felgyülemlett, magnetofonnal és diktafonnal
rögzített élőnyelvi gyűjtéseket is folyamatosan archiválni kell, és belőlük minél többet, minél
gazdagabb formában nyilvánosságra kell hozni. Ennek egyik formája a hangoskönyv, melyből
Magyar Nyelvjárási Hangoskönyv címmel 7 rész jelent már meg, valamint az egyetemi
dialektológiai tankönyvhöz elkészült a Magyar Nyelvjárási Hangfelvételtár c. kiadvány is.
További fontos kimenetként tájszótárak, valamint nyelvjárási atlaszok informatizálása és
integrálása említhető meg. Az ELTE Geolingvisztikai Műhelyének munkatársai, önkéntesei
segítségével a nagyatlasz, valamint további 3 regionális atlasz informatizálása már
megtörtént. A számítógépes dialektológia további alkalmazásai még többek között a
dialektometria, nyelvjárás-tipológia, nyelvstatisztika, fonetika területét érintik, sőt a történeti
helynévkutatást is segítik dialektometriai elemzések (Juhász 2014: 61).
4. A szlovákiai magyar nyelvjárási hangoskönyv
A nyitrai egyetemen végzett dialektológiai kutatások egyik fontos területe a csallóközi
magyar nyelvjárások vizsgálata. A kutatás 2010-ben indult a hallgatók segítségével. A cél egy
teljes kutatópont-hálózaton elvégzendő szinkrón nyelvjárási gyűjtés, melyet az előbb említett
Bihalbocs szoftverrel dolgozunk fel. A folyamatban lévő kutatás eddigi eredményei közül az
egyik leglátványosabb a Szlovákiai magyar nyelvjárási hangoskönyv. A csallóközi gyűjtés
során minden adatközlővel tíz–tizenöt perces nyelvjárási szöveget is rögzítettünk. Célunk az
volt, hogy megfigyeljük a folyamatos nyelvhasználatot olyan beszédhelyzetben, mely nem
kényszeríti az adatközlőt beszédmódja gyökeres megváltoztatására, hiszen szabadon beszélhet
kedvenc témájáról. Az adatközlők leggyakrabban a gyermekkorukról, a családjukról, a
munkájukról, a népszokásokról vagy a kedvteléseikről beszéltek. Az így kapott beszélt nyelvi
szövegek közlésének egyik korszerű módszere a hangoskönyv. Az egyes szövegek egészben,
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illetőleg részletekben is meghallgathatók. Ezzel a technikával a kiválasztott nyelvjárási
jelenségeket tartalmazó szövegrészletek többször is visszajátszhatók. A megjelenő szövegek
kinyomtatására és szerkesztésére (szöveges dokumentumba való beillesztésére) is lehetőség
van. Jelenleg a hangoskönyv első része készült el, melyben a következő helyi nyelvjárásokból
találhatók szövegek: Bős, Csallóközkürt, Izsap, Kulcsod, Nagybodak, Nyárasd, Vágfüzes,
Vásárút, Zsigárd. Ez a multimediális nyelvjárási szöveggyűjtemény tehát jó segédeszköz lehet
a nyelvjárások korszerű oktatására nemcsak az egyetemi, hanem a közoktatásban is.
5. Nyelvjárási hangoskönyv a nyelvtanórán
Most olyan feladatokat mutatunk be a hangoskönyv iskolai feldolgozásához, melyek egyrészt
a nyelvtani (hangtani, alaktani, mondattani) ismeretekre alapozva mutatnak rá a nyelvjárási
jelenségekre, másrészt a beszélt és az írott nyelv közötti különbségekre világítanak rá,
harmadrészt pedig szövegértési gyakorlatokkal hozzák közelebb a beszélt nyelvi szövegek
tartalmi sokszínűségét.
Az első két típusfeladathoz bármelyik szöveget kiválaszthatjuk szemléltetésül. Most a
Csallóközkürt 2. szöveget vesszük alapul:

1. példa: A Csallóközkürt 2. szöveg első bekezdése

5.1. Hangtani, alaktani, mondattani feladatok
1. feladat: Az a, e hangok mely változatai figyelhetők meg a szövegben? Hallgassuk meg
külön-külön az egyes változatokat, beszéljük meg a különbségeket!
2. feladat: A létige múlt idejű alakja hogyan használatos a szövegben? Hallgassuk meg a
létigéket, beszéljük meg az alaki jellemzőiket!
3. feladat: Mi jellemzi az a névelő használatát a szövegben? Hallgassuk meg, hogy a névelő
melyik alakja hallható gyakrabban magánhangzóval kezdődő szavak előtt is!
Ezekkel a feladatokkal a nyelvjárások hangtani, alaktani és mondattani jellemzőire
mutathatunk rá. A szöveggel együtt a hangot is hallhatjuk, így a lejegyzésben alkalmazott
speciális betűk autentikus hangértékért is bemutathatjuk. A szövegek hangtani, alaktani és
mondattani jellemzői alapján megvizsgálhatjuk, hogy azok mennyiben egyeznek az adott
régió általánosan ismert nyelvjárási jelenségeivel.
5.2. A beszélt és az írott nyelv különbségeit bemutató feladatok
Az 1. példában közölt szöveg írott változatai rámutatnak a beszélt és az írott nyelv közötti
különbségekre. Ez nagyon fontos, hiszen az emberek tudatában az írott nyelv jellegzetességei
sokkal inkább ismertek, mint a beszélt nyelvéi. Az általános iskolai tanulmányaink során
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kizárólag az írott nyelvvel foglalkozunk. A legtöbb ember a beszélt nyelvet az írott nyelvtől
sajátos módon eltérő, tökéletlen nyelvváltozatnak gondolja (Lanstyák 2009: 13).
1. feladat: Írjuk át a nyelvjárási szöveget köznyelvre! Hasonlítsuk össze a két szöveget! Mi
változott, és mi maradt változatlan? Húzzuk alá az azonos részeket!

2. példa: A Csalóközkürt 2. szöveg írott köznyelvi változata

2. feladat: Ha felolvasnánk a köznyelvi szöveget, és azt szeretnénk pontosan rögzíteni, amit
hallunk, akkor mely hangokat, hangkapcsolatokat kellene úgy írnunk, mint a nyelvjárási
szövegben? Húzzuk alá az azonos részeket!

3. példa: A Csallóközkürt 2. szöveg beszélt köznyelvi változata

A beszélt és az írott nyelv az alapvető létezési formája az emberi nyelvnek. Minden
szempontból a beszélt nyelv az elsődleges, az alakult ki előbb. Bár az írott nyelv jött létre
később, és az írott nyelv a beszélt nyelvből önállósult, mára már nagyobb presztízzsel van
jelen a köztudatban, mint a beszélt nyelv. Ennek elsődleges oka az lehet, hogy az írni tudó
emberek által lejegyzett irodalmi, hivatali és vallási szövegek nagy tekintéllyel bírnak. Fontos
megjegyeznünk a tanulóknak, hogy a beszélt és az írott nyelv kölcsönhatásban vannak
egymással. Minél informálisabb helyzetben jelenik meg az írás, annál több beszélt nyelvi
sajátossággal rendelkezik (Lanstyák 2009: 14).
E két feladattal rámutathatunk arra, hogy a nyelvjárások beszélt nyelvi változatok, és
ebből adódóan az írott köznyelvtől nagyban eltérnek, viszont a beszélt köznyelvben sok
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jelenség megegyezik a nyelvjárásokkal. Az ilyen típusú gyakorlatok arra is alkalmasak, hogy
a beszéd és az írás eltérő szabályszerűségeire pontosan rámutassunk, és ne hibának véljük a
beszélt nyelv törvényszerűségeit.
5.3. Szövegértési feladatok
1. feladat: A Csallóközkürt 1. szöveg alapján soroljuk fel, milyen ételeket fogyasztanak
karácsonykor a Csallóközben.
2. feladat: A Nagybodak községből való szöveg alapján soroljuk fel, hogy mit csináltak
azelőtt a gyerekek télen, és mit nyáron.
3. feladat: A Vágfüzes 1. szöveg alapján magyarázzuk el, hogyan készül a kolbász.
4. feladat: A Kulcsod községből való szöveg alapján mondjuk el, hogy valójában hol is
szakította át a gátat a Duna a nagy árvíz idején.
A hangoskönyvben közölt szövegek alapján készíthetünk szójegyzékeket, kis szótárat is
néprajzi, mezőgazdasági, kulturális, gasztronómiai, helytörténeti témában. Szövegértési
feladatként értelmezhetjük a kijegyzetelt szavak jelentését az elhangzottak alapján!
6. Befejezés
A tanulmányban bemutatott nyelvjárási hangoskönyvhöz kapcsolódó nyelvtanórai feladatok
előnyei, hogy olyan nyelvjárási szövegekkel dolgoznak, melyek az interneten hozzáférhetők,
melyek a leírt szöveget hanggal szinkronizálva közlik, melyek a területi nyelvváltozatok
sokrétű feldolgozási lehetőségeit kínálják, melyek a beszélt és írott nyelv összehasonlítására
alkalmasak, valamint néprajzi, kulturális, helytörténeti ismeretterjesztő szövegként is
felhasználhatók.
A tervek között szerepel a szlovákiai magyar hangoskönyv folytatása: a második
részben palóc, a harmadik részben pedig az északkeleti nyelvjárási régió sajátosságait tükröző
szövegek közlésével.
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VR alkalmazásának lehetősége a matematika oktatásában
Nagy Bálint
Dunaújvárosi Egyetem, Dunaújváros

1. Bevezetés
A Dunaújvárosi Egyetemen a Matematika 3 tantárgy az utolsó matematikai alapozó tantárgy a
BSc/BA képzés 3. félévében, melyet az egyetem informatikus, gépész és menedzser szakos
hallgatói tanulnak. A tárgy előfeltétele a Matematika 1, mely a sorozatok, egyváltozós valós
függvények, ezek folytonossága, differenciálhatósága, integrálszámítása fejezetekből áll. Ezt
a témát folytatja – a Matematika 2-ben található valószínűség-számítás és statisztika után – a
Matematika 3 tárgy. A témák közé tartozik a speciális differenciálási szabályok,
differenciálszámítás geometriai alkalmazásai, területszámítás, forgástest térfogata, felszíne,
ívhossz-, és súlypontszámítás, továbbá a többszörös integrálok, numerikus integrálás. Ebben a
félévben ismerkednek a hallgatók a nemlineáris egyenletek megoldásával is. A
szétválasztható változójú és arra visszavezethető differenciálegyenletek, elsőrendű és
másodrendű lineáris differenciálegyenletek, végül a hiányos másodrendű differenciálegyenletek szintén ebben a félévben szerepelnek. A korábbi tananyagfejlesztések során
számos jeles tankönyv és oktatási segédanyag készült el. A Matematika 3 teljes tananyaga
megtalálható az egész Magyarországon közkedvelt, számos kiadást kiérdemelt, sokak által
csak fekete bibliaként emlegetett Analízis című tankönyvben (Kovács – Takács – Takács
1984). 2010-ben adta ki az akkori Dunaújvárosi Főiskola a tankönyvhöz tartozó példatárat is
(Takács 2010). A tantárgy későbbi gondozói egy feleletválasztós példatárat (Horváth 2008) és
további feladatgyűjteményeket is készítettek.
2. A Matematika 3 tantárgy felépítése a Moodleban
2012-ben készült el az egyetem elektronikus oktatási keretrendszerében, a Moodleban
elérhető polimédia gyűjtemény, mely az újragondolt, videóvezérelt tantárgy vázát adja. A
Moodleban jelenleg 11 fejezet érhető el, mely lefedi a fenti tantárgytematikát. Minden fejezet
videó – jegyzet – teszt hármasok sorozatából épül fel, mely végigvezeti a hallgatót a teljes
tananyagon. Az 1. ábrán, a Moodle rendszerben található tananyag képernyőképén látható,
hogy a tananyagelemek egyszerűen elérhetőek. A képernyő bal oldalán olvasható a teljes
tartalomjegyzék, fent érhető el néhány adminisztrációs hivatkozás. A tartalomjegyzék mellett
látható ikonok sorozata videó tananyagokra, az elektronikus jegyzet különböző fejezeteire és
a dinamikusan változó tesztekre mutatnak. Erről az oldalról a kurzus összes résztvevőjének
lehet üzenetet küldeni, de megtalálható a hallgatók által a félév során szerzett pontszámok
listája is.
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1. ábra: Matematika 3 tantárgy szerkezete a Moodleban

Jól látható, hogy a teljes Matematika 3 tananyag érthetően, áttekinthetően megtalálható a
Moodle keretrendszerben.
Az egyetem hallgatói sikerességet támogató projektje (HASIT) eredményeként számos
újítást, átalakítást hajtottunk végre az oktatásban (Szabó et al. 2017; András et al. 2016).
Többek között a Matematika 3 tantárgy óraszáma is változott, így a zárthelyik
ütemezését és tartalmát is újra kellett gondolni. A korábbi félévekben 15 tanítási hétre heti 1
óra előadás, 1 óra gyakorlat és 1 óra labor szerepelt a tantervben, ami 45 kontakt órát jelentett,
s három dolgozatot írtak a hallgatók. Levelezős képzésben félévente 15 kontakt óra állt
rendelkezésre. A tanterv változása és a HASIT eredményeként a szorgalmi időszak 13
hetében heti 2 óra előadás és 2 óra labor áll a hallgatók rendelkezésére (az egyénileg
egyeztetett konzultációkat nem számítva), ami a levelezős képzés esetében 20 kontakt órát
jelent. Így egy félévben 52 kontakt óra során nemcsak az oktatásra, hanem a számonkérésre
fordított idő is több lehet. Ennek megfelelően négy zárthelyit tervezünk, s a 2018/19-es tanév
1. félévétől a zárthelyiket a 3., 6., 9. és 12. oktatási héten fogják írni a hallgatók. Mindegyik
dolgozat 25 pontot jelent és elméleti kérdéseket és számolási példákat tartalmaz. A szorgalmi
időszak utolsó hetében a zárthelyik pótlása és javítása írható meg. Vélhetően a több kisebb
számonkérés jobban szolgálja a hallgatói igényeket, ezáltal fokozza az eredményességet.
3. A Matematika 3 a MaxWhere virtuális valóságában
Számos kutatás mutatja, hogy a 2. fejezetben vázolt tananyag – bár teljessége és
áttekinthetősége nem kérdőjelezhető meg – sokkal hatékonyabb formában is bemutatható a
VR alkalmazásával (Baranyi – Csapó 2012, Lampert et al. 2018, Katona – Kővári 2018,
Molnár et al. 2018).
A tananyag további fejlesztése során így figyelmünket a VR által kínált lehetőségek felé
fordítottuk. A Moodle tökéletesen ellátja a hallgatók azonosítását és a felhasználókhoz rendeli
a tanuláshoz szükséges megfelelő jogokat, így a Moodle keretrendszerben már felépített
tananyagra támaszkodtunk. A Matematika 3 tantárgy leírása szerint a félév 13 tanulmányi
hete során a hallgatók négy zárthelyi dolgozatot írnak. Minden zárthelyi tananyaga külön VR
MaxWhere térben érhető el, így négy – célszerűen hasonló felépítésű – térben található meg a
tantárgy teljes tananyaga.
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A térben a 2. ábrán látható központi asztal, s a tananyagrésznek megfelelően számos
további asztal helyezkedik el. A központi asztalon öt, a tanulás szervezéséhez szükséges
tartalom érhető el: az egyetemi weboldal, az egyetemi elektronikus oktatási keretrendszer, a
Moodle bejelentkezési oldala, a tantárgy leírása, továbbá két, a gyakorláshoz használható
matematikai program – a Wolfram Alpha és az Online Octave – weboldala érhető el. Az
egyetemi weboldalról minden, az egyetemi élettel kapcsolatos információ közvetlenül
elérhető, így nélkülözhetetlen kiindulópontja a tanulásnak. Innen lehet bejelentkezni az
egyetem Neptun rendszerébe, ahol a hallgatók a tanulmányi ügyekkel kapcsolatos
adminisztrációt tudják intézni. Az asztalon szintén megtalálható tantárgyleírás tartalmazza a
tantárgy címét, a felelős oktató nevét, a tanulmányi eredményekben kifejezett
követelményeket. Itt található a tantárgy fejezeteinek rövid bemutatása is. Megtalálható
továbbá a kötelező és ajánlott irodalom felsorolása, de a zárthelyik leírása, időbeosztása, és
természetesen a tantárgy elsajátításához javasolt ütemezés is mind nappali, mind levelezős
hallgatók számára. Szintén a központi asztalon érhető el a Moodle bejelentkezési oldala, amin
keresztül a hallgatóknak be kell jelentkezni a további munkához. Ezután a rendszerben a
hallgató azonosítása és a megfelelő Moodle tartalmak és jogok hozzárendelése megtörténik,
így a hallgató kezdheti a munkát. A tanuláshoz a megfelelő tananyagrész azonosítása
szükséges, melyhez a rendelkezésre álló tantárgytematika ad segítséget.

2. ábra: A központi asztal

A további asztalokon mindegyik zárthelyihez tartozó tér esetén hasonló szerkezetben a
szükséges tananyagok érhetők el az alábbiak szerint:
1. videó;
2. előadás prezentációja;
3. a példatár kapcsolódó része megoldásokkal;
4. megoldható moodle teszt;
5. online octave.
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3.ábra: Matematika tananyagok a CollabQuick térben

4. Hallgatói visszajelzések
A 2017/2018-as tanévben a tananyag egy fejezetét már elérhetővé tettük a hallgatóknak a
MaxWhere CollabQuick térben. Hallgatóink körében arra a kérdésre kerestük a választ, hogy
a CollabQuick teret el tudják-e érni, indítható-e a számítógépükön ez a 3D-s tanulási
környezet. Eredményeinket a 4. ábrán mutatjuk be. Eszerint a hallgatók jelentős része már
rendelkezik olyan informatikai eszközökkel, melyek lehetővé teszik az oktatásban a VR/3D
technikák alkalmazását. A hallgatók egy része azonban még olyan számítógépet használ,
melyek a 3D-s tartalmak megjelenítésére (a hardver elavultsága miatt) kevéssé alkalmasak.
Várhatóan ezek az eszközök idővel kikopnak és helyüket korszerű számítógépek veszik át.

4. ábra: Az alkalmazott tér elérhetősége

A hallgatókkal folytatott személyes beszélgetések egyrészt felhívták figyelmünket arra, hogy
sokak számára technikai korlátai vannak a tananyagok virtuális térben történő
alkalmazásának. Azon hallgatók azonban, akik számára nincs ilyen informatikai korlát,
üdvözölték az új lehetőséget.
Ennek megfelelően a következő félévekben a teljes Matematika 3 tananyagot
felkínáljuk MaxWhere környezetben, mint további lehetőséget.
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Az interkulturális kompetencia szerepe
a hatékony coaching folyamatokban
Pongrácz Attila, Sipos Judit
Széchenyi István Egyetem, Győr

1. Bevezetés
Tanulmányunkban felvázoljuk a coaching és az interkulturális oktatás fontosságát, és röviden
ismertetjük a coaching módszert, beleértve a DIADAL modellt. Fókuszba állítjuk a
multikulturális vállalati környezetben is fontos szerepet játszó interkulturális tudatosság
jelentőségét is. Meggyőződésünk, hogy a 3D és a VR technológiák használata sok lehetőséget
nyújtanak a coaching és az interkulturális ismeretek oktatásához. A 3D VR technológiai
háttere új élményt kínálhat a diákok, tanulók számára a vizuális hatás és a tartalom
tekintetében, ami hatékonyabbá teszi az új ismeretek továbbadását és magát a tanulási
folyamatot is. A coaching világszerte széles körben elismert és alkalmazott eszközzé vált,
mint egyéni és csoportos emberi erőforrás-fejlesztési módszertan. Az interkulturális tudás
pedig mind az oktatásban, mind pedig különösen a tanításban és a coaching gyakorlatában
helyezkedik el.
2. A coachingról vázlatosan
Napjainkban a coaching elsősorban a multinacionális vállalatok személyzetének és
csoportfejlesztésének módszere. A coaching témáját 2009 óta oktatjuk a Széchenyi István
Egyetemen, az Emberi Erőforrás Tanácsadó MA szakon. A multinacionális vállalatok
általános gyakorlata, hogy különböző országokból és kultúrákból érkező munkavállalókat
alkalmaznak, ezért különös figyelmet fordítanak az interkulturális ismeretekre, amelyet a
mindennapi munka során és a coaching fejlesztési folyamatokban is használnak. A 3D / VR
technológia alapú oktatásban számos olyan lehetőség kínálkozik, amely hatékonyabbá és
átfogóbbá teszi a coaching oktatási gyakorlatát is. A 3D / VR keretrendszerben a coaching
alapú oktatási megközelítés alkalmazható az oktatás minden szintjére és területére, beleértve
például a középfokú szakképzést is (Pongrácz 2016).
A számos létező coaching definíció közül John Whitmore nemzetközileg ismert coach
és szakkönyvíró megfogalmazását idézzük, mely szerint „a coaching célja az egyénben (ill. a
csapatban) rejlő lehetőségek kibontakoztatása teljesítményének javítása által” (Whitmore
2008:19). Ebben a fejlesztési folyamatban alapvető szerepe van az érzelmi intelligenciának is,
amely mint sajátos coaching módszer szintén ismert, illetve interkulturális vonatkozásban is
fontos tényező (Pongrácz 2014).
A coaching szélesebb értelemben az életvezetési és karrierfejlesztési kérdésektől az
üzleti, munkahelyi hatékonyságon át egészen a (felső)vezetői eredményesség támogatásáig
terjed. Fajtái szerint lehet ún. „life”, vagy életvezetési coaching, illetve üzleti, „business”
coaching. A vállalati gyakorlatban ez utóbbira fókuszálnak, és ezen belül is többféle
kategóriát különböztetnek meg: executive (felső vezetői), vezetői, team (mindig szorosan
együtt dolgozó, legalább középvezetői szintű munkatársaknak), csoport (akár más-más
szervezeti egységnél, vagy munkaszervezetnél tevékenykedő személyek számára), illetve
szervezeti (amikor az egész szervezet munkavállalóit bevonják a legalsóbb vezetői szintekig).
Maga a coaching folyamat ún. „folyamatmodellek” segítségével keretezhető. A
napjainkban létező és Magyarországon is elterjedt coaching folyamatmodellek (pl. 7 C-, Hat
gondolkodó kalap-, CLEAR-, FLOW-, GROW-, LAMP-, LASER-, PACE-, RAMM-, RAVE-
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, STAR-, Vogelauer-modell) közül a Komócsin Laura és Benedek Nikoletta által megalkotott
DIADAL modellt ismertetjük.

1. ábra: A DIADAL modell
Forrás: http://businesscoach.hu/wp-content/uploads/diadal-e1429813625580.png

A DIADAL modell 6 fázisból áll, melyek a következők (Komócsin 2009):
1. Diagnózis: ebben a fázisban a kiindulási – jelen helyzet felmérése történik, azaz mi a
kiindulópont, honnan indul a folyamat, melyek az egyén vagy a csoport számára az
időszerű feladatok, kihívások.
2. Iránykijelölés: ebben a lépésben a magunk vagy a családunk számára elképzelt, vágyott
jövőképet határozzuk meg, egyben jól láthatóan kijelöljük a követendő irányt és az
elképzelt reális célt.
3. Alternatívák: különféle lehetőségeket képzelünk el és tárunk fel annak érdekében, hogy
meghatározhassuk, hogyan lehet elérni a fent kijelölt irányt, célt. Ez a szakasz azért is
nagyon fontos, hogy ne megalapozatlanul és elhamarkodottan válasszunk megoldást,
hanem minél több lehetőséget végiggondolva legyünk képesek majd a 4. fázisban a
döntésünket meghozni.
4. Döntés: ebben a fázisban hozzuk meg a döntést, hogy az eddig összegyűjtött alternatívák
közül melyik utat választjuk.
5. Alkalmazás: a folyamat e szakaszában az ügyfélnek támogatásra van szüksége, hogy a
kiválasztott utat valóban végig tudja járni, elérje a célját, és ne hátráljon meg az első
akadálynál. Ebben a fázisban nélkülözhetetlen, hogy az ügyfél kilépjen a
komfortzónájából, és az addigi megszokásaitól eltérően gondolkodjon, cselekedjen.
6. Lezárás: a folyamat ideális esetben akkor zárul le, ha a coacholt személy elérte a kitűzött
célját. Fontos, hogy a cél elérését minden esetben megünnepeljük, és összegezzük egyben
az elvégzett munka tapasztalatait.
A Diagnózis fázisában jól használhatók a tréning szakirodalomból is jól ismert ún. jégtörő
gyakorlatok. Hasznos lehet a szervezeti dinamika, belső kapcsolatrendszer és kommunikáció
felmérésére egy olyan feladatlap kitöltetése, amelyen minden résztvevő saját magára és a
többiekre vonatkozóan is válaszol a fejlesztendő munkaszervezetben releváns kérdésekre.
Az ún. Shadow („követő”) coaching technika is segíthet az ügyfél- (az adott vezető,
vagy szervezet) diagnózis felállításában. Ennek során a coach/támogató egy adott időszakot,
ideális esetben akár egy egész napot együtt tölt az ügyféllel, miközben strukturált
feljegyzéseket készít a vizsgálandó területekről (pl. kommunikáció, munkamorál,
együttműködés, motiváció stb.).

311

Oktatás VR terekben

Az így feltárt diagnózisból jól látszódnak a gyenge pontok, amik az iránykijelölés
fázisához alapvető információkat szolgáltatnak.
Az Iránykijelölés fázisában nagy segítséget jelent az ún. SMART-cél. Az egyes angol
szavak kezdőbetűjéből kirakott „okos” célkitűzés fázisai a következők: Specifikus, azaz ránk
jellemző és számunkra fontos; Mérhető, azaz világosan látjuk a haladásunk mértékét,
megfelelő visszacsatolást kapunk; Attraktív, azaz számunkra értékes feladatot, kihívást
jelentő; Reális, azaz figyelembe veszi az egyéb körülményeinket, lehetőségeinket; Tervezhető
és időben is jól ütemezhető, azaz nem egyszerre akarjuk az eredményt, hanem lépésről
lépésre, fokról fokra. Hasonló elven épül fel a magyar SIKER-cél betűszó is, a következő
jelentéstartalommal: Saját, azaz ránk jellemző; Időben meghatározott, konkrét határidőt
tartalmazó; Konkrét, mérhető, tehát napról napra látjuk a haladásunkat; Erőfeszítéseket
igénylő, azaz komolyan tennünk kell az eléréséért, de arra tudjuk, hogy képesek is vagyunk;
Reális, azaz figyelembe vesszük a körülményeinket, lehetőségeinket.
Az Alternatívák fázisban igyekezzünk minél több lehetőséget felvázolni, amelyek
segítségével elérhetjük a kitűzött cél(oka)t. Hasznos eszköz lehet a Mick Cope által
kidolgozott CREATE-modell (COPE 2007) szélesítő-szűkítő struktúrája, amely az alábbi
lépéseket tartalmazza:
Challange (Kihívás): a számunkra jó eredmény meghatározása; Randomize (Ötletelés):
a lehető legtöbb ötlet generálása, felsorolása; Explore (Felderítés–Tanulmányozás):
gondolatban végigfuttatunk egy adott ötletet – Mi lenne, ha... átgondolása; Appraise
(Felmérés – értékelés): az egyes lehetőségeket értékeljük pro és kontra; Test (Ellenőrzés –
tesztelés): megvizsgáljuk a cél tükrében az adott ötletet; Evaluate (Kiértékelés): felállítunk
egy rangsort a felmerült ötletekből, amelyek megvalósítására esélyt látunk.
A Döntés fázisában az egyik legkézenfekvőbb eszköz az ún. Pro és Kontra elemzés,
amely során listázzuk a várható döntésünk előnyeit és hátrányait. Ennek a módszernek a
tovább finomított változata, amikor egy harmadik, nehezen eldönthető kategóriát is nyitunk a
kérdéses tételeknek. Szintén Mick Cope dolgozta ki a CHOICE-modellt, amely segíthet a
döntés hosszú távú eredményességének a felmérésében: Controll (Befolyás): rendelkezünk-e a
szükséges hatáskörrel, eszközökkel a megvalósításhoz?; Hunger (Erős vágy): valóban ezt
akarjuk tenni/megvalósítani?; Options (Lehetőségek – Opciók): minden választási lehetőséget
végiggondoltunk?; Internalization (Elfogadás – Befogadás): valóban képesek vagyunk
vállalni a felelősséget ezért a megoldásért/döntésért?; Consequences (Következmények):
Valóban minden következményt jól átgondoltunk?; End game (Végcél): biztosak lehetünk
abban, hogy a végcélunkat ez a döntésünk szolgálja a legjobban?
Az Alkalmazás fázisban derül ki tulajdonképpen, hogy amit eddig elviekben
átgondoltunk, működik-e a gyakorlatban, a mindennapokban is. A „Varázsbolt” eszköz egy
játékos feladat, amiből kiderül, hogy mit vagyunk hajlandóak feláldozni a vágyott eredmény,
cél érdekében. Ebben a játékban az ügyfél a vásárló, a coach pedig a boltos, aki a kívánt
áruért (pl. jobb szervezeti időgazdálkodás, tisztelettudóbb kommunikáció stb.) cserébe mit
hajlandó „fizetni” (pl. átgondolják és változtatnak az értekezletek menetrendjén;
megfogalmazzák a tisztelettudóbb vállalati kommunikáció sarokköveit, alapelveit stb.).
Végül a Lezárás fázisa egyfajta összefoglalása a coaching folyamatnak, amely
tartalmazza a tanulságok levonását és az ünneplést. A tanulságok levonásakor szóban és
írásban is célszerű a következő kérdések megválaszolásával: mi volt a cél?; mi lett az
eredmény; mi segített és mi hátráltatott bennünket?; mik a tanulságok?; mit tanultunk a
folyamatból? A vállalati hatékonyság és a fejlődés láthatóvá tétele érdekében érdemes az elért
eredményeket minél szélesebb körben is megosztani a vezetőkkel, munkatársakkal.
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3. Coaching és interkulturális kompetencia
Ahogy azt már említettük, a multinacionális vállalatok általános gyakorlata szerint különböző
országokból és kultúrákból érkező munkavállalókat alkalmaznak, ezért különös figyelmet
fordítanak az interkulturális ismeretekre, amelyet a mindennapi munka során és a coaching
fejlesztési folyamatokban is használnak. „A különböző kultúraelemzési aspektusok
rendszerbe foglalásához a globalizált multinacionális szervezetek szolgáltak modellként, és a
többkultúrájú, határokon átnyúló nagyvállalatokban elvégzett komparatív elemzések a
kulturális különbségek vizsgálatában számos kultúramodell megalkotását inspirálták. A
globális szervezetek termelték ki a globális nomádokat , azokat a posztmodernkori
egyéneket, akik átszelve a világot összekötik őket. Életmódjuk multikulturális,
kommunikációjuk interkulturális. Képesek az interkulturális adaptációra és olyan
akkulturációs stratégiákkal bírnak, amelyekkel kezelni tudják azokat a kihívásokat, amelyek
az identitásukat is megmozgatják és befolyásolják.” (Sipos 2016: 62)
Lehet egy coach szakmai szempontból kiváló, de ha nem tesz tanúbizonyságot olyan
rugalmasságról, interkulturális kompetenciákról, amelyek révén ő maga is képes
beilleszkedni, és alkotó módon együtt élni más kultúrákkal, magáévá téve azt a felismerést,
hogy a kultúra lényegéből fakadóan sokrétű és állandóan változik, nem statikus, és nem
homogén, és sem az állítások, sem az általánosítások nem ragadhatják meg egyetlen kultúra
mibenlétét sem (Sipos 2016). Ha egy coach nem rendelkezik interkulturális kompetenciával,
illetve interkulturális kommunikációs képességekkel, nem fogja tudni hatékonyan
érvényesíteni tudását mindennapi tevékenysége során. Egy multinacionális vállalat
coachaként nem elég kiválóan beszélni több idegen nyelvet. Jóllehet a kiváló idegen
nyelvtudás is alapfeltétele a színvonalas munkavégzésnek, de szükséges, hogy egy
magabiztos interkulturális tudás kísérje – csak így képes a jó coach valóban eredményes
munkát végezni.
3.1. Interkulturalizmus, multikulturalizmus és a sikeres coach feladatai
A multikulturalizmust az olvasztótégely ellenében Kanada emelte be a köztudatba 1971-ben.
Kanada a kulturális sokszínűséget az állam politikai prioritásaként jelölte meg, és kötelező
feladatként határozta meg a szemlélet elterjesztését a közfelfogásban is. Az effajta
multikulturalizmusnak az a célja, „hogy olyan szociopolitikai kontextust hozzon létre,
amelyen belül az egyének egészséges identitásokat és kölcsönösen pozitív csoportközi
attitűdöket képesek kialakítani” (Berry & al. 1998). Ez a szemléletmód fokozatosan terjedt el
Ausztráliában, az Egyesült Államokban, majd Nyugat-Európában, ahol először a politikai,
társadalmi gondolkodásban a migráció kapcsán került középpontba, majd a terjeszkedő
globalizáció miatt a fogalommal a társadalomtudományok elméleti szinten kezdtek el
foglalkozni, a gyakorlatban pedig politikai, társadalmi megoldásként fogalmazódott meg
(Sipos 2016).
Esetünkben is megoldásként nevezhetjük a multikulturális szemléletet, mivel egy
multinacionális vállalatnál semmiképp sem lenne helyénvaló különböző értékűnek tartani az
egyes kultúrákat. A jó coachnak jó diplomatának is kell lennie egyben, tudnia kell, hogy az
adott cég munkatársai, akikkel együtt akar dolgozni milyen kultúrához, adott esetben
valláshoz tartoznak. Ideális esetben a közös munka megkezdése előtt tud tájékozódni
munkatársai hovatartozásáról, és így fel tud készülni a velük való együttműködésre. Ha ismeri
az adott kultúrák irányelvét, a szokásokat, a tabu témákat, akkor e tudás birtokában elkerülheti
a kellemetlen helyzeteket.
A multikulturalizmus definiálásánál egyfajta kényszer tapasztalható a szakirodalomban,
ezért is a számos megfogalmazás. A talán legelfogadottabb meghatározás szerint, a
multikulturalizmus olyan kulturális és politikai felület, amely lehetővé teszi, hogy a különféle
elvek, elgondolások, irányvonalak rajta megjelenjenek, és amelyek célja, hogy elősegítse a
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kulturális csoportok tisztességes és egyenlő megjelenését, úgy az állami, mint a magán
intézményi környezetben (Roach 2005). Eszmerendszere szerinti célkitűzése az egyensúly
megteremtése a fajok vagy nyelvek között (Laponce 1960). A szociális egyenlőségnek, illetve
a kulturális különbségeknek, mint a szociális rend integráns részeinek a politikai kerete.
Stratégiai vezérelveket fogalmaz meg, hogy megformázza, újradefiniálja és megoldja a faji és
etnikai különbségeket (Wilson 1993).
Egy multinacionális vállalatnál valóban felül kell emelkedni a faji és etnikai
különbségeken. Természetesen a különbözőségek végett jelen vannak szubjektív érzések az
egyes munkatársak megnyilvánulásaiban, adott esetben attitűdjeiben, de a sikeres
együttműködés, a mindenkor elvárt „team work” és a feszített munkatempó miatt ezek
háttérbe szorulnak, illetve jobb esetben kordában tartják őket. Egy munkahelyen bizonyos
értelemben szerepet játszik az ember, munkája elvégzésén kívül nem köteles mindent
megmutatni, elárulni magáról.
Más a helyzet a privát élettel, amely csak kis részben van átfedésben a munkahellyel,
például olyankor, ha egyes munkatársak együtt mennek ebédelni az ebédszünetben a
munkahelyhez közeli kóser vagy a halal étterembe. Egy munkahelyen sokszor könnyebb
semlegesnek maradni, sőt, sokszor ajánlott is. Amíg privát életünkben adott esetben ki kell
állnunk személyes meggyőződésünk, politikai, vallási nézeteink mellett, úgy a munkahelyen
ez a diplomácia érdekében nem kívánatos.
Az interkulturalitás tehát a kultúrák egymáshoz való közelítését jelenti a multikulturális
társadalomban, esetünkben egy multikulturális munkahelyen (Sipos 2016). E. T. Hall
meglátása, miszerint a közelítés, a „kommunikáció” eszköze a kultúra lehet, vagy, ahogy ő
fogalmaz, „a kommunikáció egyben kultúra, és hogy a kultúra egyben kommunikáció”, azt
jelenti, hogy „a kultúránk határozza meg azt a módot, ahogyan kommunikálunk” (Hidasi
2004: 33–38).
Egy másik, új kultúrával való találkozás sikerét tehát számos tényező komplex
együttese befolyásolhatja, amely „meghatározza a kommunikációs folyamatok belső (egyéni)
és a külső (szituatív) keretfeltételeit” (Földes 2007: 18). Mindezt figyelembe véve, a kulturális
transzfer két kultúra között nem mindig pozitív. Ennek nemcsak a küldői kudarc az oka, de
olykor a fogadói is, ami azt jelenti, hogy az új kultúrában nem ismeretesek egyes szituációk,
jelenségek és jelzések értékei, ezért azok értelmezése sem történhet meg, nem jöhet létre a
kultúrák közötti, interkulturális kommunikáció, kapcsolat (Hidasi 2004).
4. Összefoglalás
Az interkulturális kompetencia természetesen mindenkitől elvárt egy multinacionális
munkahelyen, nem elég, ha a coach maximálisan rendelkezik ezzel a tudással, ha munkatársai
hiányában vannak annak, nem lesz hatékony az együttműködés. Általában azonban az a
tapasztalat, hogy az a munkaerő, aki egy globális nagyvállalatnál helyezkedik el, tudatában
van annak, hogy alkalmazkodnia kell a cégnek dolgozó, különböző kultúrájú emberekhez,
együtt kell velük működnie ahhoz, hogy megtartsa állását, illetve karriert építhessen a
munkahelyén.
Meg vagyunk győződve arról, hogy a háromdimenziós, virtuális terekkel támogatott
tanulás hatékonyabbá teszi a coaching technikák elsajátítását és a leendő coachok
interkulturális kompetenciájának fejlesztését.
Jarjabka Ákos és Lóránd Balázs úgy fogalmaznak, hogy a profitorientált és terjeszkedő
nagyvállalatok új termékei, folyamatai és szervezeti formái, vagyis az, amit látunk, csak a
jéghegy csúcsa. „A felszín alatt helyezkednek el a közintézmények – kormányzatok,
egyetemek, nonprofit szervezetek és más intézmények, amelyek meghatározó jelentőségűek
erőforrások, ösztönzők tekintetében. A közszféra, bármilyen formában működik is, olyan
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intézményrendszert alakít ki, amely szabályozza a piacok működését, infrastruktúrát biztosít.”
(Jarjabka – Lóránd 2010: 42)
Mindezt figyelembe véve, leszögezhetjük, hogy egy jó coach munkája fontos építőköve
a társadalmi folyamatoknak is.
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Népi kultúra oktatása 3D/VR technológiával
Vehrer Adél
Széchenyi István Egyetem, Győr

1. Bevezetés
A népi kultúrával kapcsolatos ismeretek oktatása napjainkban nagyon összetett feladat. A mai
fiatal generáció tagjait óriási szakadék választja el elődeik nemzedékétől életmódban,
értékrendben, valamint a mindennapi és ünnepi szokások területein. Példaképeiket sok
esetben nem felmenőik közül vagy szűkebb környezetükből választják. A néprajzoktatás
sikeressége emiatt abban rejlik, ha a saját családjukhoz és a szülőföldjükhöz való kötődést
erősíteni tudja, ha az érdeklődést felkelti. A hallgatók számára hasznos lehet, ha
megismerkedhetnek saját szüleik, nagyszüleik egykori életmódjával, azokkal az örömökkel és
nehézségekkel, melyek az életüket eddig végig kísérték, s mindezt össze tudják hasonlítani
saját tapasztalataikkal.
Az idősebb generációk általános megítélése, az idősekről alkotott kép mindennapi
cselekvéseink, döntéseink részévé válik, és ezzel aktívan hozzájárul az adott társadalmi
csoport helyzetének formálásához. Korábbi elemzésekhez képest az idősek társadalmi
megítélése némileg javult hazánkban. A magyarországi időskorúakról alkotott kép egy 2008as nemzetközi összehasonlítás alapján viszont negatív képet mutat. Legelőnyösebbnek a DélEurópában (Görögország), illetve a Nyugat-Európában (Németország) élő idősek társadalmi
státusa tűnik, leginkább hátrányosnak pedig a volt szocialista országokban élőké, köztük a
magyar 70 éveseké. Az idősek státusa Magyarországon – európai összehasonlításban – az
alacsonyabbak közé tartozik, a 25 ország tekintetében a harmadik legalacsonyabb. Továbbá
Magyarország azon országok között helyezkedik el, ahol az idősek státusát alacsonyabbnak
tartják, mint a fiatalabbakét (Bálint ‒ Spéder 2012: 101‒102).
Ezt a tendenciát erősíti, hogy napjainkban nem jellemző az, hogy az idősek
gyermekeikkel és unokáikkal többgenerációs családban élnek együtt. Az életkor
előrehaladtával folyamatosan nő az egyedül, özvegyen, egyszemélyes háztartásban élők
aránya. A késői időskor lassan terjedő folyamata a szülők és valamelyik gyermek újbóli
összeköltözése: becslések szerint az idősek egyötöde él (újra) együtt gyermekével a nyolcadik
évtized fordulóján. Az idős generáció gyakran van együtt gyermekeivel: a gyerekeiktől külön
élő idős szülők több mint felének van szinte napi személyes kapcsolata gyermekeivel (Bálint
‒ Spéder 2012: 89). Az oktatás folyamatában ezt a jellemzőt hasznosítani tudjuk, a fiatalok
könnyen kerülhetnek személyes kontaktusba nagyszüleik generációjával, s mindezt a digitális
eszközök elterjedése is elősegíti (Skype, Messenger). Interjúk készítését, régi emlékek
felidézését, a családtörténet és a közvetlen környezet jobb megismerését mindez lehetővé
teszi.
2015 és 2017 között a Széchenyi István Egyetem oktatójaként több kurzus esetében is
résztéma volt az idősekhez való viszonyulás, az idősek értékeinek vizsgálata (Speciális
andragógia, Generációmenedzsment, Gerontológia). A hallgatóktól a továbbiakban idézett
szövegek félévi beadandó dolgozatokból származó bekezdések, melyeket nagyszüleikhez
kötődő emlékeikről írtak. A kutatásban résztvevő hallgatók száma 247 fő volt. E vizsgálatot
kiegészíti egy 2016-os anonim online kérdőív is, mely szélesebb körben szólította meg a fiatal
korosztályt az idősekről alkotott véleményükről. A kérdőívet 76 fő töltötte ki, 32%-a
egyetemi hallgató, 68%-a már dolgozó 30 év alatti fiatal. A válaszokból e tanulmányban csak
az alábbi kérdést emelem ki:
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1. ábra: A fiatalok véleménye az idősekről
(Forrás: saját szerkesztés)

Az 1. ábrán látható, hogy a válaszadók 80%-a vélte úgy, hogy az idős embereknek a családjuk
körében van a helyük, és 35%-uk szívesen van együtt idősekkel. A válaszokból arra
következtethetünk, hogy a fiatalok pozitívan viszonyulnak az idősebb nemzedékhez, és a
generációk közötti párbeszéd kialakítása az oktatás során reális célként jelenhet meg.
Egyik volt tanítványom például félévi dolgozatában kiemeli a nagyszülőkkel közösen
töltött idő fontosságát: „Édesanyám szülei, a nagyszüleim szeretnek sok és minőségi időt
eltölteni a családjukkal, unokákkal, ezért rendszeresen szervezünk közös programot. Ilyenkor
felkeressük a kedvenc régi kávézókat, színházba, moziba, beszélgető estekre megyünk. Saját
bevallásuk szerint az idő, amit az unokákkal töltenek el, fiatalítja őket. Ezenkívül a hideg téli
estéken szívesen fejtenek rejtvényt vagy olvasnak könyvet.” (Puskás Réka rekreációszervezés
és egészségfejlesztés szakos, levelező tagozatos hallgató, 2017.)
Nagyon szép példája a generációk közötti kapcsolatnak, kölcsönös megbecsülésnek az
alábbi, nagyapáról szóló jellemzés: „Rövid leírásomat a legkedvesebb nagyapómról írom, aki
aktív résztvevője az életemnek. M. István szeptemberben töltötte be 80. életévét, de
meghazudtolja biológiai korát, mert olyan fürge és tettre kész, mint a nálánál sokkal
fiatalabbak. Szorgalmasan tölti mindennapjait az én nagyapócskám, a helyi KARITASZ-ban
ruhát oszt a rászorulóknak és intézi ügyes-bajos ügyeiket, a lakhelye melletti hotelben ő az
ezermester, mert mindent meg tud csinálni, amit esetleg más nem. Emellett a kiskertjében
tevékenykedik és még a miénk gondozásában is segít, mikor megkérjük, hogy értő és
tapasztalt szemével mérje fel a terepet. Szellemi frissességét rejtvényfejtéssel és olvasással
tartja fent. Nagy érdeklődést mutat a technikai dolgok iránt, segítséget kért tőlem abban, hogy
hogyan kell üzenetet küldeni a telefonról és a számítógép alkalmazásában is, facebook-ra is
fel van jelentkezve, ahol nyomon szokta követni unokái és egyéb ismerősei tevékenységét.
Mindezek mellett egy csodálatos lelkiség, és egy olyan valaki az életemben, aki apám helyett
apám volt, aki mindig szeretett és támogatott és aki mindig segített az utamra rátalálni és ott
is tartani, aki példaképpé vált a szememben.”(Bánkuti Márta rekreációszervezés és
egészségfejlesztés szakos, levelező tagozatos hallgató, 2017.)
A fenti idézetek jól érzékeltetik azt, hogy a népi kultúrával, a régi hagyományokkal és
az idősebb generációk értékeivel kapcsolatos ismeretek oktatása napjainkban valóban
összetett feladat. Ma már nem feltétlenül csak a néprajztudomány szakirodalmából és
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2. A szemléltetés fejlődése a népi kultúra oktatásában
A néprajzi ismeretek oktatása hosszú múltra tekint vissza a hazai felsőoktatásban. Az
egyetemi szakok mellett karunkon több kurzus indult ebben a témakörben az elmúlt
évtizedekben. A hallgatók valamennyi csoportban az ország különböző vidékeiről származtak
és a diploma megszerzése után is más-más tájakra szóródtak szét. A néprajzi témájú kurzusok
esetében emiatt több szakon a tematika alapját a néprajzi csoportok megismerése képezte. A
szemináriumokon kiscsoportok vállalták egy-egy etnográfiai csoport anyagi és szellemi
kultúrájának feldolgozását. A megadott szakirodalom elolvasása után az volt a feladatuk,
hogy minél szemléletesebb formában adják elő az olvasott ismereteket. Nemcsak képeket
mutattak egymásnak egy-egy népcsoport viseletéről, mondákat és meséket olvastak fel,
dalokat és néptáncot tanítottak, tárgyi eszközöket (pl. családi viseleti darabokat, halászati
eszközök makettjeit, kézműves termékeket) hoztak be szemléltetésül, néhányan még az
olvasott receptek alapján a tárgyalt vidék népi ételeit is elkészítették, amelyet közösen
kóstolhattunk meg.
Rövid idő után kiderült, hogy a néprajzi ismeretek ilyen jellegű feldolgozása mennyire
hatékony, a vártnál nagyobb mértékben felkeltette a hallgatók érdeklődését, különösen a
nagyszülőkkel intenzívebbé váló kommunikáció, a családtörténet és a szülőföld mélyebb
megismerése volt sikeres. Már az 1990-es években is nyilvánvaló volt, hogy a néprajz
oktatása sokrétű szemléltetés nélkül lehetetlen a fiatal korosztály számára. Ez volt az oka
annak, hogy előadásaimat, melyekben az alapismereteket sajátították el a hallgatók, széles
körű szemléltetésre alapoztam, a kornak megfelelő multimédiás eszközök használatával. A
tananyag feldolgozását kari kiadású jegyzet, majd tankönyv segítette (Edelényi 2003;
Edelényi 2009). Ehhez szervesen illeszkedtek a power pointos bemutatók, néhány, ma már
nehezen érthető téma esetében az 5-5 perces videofilmek (pl. harmatszedés, aratás, halászat,
aranyászat, ártéri gazdálkodás). Időnként saját készítésű kisfilmeket is levetítettem, például a
gyergyói húsvéti ünnepkörről.
Az 1990-es években a power pointos bemutatók diáinak megszerkesztéséhez több, mint
száz képet kellett könyvekből beszkennelnem, hiszen ekkor még az interneten nem állt
rendelkezésre a maihoz hasonló széles körű alapanyag. Egyes képek más-más témáknál is
visszatértek a diákon, hogy a hallgatók lássák, a népi kultúra egységes egész, csupán a
tudomány bontja apró szeletekre. Például a néprajzi csoportokkal kapcsolatos elméleti
kérdéseket érintő előadás dia-anyagában szerepeltek az egyes népcsoportokra vonatkozó
speciális jellemzők (viselet, tánc, építkezési mód, településforma, egyedi népszokások), ezek
visszatértek a viseletről, az építkezésről, településről és a szokásokról szóló előadásokon. A
hallgatók a félév vége felé már biztonsággal felismerték például a matyó viseletet, tudták, mi
a kiszejárás, és azt is értették, milyen tényezők befolyásolták a régi ártéri gazdálkodást. A
naptári ünnepek közül Luca-nap kapcsán szerepelt a diák között az ajtónak támasztott seprű és
a fokhagymakoszorú képe, mely védelmet nyújt a boszorkányok rontása ellen. Ugyanez a dia
előkerült a néphit témakörön belül, a boszorkány jellemzőinek tárgyalásakor.
Az 1990-es évek második felében, kezdő oktatóként szembesültem azzal, hogy a
hallgatók nem ismerik pontosan Magyarország néprajzi tájegységeit, a határon túli
népcsoportokról pedig többségük csak keveset tudott. A power pointos bemutatóknál ezért
egy néprajzi csoportokat feltüntető, Kárpát-medence-térképet is betettem a diák közé. Ez a
térkép minden témakörnél visszatért, így a félév végére a hallgatóknak már nem okozott
problémát a jelentősebb népcsoportok térbeli elhelyezése, ezáltal földrajzi ismereteiket is
bővíteni tudták.
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A 3D/VR technológiájú oktatás Maxwhere program használatával a hosszú évek alatt
kifejlesztett, módszertanilag sokrétű tananyag szemléltetésében új távlatokat nyitott
számomra 2017-ben. A több, mint egy évtizeden keresztül hatékonyan működő, jól bevált
módszerek a mai fiatal nemzedék esetében egyébként is változtatásra, fejlesztésre szorulnak
(Kövecsesné 2018; Horváth 2016a). Emellett a generációk szerepe a hagyományok
átadásában jelentős átalakuláson ment keresztül az utóbbi évtizedekben. Ezt a folyamatot
számos tényező befolyásolta, többek között az új évezredben kibontakozó információs
forradalom. A mai generációk tudása, értékrendje között sok esetben áthidalhatatlan
szakadékok húzódnak. A népi kultúrával kapcsolatos ismeretek oktatása tehát a generációk
együttélése, együttműködése, valamint ennek jövőbeni lehetőségei és korlátai miatt is
időszerű. A mai idősek közül még sokan őrzik a hagyományos népi kultúrához kötődő tudást,
különösen annak értékrendje sok esetben meghatározza mindennapjaikat. A fiatalok számára
azonban nemcsak a nagyszülők, szülők korosztálya közvetít tudást, értékrendet, a minták és
források száma határtalan. Az ezekben való eligazodást valóban segítheti az egyes generációk
párbeszéde, az idősebb nemzedék számos tekintetben lehet példa a fiatal generációk számára.
Ezek a tényezők befolyásolják ma a tananyag átdolgozását, és ezt a folyamatot teszi
hatékonnyá a 3D/VR technológia (Horváth 2016b).
A Széchenyi István Egyetem Apáczai Csere János Karán 2017-ben alapított VR
Learning Research Lab kutatásai alapján a Maxwhere terekben elhelyezett tananyag
feldolgozása sokkal hatékonyabb és gyorsabb a hagyományos formákhoz képest, amikor a
hallgatók pdf, ppt és video fájlokat, internetes oldalakat nyitnak meg külön-külön ablakokban
(Lampert B. – Pongrácz A. – Sipos J. – Vehrer A. – Horvath I. 2018: 125‒147). Az alábbi
képernyőképek a tananyag virtuális térben való hatékony elhelyezését szemléltetik a
MaxWhere programban:

2. ábra: Tananyag Podium X térben

E virtuális tér a csoportmunkát segíti. 4 csoport kialakítására van lehetőség. A feladatok
megoldását az oktató és a hallgatók is nyomon követhetik, egymás munkáját, előre haladását
is folyamatosan látják. A tér közepén az elméleti anyag található pdf formátumban, térkép a
néprajzi csoportokról, valamint a kurzus időbeosztását, a csoportok munkájának
előrehaladását rendszerezzük Google Drive, vagy Trello felületeken. Ugyanitt
ismeretellenőrző teszteket töltenek ki a hallgatók Redmenta vagy Quizlet internetes
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oldalakon. Körben a csoportok munkájának eredménye látható: saját készítésű videók,
fotómontázsok, táblázatok, szófelhők, pdf dokumentumok, illetve fontosabb honlapok.

3. ábra: Tananyag Podium X térben

A Pódium térben a tanári asztal középen helyezkedik el, ezért célszerű itt elhelyezni a
szakirodalmat, a tematikát, a félévi feladatok sorrendjét és a főbb tudnivalókat.

4. ábra: Tananyag Info Sky térben

A bal oldali webtáblák az oktatóról és az egyetemről, a karról tartalmaznak ismereteket, itt
vannak a félév során szükséges honlapok is. A hallgatók a saját maguk által berendezett
térben kiegészíthetik az oktató által összegyűjtött webtáblákat, saját igényeiknek megfelelően
akár közös felületeket is létrehozhatnak, melyeken egymás között osztják meg az
információkat.
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5. ábra: Tananyag Victorian térben

A népi kultúrához kapcsolódó ismeretekhez stílusban a legjobban illeszkedik az archaizáló
hatású Victorian tér, melybe beköltözve, a hallgatók a webtáblákon szükséges honlapokat,
szakirodalmat találnak pdf formátumban, valamint a power point bemutatók diáiból készült
fotókon követhetik nyomon a tananyagot. A különböző tananyagok azonos webtáblái
szabadon variálhatók a térben.
3. Összegzés, következtetések
Napjainkat mára már nem a hagyomány, hanem egy másik fontos tényező, a technológia
határozza meg. Az információs társadalom korszaka nagy fordulatot hozott az emberek
életében, többek között egyre nagyobb lett a távolság a generációk között. Ennek fő oka a
rendszeres újítás a technikában, és a folyamatos változásokat nem mindenki tudja egyformán
követni (Lentner 2007). Más országokhoz képest Magyarországon nagyobb számban vannak
azok az idősek, akik még a régi hagyományokat képviselik, más életfelfogással rendelkeznek,
ezt a pozitívumot a hazai oktatásban kiaknázhatjuk. A fiatalok és az idősek között viszont épp
emiatt több konfliktus törhet felszínre, mert a fiatalok sok esetben nem tartják már fontosnak
a történelmi hatásokat és hagyományokat (Tari 2010: 188‒189). Érdeklődésük viszont a
virtuális terek segítségével e témakörök iránt is könnyen felkelthető. A Z és az alfa generációk
egy olyan korszakban nőnek fel, ahol a vizuális csatorna uralma lesz az egyedülálló.
Internetezési szokásaik legtöbbször autodidakta módon alakulnak, vagyis nem professzionális
tanulási folyamatban sajátítják el a készségeket, hanem azok maguktól alakulnak. Sok esetben
avatárokat alkotnak, valamilyen virtuális identitás mögé rejtőznek. Tari Annamária e
változásokat a virtuális evolúció fogalmával jellemzi (Tari 2011: 137‒139). A felsorolt
tényezők határozzák meg tehát a virtuális technológiák oktatásban betöltött szerepének
hatékonyságát és fontosságát.
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Az iskolakezdési gyakorlat hallgatói szemmel
Benyák Anikó, Fehér Ágota
Széchenyi István Egyetem, Győr

A gyermek iskolába lépése a családok életében kitüntetett, izgalommal teli időszak kezdetét
jelenti. Az alap kultúrtechnikák (olvasás, írás, számolás) elsajátítása és az egyéb iskolai
tevékenységek során a komplex személyiségfejlesztés jegyében tudatos odafigyelést igényel a
gyermek önismeretének mélyítése, az iskolához fűződő pozitív viszonyulásának
megalapozása, illetve kommunikációs képességeinek fejlesztése. Kiemelve az iskolához
kapcsolódó pozitív attitűd kialakítását, fontos hangsúlyozni, hogy minden gyermeknek
szüksége van sikerélményekre az iskolai közegben (de a kudarcok elviselése és feldolgozása
is fontos tapasztalat), a társaival megélt együttes élményekre, valamint a védettség érzésére,
akár az iskolán kívüli ártalmakkal szemben (Loránd 2001). Ezen funkciók pedagógiai
helyzetteremtés által történő teljesülése megkívánja a pedagógustól, hogy váljék érzékennyé a
gyermekek aktuális szükségleteinek megismerésére, fokozott támaszt, érzelmi muníciót
nyújtson részükre (Réthy 2016). Nagy József (2010) ugyancsak kiemeli, hogy a gyermekek
nevelése-oktatása nagymértékben érzelmi faktorokkal függ össze. A pedagógiai kultúra talán
leglényegesebb meghatározója a gyermekek és pedagógusaik közötti kötődés, a ragaszkodás,
a bizalom.
A tanulók élmény- és örömforrásként kellene lássák iskolájukat, ahol rengeteg
érdekesség, sokszínű tevékenység vár rájuk. Amennyiben ezt nem kapják meg, úgy félő, hogy
az élményt, élvezetet az iskolával, tanulással szemben definiálják, s máshol keresik majd. Az
iskolától, a tanulástól elvágyódás okait részben a törődés- és a játékszükséglet
kielégítetlenségében, részben a tanulással kapcsolatos nem kívánatos, nyomasztó kötöttség,
kötelezettség, stressz, kudarc kiiktatására irányuló vágyban, valamint a fokozódó önállósági
törekvés, az iskolán kívüli szabadidős tevékenység növekvő szükségletében találhatjuk,
miután az iskola kevéssé épít a tanulók meglévő kezdeményezőkészségére, kompetenciáira,
kreativitására, önállósági törekvésére (Réthy 2001; 2016).
A kezdőszakasz feladatainak és funkcióinak megvalósítására különösen fontos
felkészíteni a hallgatókat mind az elméleti ismeretek, mind a valós iskolai tapasztalatok
felhasználásával. Ez utóbbit célozza meg a tanító alapszakos hallgatók egyik, a szakmai
szocializáció képzési szakaszának első felében megvalósítandó, kötelező szakmai, ún.
„iskolakezdési” gyakorlata.
Az iskolai gyakorlat szerepe minden tanárképzéssel foglalkozó hazai és nemzetközi
tanulmányban kiemelt helyet foglal el, a külső iskolai gyakorlat célkitűzései egyértelműen
pozitívak. Fontos, hogy a jó gyakorlatok közvetítésének, disszeminációjának szervezeti
keretei biztosítottak legyenek (Iker 2016). A gyakorlat hozzájárul ahhoz, hogy a hallgatók
világosabban lássák a szakmai követelményeket. S bár kérdéses, hogy ennek során
mennyiben tud megvalósulni az elmélet és a gyakorlat összekapcsolása, az bizonyos, hogy a
gyakorlati tapasztalatoknak jóval nagyobb jelentőséget tulajdonítanak a hallgatók, mely
tapasztalatok képesek akár felülírni az elméletben tanultakat (Rapos – Kopp 2015).
A tapasztalatok azonban nem önmagukban fejlesztőek, hanem azok feldolgozása,
értékelése és mindezek alapján a gyakorlat módosítása során válnak fejlesztő erővé. Ahhoz,
hogy a pedagógusjelöltek képzésük végén felkészülten léphessenek a gyermekcsoportok elé,
fontos volna, hogy kaphassanak „nézőpontokat, eszközöket, végső soron jó kérdéseket … az
új szituációk megoldására. Olyan eszközöket, melyek segítik őket a problémák
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felismerésében, elemzésében, a megoldási módok kiválasztásában és alkalmazásában, ezáltal
aktív, segítő részeseivé válnak saját személyes és az egész nevelőközösség szakmai
fejlődésének. Az egyik legfontosabb ilyen eszköz a pedagógus munkájában a reflektív
gondolkodás és gyakorlat kifejlesztése.” (Szivák 2010: 7) Ennek a folyamatnak a segítéséhez
kívántunk hozzájárulni azzal, hogy a hallgatók számára készítettünk egy kérdőívet, mely a
gyakorlati tapasztalataik bizonyos aspektusainak feldolgozását hivatott segíteni, célzott
szempontsorral (a kérdőív tételei a mellékletben olvashatók). A kérdőív ahhoz is hozzájárul,
hogy mi magunk is tudjuk monitorozni a gyakorlatot, és képet kapjunk annak színvonaláról
(Rapos – Kopp 2015).
A gyakorlatot a hallgatók a képzésük 3. félévében (az Egyéni komplex gyakorlat III.
tantárgy keretében) az általuk választott, alapfokú, általános oktatású intézmény első
osztályában teljesítik. Az intézményekkel már a 2. félévben felveszik a kapcsolatot. Az
Egyetem és az általános iskolák között együttműködési megállapodás jön létre a gyakorlati
időre. A gyakorlat – az időtartamot tekintve – a tanévnyitót és a tanév első 5 (nappali
tagozaton), illetve első 2 (levelező tagozaton) teljes munkanapját foglalja magába.
Kiemelhető, hogy a gyakorlatot a Pedagógiai pszichológia tárggyal párhuzamosan javasolt
felvenni, ugyanis ennek a tantárgynak az oktatója végzi az előkészítést és a elkészült
gyakorlati naplók ellenőrzését, ezen tárgyhoz kapcsolódik legszorosabban a gyakorlat
tartalma, itt van lehetőség a nappali tagozatos hallgatók esetében (minimális óraszámban
ugyan) a gyakorlati tapasztalatok megbeszélésére, a heti találkozások alkalmával a hallgatók
személyesen is fordulhatnak és fordulnak is kérdéseikkel, észrevételeikkel az oktatóhoz.
A gyakorlaton a hallgatók kiemelt feladata amellett, hogy megismerjék a tanévkezdés
rendjét, ügymenetét, dokumentumait, az első osztályba lépő gyermekek iskolai környezettel
és annak munkarendjével való találkozásának megfigyelése, különös tekintettel az óvodai és
iskolai lét különbségeire, a gyermekek és a pedagógus közötti interakciókra, a szabályokkal
való ismerkedésre, vagyis a gyakorlat célja elsősorban tapasztalatszerzés az iskolakezdéssel
kapcsolatban. Ezek a tartalmak jelennek meg a megfigyelési szempontokban, melyekből az
alábbiakban idézünk:
1. Hasonlítsa össze az óvodában szerzett tapasztalatait az iskola „életével”, miben lát
azonosságot és eltéréseket….
2. Gyűjtse össze és írja le azokat a normákat, szabályokat, melyeket az iskoláskor
kezdetén kell megismernie a gyerekeknek az iskolában…
3. Figyelje meg azokat az interakciós helyzeteket, amelyeket az osztályteremben
tapasztal, továbbá írja le, hogyan reagálnak a tanulók a nevelő közléseire,
figyelmeztetésére.
4. Szerezzen tapasztalatokat arról, hogy melyek azok a normák és szabályok,
amelyeknek megtanulása és betartása a legnagyobb nehézséget okozza a gyerekek
számára…
5. Tájékozódjon a segítségre szoruló (hátrányos helyzetű, különleges bánásmódot
igénylő) gyermekek számáról, helyzetükről….
6. A gyakorlat szubjektív megélésének összefoglalása …
Ebben a félévben (2017/2018. őszi félév) a gyakorlati naplók elkészítésén túl sor került az
említett kérdőív felvételére is a hallgatók körében, amely kérdőív a gyakorlaton tapasztaltak
szubjektív megélésére, azok feldolgozására fókuszál, sokkal részletesebben, mint a naplóban
megjelenő 6. megfigyelési szempont. A kérdőív kidolgozását és felvételét az is indokolta,
hogy a most első félévüket kezdő hallgatók egy új tantervi háló mentén folytatják
tanulmányaikat, mely hálóban az egyik változás az, hogy az eddig külön tantárgyban szereplő
pszichológiai területek közül több (fejlődéslélektan, szociálpszichológia, pedagógiai
pszichológia) összevonásra és tartalmilag is átdolgozásra került egy viszonylag nagy óra- és
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kreditszámú tantárgyba, mely tantárgy a képzés 2. (tavaszi) félévében kerül meghirdetésre. Az
egyéni komplex III. gyakorlat jellegénél fogva (az iskolakezdést csak szeptemberben lehet
megfigyelni) a 3. félévben maradt, így viszont a következő tanévben már nem kíséri elméleti
tantárgy, szervezett formában az oktató nem fog találkozni az érintett hallgatókkal. Így
keressük a gyakorlati tapasztalatokhoz fűződő feldolgozás segítésének alternatív lehetőségeit.
Ezt a célt szolgálta a kérdőív, melynek fő része a mellékletben olvasható, ill. témáit az
eredmények közlése során a táblázatok címében találjuk meg.
A vizsgált minta nagyságára vonatkozó adatokat az 1. táblázat mutatja.
Hallgatói létszám
Kitöltők száma
Nappali tagozat
59
52
Levelező tagozat
19
14
Összesen
78
66
1. táblázat: A hallgatói létszám tagozatonként és a kitöltők létszáma

A táblázatból látható, hogy az önkéntes kitöltés során az érintett hallgatók meglehetősen nagy
arányban (85%) szolgáltattak információkat.
Az első kérdéskörben arra voltunk kíváncsiak, hogy a gyakorlat megkezdése előtt milyen
elképzeléseik, elvárásaik voltak a hallgatóknak, és azok mennyiben kaptak megerősítést a
gyakorlat során (2. táblázat). A nyitott kérdésre kapott válaszok elsődleges kategorizálása
aszerint történt, hogy kikhez fűződnek az adott tartalmak. Ezt a további területeken is
megtartottuk, ahogy majd látható lesz a további táblázatokban.
A gyermekek iskolakezdéshez fűződő érzelmi viszonyulására vonatkozó tartalmak
pozitív fordulat észlelése

19 válasz

elvárásoknak megfelelő tapasztalat

7 válasz

negatív fordulat észlelése

5 válasz

A pedagógusok tulajdonságaira, pedagógiai eszköztárára vonatkozó tartalmak
pozitív elvárások teljesülése
negatívnak értékelt fordulat

12 válasz
2 válasz

A hallgató saját személyére, érzelmeire vonatkozó tartalmak
izgult, félt (pl. attól, hogy hogyan viszonyulnak majd hozzá a
gyermekek):
több tapasztalattal járt a gyakorlat, mint várta
Egyéb
tudatosan háttérbe szorítja elvárásait, nyitottságra törekszik,
nagyon más az iskolakezdés, mint a többi alsó tagozatos osztályban
folyó munka,
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a tanévnyitót hosszabbnak gondolta, de csak fél órás volt,
a tanterem elhelyezkedése: a földszintre várta, de az emeleten volt.
2. táblázat: A gyakorlattal kapcsolatos előzetes elvárások és azok teljesülése

A táblázatból leolvasható, hogy a legtöbb válasz a gyermekekhez kapcsolódóan érkezett, és a
kezdeti elvárásokhoz képest pozitív fordulat bekövetkezése került megfogalmazásra. A
konkrét válaszokban olyan tartalmak jelentek meg, miszerint a hallgató arra számított, hogy a
gyermekek visszahúzódók, félénkek, fegyelmezetlenek lesznek, nehezen válnak el a
szülőktől, ehhez képest nyitottak, figyelmesek, élénkek, nyugodtak, türelmesek voltak. A
pedagógusokkal kapcsolatban a pozitív elvárások teljesülését emelhetjük ki a következő
konkrétumokkal: fegyelmezettség, odaadás, türelem, jóság, játékosság, sok beszéd, sok
segítség a gyermekeknek, szülőkkel való adekvát bánásmód, közösségszervezés.
A második terület a gyakorlati idő alatt átélt pozitív élmények összegyűjtését célozta (3.
táblázat).
A gyermekekhez kapcsolódóan
a gyerekek pozitívan viszonyultak a hallgatóhoz
a gyerekek pozitív tulajdonságai: nyitottság, kíváncsiság,
fegyelmezettség, egymáshoz való pozitív viszonyulás
a gyermekek pozitív hozzáállása a pedagógusokhoz: szót fogad, jól
viselkedik, bízik a pedagógusban
A pedagógusokhoz kapcsolódóan

49 válasz
10 válasz

a gyakorlatvezető pedagógus szeretettel fogadta, segítőkész, szakmailag
felkészült volt

48 válasz

a pedagógus bevonta a hallgatót a munkába

31 válasz

a tantestület többi tagjának viszonyulása is pozitív volt a hallgatóhoz

15 válasz

a pedagógus pozitívan viszonyult a gyerekekhez
A szülőkhöz kapcsolódóan

7 válasz

a szülők pozitív hozzáállása (kedvessége) a hallgatóhoz

10 válasz

pozitív szülői hozzáállás az iskolai elvárásokhoz

2 válasz

4 válasz

A hallgató saját személyére vonatkozóan
a hallgató kötődésének jelzése a gyerekek irányába
a hallgató elfogadása a pedagógus szerepben a gyermekek, a szülők
vagy a kollégák részéről
ráhangolódás lehetősége a gyermekek szemszögére (empátia)
Egyéb
a szülők és a pedagógusok együttműködése, az elsősök külön épületben
voltak, családias hangulat, motiváló környezet
3. táblázat: Pozitív élmények a gyakorlati idő alatt
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A táblázat adatai azt mutatják, hogy a hallgatók mind a pedagógusokhoz, mind a
gyermekekhez fűződően bőségesen éltek meg pozitívnak értékelt élményeket, ami rendkívül
örvendetes. Külön kiemelhető a hallgató saját érintettségének, érzelmi bevonódásának
megjelenése a tartalmakban: „mintha mindig is velük lettem volna”, „megszerettem őket, „a
szívemhez nőttek”, „az osztályközösség részei lehettünk”.
A harmadik kérdéskör a negatív élmények, nehézségek előfordulására vonatkozott a
gyakorlati idő alatt (4. táblázat).
A gyermekekhez kapcsolódóan
a kiemelt figyelmet igénylő gyermekek
a gyermek felkészültsége, iskolaérettsége
A pedagógusokhoz kapcsolódóan

18 válasz
6 válasz

fegyelmezési, nevelési nehézségek a gyakorlatvezető
pedagógus részéről: csend megtartása, az óvodai szokások
tovább élése mint probléma, a gyermek megnyugtatásának
nehézségei
a pedagógus elutasító viszonyulása a hallgatóhoz, ill. szakmai
felkészületlenség tantárgypedagógiai szempontból (más
kollégák részéről)
A szülőkhöz kapcsolódóan

14 válasz

szülői hozzáállás kifogásolása a gyerekekhez vagy a
pedagógushoz
Az iskolai körülményekhez kapcsolódóan
nem megfelelő az iskolai környezet (udvar, ebédlő, tornaterem
szűkös)
a hallgató empatikus a gyermekekkel, soknak tartja az
iskolában töltendő időt, leterheltek az iskolában szerinte a
gyerekek

4 válasz

12 válasz

7 válasz

5 válasz

A hallgató saját személyéhez kapcsolódóan
a gyermekekkel való bánásmód nehézségei

12 válasz

elfáradt

3 válasz
Nem volt nehézség
4 válasz
4. táblázat: Negatív élmények, nehézségek a gyakorlati idő alatt

A nehézségek, negatív élmények kapcsán, melyekből jóval kevesebb volt, mint pozitívból, a
legtöbb esetben a segítségre szoruló, különleges bánásmódot igénylő gyerekeket említették. A
legkülönfélébb speciális igényekkel találkoztak a hallgatók: hiperaktív, hallássérült,
mozgássérült, autizmus spektrumzavarban érintett, hátrányos helyzetű, cukorbeteg
gyermekek. A legfőbb problémák, amelyeket velük kapcsolatban jeleztek: nem jut elég idő és
figyelem rájuk, kiközösítik őket a többiek, ők zavarják a többieket. A szülői hozzáállásban
megjelenő problémák is nagyon változatos képet mutattak. A hallgatói beszámoló alapján
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előfordult, hogy a szülő követelte, „elő akarta írni”, hogy ki mellé ültessék a gyermekét;
voltak olyan szülők, akik a mobiltelefonjukkal foglalkoztak a pedagógus ismertetője alatt;
hiányos volt a gyermek felszerelése; a szülő elfelejtett tízórait csomagolni a gyermeknek;
szitkozódott a szülő, ha nem értett egyet valamivel; nagyképű volt; nem fogadta el, hogy a
gyermekének különleges bánásmódra van szüksége. A tárgyi környezettel kapcsolatos kifogás
egy példája: az udvaron nem volt más, csak beton, amin csak futkározni lehetett volna, de az
meg tilos volt. A hallgatók saját személyükkel kapcsolatban is éltek át nehézségeket, főként a
gyermekekkel való bánásmód területén: „nem tudtam fegyelmezni őket, rosszak voltak”,
„tehetetlen voltam konfliktushelyzetben”, „nem vettek komolyan”.
A negyedik kérdés intenzitáskérdés volt, melyben az iránt érdeklődtünk, hogy
összességében, egy ötfokú skálán értékelve mennyire tartja hasznosnak az illető a gyakorlatot
a hivatására való felkészülés, a tanítóvá válás folyamatában.
A regisztrált 65 válasz átlagértéke 4,89 volt, ami azt jelenti, hogy a döntő többség
nagyon hasznosnak tartja a gyakorlatot. A legalacsonyabb választott érték a 3-as volt,
mindössze egy esetben.
Ezt követően az ötödik pontban kértük annak részletes kifejtését, hogy miben látja a gyakorlat
szerepét, jelentőségét a hallgató a szakmai felkészülés folyamatában (5. táblázat).
A gyakorlatról általában
a gyakorlat szerepét önmagában kiemeli (lehetőség van
belelátni a munkába, valós képet kapni, tapasztalatot gyűjteni)

24 válasz

az elméletben tanultak gyakorlatba való áthelyezése, ami
élményszerű

12 válasz

a gyakorlatban láthattuk, amit nem tanultunk

7 válasz

A pedagógusokhoz kapcsolódó válaszok
a pedagógus minta elsősorban a nevelési módszerek, a
gyermekekhez való viszonyulás szempontjából a különféle
szituációkban („fontosabb a tananyagnál a beszoktatás,
kapcsolatteremtés segítése”)

35 válasz

óravezetés

8 válasz

fejlesztő játékok, mondókák, versek megismerése

3 válasz

kollégák közötti együttműködés megfigyelésének lehetősége

2 válasz

Gyermekekhez kapcsolódó válaszok
óvoda-iskola átmenet sajátosságainak személyes
megtapasztalása
ráhangolódás a gyermekek szemszögére
Egyéb
szülők viselkedését látni
látni a pedagógus felkészülését az órákra

14 válasz
3 válasz
1-1 válasz

5. táblázat: A gyakorlat szerepének, jelentőségének megítélése a hivatásra való felkészülés,
a tanítóvá válás folyamatában
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A legtöbb válasz a pedagógusokhoz kapcsolódóan érkezett. Az osztálytanítók mintanyújtó
szerepét emelték ki, mindenekelőtt a nevelési módszerek, a gyermekekhez való hozzáállás
területén, de az oktatás, óravezetés megfigyelésének lehetőségét is megemlítették néhányan.
Sokan hangsúlyozták, hogy a gyakorlat alkalmat adott valós helyzetben reális képet kapni a
pedagógiai tevékenységről. A gyerekek esetében pedig az intézményváltás sajátosságai
merültek fel a legtöbbször, hiszen az előző félévben óvodai gyakorlaton vettek részt a
hallgatók, így láthatták a két közeg közötti lényeges különbségeket.
Kérdőívünk hatodik eleme szintén egy intenzitáskérdés volt, melyben annak megítélését
kértük hallgatóinktól egy ötfokú skálán, hogy hogyan érezték magukat összességében a
gyakorlat alatt.
A 64 beérkezett válasz átlagértéke 4,83 volt, ami azt jelenti, hogy a döntő többség
kiválóan, nagyon jól érezte magát. A legalacsonyabb választott érték a 3-as volt, mindössze
egy esetben.
A hetedik pontban saját szervező munkánkkal és a gyakorlat tartalmi kérdéseivel
kapcsolatban szerettünk volna visszajelzéseket kapni a hallgatóktól (6. táblázat).
a szervezés rendben volt, a szempontok érthetőek

24 válasz

a napló megírásával kapcsolatos nehézségek, külön
konzultáció szükségessége

7 válasz

legyen hosszabb a gyakorlat

6 válasz

megfigyelési szempontokkal (tartalom és struktúra)
kapcsolatos észrevételek

3 válasz

időtartam pontosítása

3 válasz

a gyakorlati hely osztálytanítójával kapcsolatos észrevétel

3 válasz

6. táblázat: Jelzések, javaslatok a Kar gyakorlatvezető oktatója felé

Azok közül, akik éltek a válaszadás lehetőségével ennél a kérdésnél, a legtöbben rendben
találták mind a gyakorlatot megelőző előkészületeket, mind pedig a gyakorlat lefolytatásával
kapcsolatos tájékoztatást. A kritikai észrevételek nagyon értékes, hasznos információkat
tartalmaztak. A javaslatok között szerepelnek fontosak, de nehezebben megvalósíthatók, mint
a napló megírására, a gyakorlati tapasztalatok megbeszélésére fordítható külön, szervezett
keretben zajló konzultáció, illetve a gyakorlati idő meghosszabbítása. Az időtartam
pontosítására és a megfigyelési szempontokra vonatkozó észrevételeket viszont beépítjük a
további évfolyamok gyakorlatának lebonyolításába.
Az utolsó kérdésünk arra vonatkozott, hogy milyen javaslatokkal élne, milyen tanácsokkal
látná el a következő évfolyamokat a hallgató a gyakorlattal kapcsolatban (7. táblázat).
igyekezzék bekapcsolódni a gyerekek körüli teendőkbe

19 válasz

tudatos megfigyelésre, a tapasztalatok lejegyezésére való felhívás

18 válasz

a megfigyelési szempontokat mindenképp nézzék át a gyakorlat előtt

11 válasz
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iskolaválasztás megfontolása

9 válasz

legyenek nyitottak a tapasztalatokra

8 válasz

elméleti ismeretek jelentőségének hangsúlyozása

7 válasz

élvezze a gyakorlatot, ne izguljon

6 válasz

merjenek segítséget kérni az osztálytanítótól

6 válasz

legyen kipihent, kitartó, türelmes

5 válasz

tanévnyitó előtti ismerkedési lehetőség, tapasztalatszerzés hangsúlyozása

4 válasz

tudatosítsák a mintanyújtó szerepüket, legyenek következetesek

3 válasz

Egyéb
gyerekdalokat, mondókákat, körjátékokat ismerjen a szünetekre,
a gyakorlat jelentőségének hangsúlyozása önmagában, annak hasznosítása,
használják fel a látott mintát a gyermekekkel való kapcsolatteremtésben a
későbbiekben,
ismerje meg az iskolai dokumentumokat,
engedjék el a sztereotípiákat,
nem az óra menetét kell pontosan lejegyzetelni

1-2 válasz

7. táblázat: Javaslatok, tanácsok a következő évfolyamnak

Ezzel a kérdéssel az információk begyűjtésén túl az is volt a szándékunk, hogy a hallgató
közvetlenül reflektáljon a saját hozzáállására, illetve a gyakorlathoz kapcsolódó teendők,
feladatok ellátásának sikerességére. A tartalmak közül kiemelhető a figyelemfelhívás a
tudatos felkészülésre (megfigyelési szempontok, elméleti ismeretek előzetes áttekintése),
illetve a gyakorlaton való tudatos jelenlétre.
Az eredményekből az alábbi következtetéseket vontuk le.
Hallgatóink összességében kedvezően nyilatkoztak a gyakorlati tapasztalataikról. Több,
mint kétszer annyi pozitív élményt éltek meg, mint negatívat. A gyakorlat szubjektív
megítélése is rendkívül pozitív volt a körükben.
A hallgatói javaslatokat felhasználjuk a megfigyelési szempontsor finomításában: külön
szempontot építünk be a szülőkre vonatkozóan (Szerezzen tapasztalatokat, alakítson ki
benyomást arról, hogyan viszonyulnak a szülők gyermekük iskolakezdéséhez! Figyelje meg a
szülők és a gyermekek, valamint a szülők és a pedagógusok közötti interakciókat!), a
szabályokkal kapcsolatos szempontokat (2. és 4. megfigyelési szempont) összevonjuk, a 6.
megfigyelési szempont (a gyakorlat szubjektív megélésének összefoglalása) helyére a kérdőív
kerül.
Az időtartam tisztázására külön figyelmet kell majd fordítanunk, mivel néhányan
jelezték, nem volt világos számukra, hogy teljes munkanapot (délelőtti tanórák és a napközi
is) kell-e az iskolában tölteni, vagy csak a délelőttöket.
A javaslatok, tanácsok nagyobb részben megerősítették az eddigi hangsúlyokat és
módszertant a gyakorlatra való felkészítésben, vagyis igazolták, hogy a felkészítés eddigi
gyakorlata továbbra is fontos és szükséges, ami a nappali tagozaton a megváltozott tantervi
háló mellett is megvalósítható lesz. A levelező tagozaton viszont az óraszámok nagyobb
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arányú csökkenése miatt adódhatnak nehézségek, náluk igyekszünk majd nagyobb hangsúlyt
fektetni az írásos tájékoztatásra.
A következő évben szeretnénk megismételni az adatgyűjtést, majd összehasonlítást
végezni a mostani eredményekkel.
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Melléklet
Kedves Hallgatónk!
Bizonyára voltak a gyakorlat megkezdése előtt elképzelései, elvárásai arról, milyen
tapasztalatokat fog majd szerezni. Kérjük, írja le, hogy egyes konkrét elképzelései, elvárásai
mennyiben kaptak megerősítést a gyakorlat során (pl. mi volt az, ami azoknak megfelelően,
ill. azokkal ellentétesen alakult)!
 Melyek voltak a pozitív élményei a gyakorlat során (akár a gyermekekhez, a
pedagógus kollégákhoz, szülőkhöz, az iskola más szereplőihez, iskolai
körülményekhez kapcsolódóan)?
 Milyen nehézségekkel találkozott? Melyek voltak a kellemetlen, negatív élményei a
gyakorlat során (akár a gyermekekhez, a pedagógus kollégákhoz, szülőkhöz, az iskola
más szereplőihez, iskolai körülményekhez kapcsolódóan)?
 Jelölje aláhúzással a skálán, mennyire tartja hasznosnak a gyakorlatot a hivatására való
felkészülés, a tanítóvá válás folyamatában?
5: nagyon hasznosnak tartom
4: hasznosnak tartom
3: semleges, nem tudom eldönteni
2: kevésbé hasznosnak tartom
1: egyáltalán nem tartom hasznosnak
 Miben látja a gyakorlat szerepét, jelentőségét a hivatására való felkészülés, a tanítóvá
válás folyamatában?
 Jelölje aláhúzással a skálán, hogyan érezte magát összességében a gyakorlat során:
5: kiválóan, nagyon jól
4: inkább jól
3: semleges, nem tudom eldönteni
2: inkább rosszul
1: nagyon rosszul
 Milyen javaslatokkal élne a gyakorlatvezető oktató irányába a gyakorlat előkészítését
illetően (akár szervezésre, akár megfigyelési szempontokra vonatkozóan)?
 Mit üzenne a most első évfolyamos hallgatóknak a gyakorlatra való felkészüléssel
kapcsolatban?
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Pedagógusjelöltek érzelmi készségei és segítő szerepük
a pedagógusi eszköztár gazdagításában
Fehér Ágota
Széchenyi István Egyetem, Győr

1. Érzelmek az iskolai életben
A gyermekek ébrenléti idejük nagy részét az iskolában töltik. Itt alapvető feladatuk a tanulás,
melyet ha örömmel, érdeklődéssel, pozitív érzelmekkel, motiváltan, optimistán végeznek, úgy
az valódi tevékenységgé válik számukra. Általa szimbiózisba kerülhetnek személyes céljai az
iskola mint intézmény és a benne tevékenykedők céljaival, valamint a társadalom elvárásaival
is. Mindez segítséget jelent abban, hogy a tanulás a saját belső lénye számára fontossá váljon,
ami hosszú távon is megsegíti tanulmányi előmenetelét, eredményességét (Réthy 2016: 89).
Nem kérdés azonban, hogy a tanulási folyamatok alapvető összefonódásban állnak az érzelmi
világgal, kogníció és az emóció egymást kiegészítve működnek (Réthy 2003). A személyes
megérintődés, az érzelmi bevonódás kiemelten fontos a pozitív viszonyulás létrejöttében, így
az iskolai élet kiemelt kísérőjeként tekinthetünk rá.
Az iskola az érzelmek iskolája is, az érzelmi nevelés pedig a nevelési folyamat jelentős
dimenziója. Mindezt azonban csak érzelmileg kiegyensúlyozott, elégedett, a lelki jól-létet
átélő és azt a gyermekek felé kifejezni tudó pedagógusok képesek közvetíteni, akik
intellektuális örömöket, felfedezési lehetőségeket, a siker, a kooperáció élményeit és egyfajta
életörömöt tudnak nyújtani (Réthy 2016: 89).
Az érzelem a cselekvés, a viselkedés kísérő jelensége. Az érzelmek szerepe
megkérdőjelezhetetlen az egyén megismerési folyamataiban, az információ tárolásában és
feldolgozásában, az ítéletalkotásban és a döntéshozatalban. Maga a tanulási tevékenység is
érzelemmel kísért tevékenység. A különböző érzelmek más-más hatást gyakorolnak a tanulás
tervezésére, szervezésére, elindítására, folyamatára, monitorizálására, kiértékelésére. Az
érzelmek általános színezete attól függ, hogy a megélt események jó vagy rossz irányba
haladnak. „Az érzelmek tehát jelentős mértékű információt közvetítenek…. A sikeresség
nélkülözhetetlen feltétele pedig a kiművelt érzelmi élet” (Réthy 2016: 90).
Pozitív érzelmi tapasztalatok, kellemes hangulatok átélésére képes személyek általában
lelkesek, energikusak és magabiztosak. Pozitív hangulatok nagyobb valószínűséggel vezetnek
pozitív kimenetekhez is: a boldog hangulat facilitálja a kreatív feladatmegoldást, hiszen olyan
mentális beállítódást segít elő, mely újszerű, szokatlan asszociációkat serkent. Az önindukált
pozitív hangulat pedig abban is segíthet, hogy magabiztosak legyünk feladatok megoldásában
(Reinhardt 2009: 25).
A pozitív érzelmek Barbara Frederickson (2004) „broaden and build” elmélete szerint
kitágítják kognitív és cselekvési repertoárjainkat, gazdagítják erőforrásainkat, növelik
kreativitásunkat, fejlődésre sarkallnak, mindemellett a szükségszerűen megjelenő negatív
érzelmeink gátló, ártó hatását is képesek csökkenteni. A pozitív érzelmek révén
megtapasztalhatjuk az élet valódi prioritásait. Az örömteli, gondoskodó, altruista cselekedetek
megerősítik a társas kötelékeket, és megalapozzák azokat a készségeket, amelyekkel
kifejezésre tudjuk juttatni szeretetünket és gondoskodásunkat (Reinhardt 2009: 42), így a
pozitív érzelmek a társas kapcsolatok formálóiként is tekinthetők.

334

Pedagógusképzés – Neveléstudomány-oktatás – Hálózati és kooperációs kultúra

Bár a pozitív érzelmek sokrétű pozitív hatásmechanizmusa alátámasztható, mégis bizonyos,
hogy ezeknek átélése sajnos legkevésbé az iskola világában tud megmutatkozni. Iskolához
fűződő pozitív érzelmeket a tanulók jelentős része nem él át, sőt, az érzelmi szabályozás
diszfunkciós működése és a negatív érzelmek túlsúlya azonosítható itt. Mindezek akár
pszichés zavarokhoz is vezethetnek, ám a tanárok számára leginkább rejtve maradnak
tanítványaik iskolai élethez kapcsolódó érzelmei – legyenek akár pozitívak vagy negatívak
(Réthy 2016: 93).
Az iskolának érzékenyebbé kellene válnia a gyermekek érzelmi világa és aktuális
szükségletei megismerésére, és az ahhoz történő alkalmazkodásra. A pedagógusoknak
fokozott érzelmi támaszadást, érzelmi muníciót lenne szükséges nyújtaniuk, s a tanárok
empátiája segítséget jelenthet a tanítványok pozitív érzelmeinek alakulásában is (Réthy 2016:
93). A tanulók élmény- és örömforrásként kellene lássák iskolájukat, ahol rengeteg
érdekesség, sokszínű tevékenység vár rájuk. Amennyiben ezt nem kapják meg, úgy félő, hogy
az élményt, élvezetet az iskolával, tanulással szemben definiálják, és máshol keresik majd
(Réthy 2001).
2. Tanárok érzelmi készségeinek szerepe a gyermekek életében
Az érzelmek kiemelt moderátorfunkciót töltenek be a tanulók életében. Ha a gyermekek nem
élhetnek át pedagógiai segítséget saját érzelmeik megismeréséhez, érzelmeik kognitív
kiértékeléséhez, a negatív érzelmeik leküzdéséhez, tévhiteik megszüntetéséhez, még több
érzelmi problémát, zavart kell átélniük. A tanári empátia, a törődés, a bizalom és a nyitottság
elengedhetetlen a tanulók érzelmi világának formálásához (Réthy 2016: 94).
Pedagógusokkal végzett kutatás igazolta, hogy egyik Achilles-pontjukként azonosítható
az érzelmek, impulzusok, ingerlékenység szabályozásának nehézsége: más diplomás
foglalkozásúakhoz képest a tanárok szignifikánsan kimunkálatlanabbnak jellemezték magukat
e téren (Holecz 2006).
Az a pedagógus elégedett a munkájával, akinek az általános és a munkában érzett
boldogsága is magasabb, akinek a képességei összhangban vannak a munkakörével, ezáltal
kevésbé válik apatikussá vagy szorongóvá. Továbbá aki elkötelezett a pedagógus pálya iránt,
az emberiesség és a szeretet erényét alkalmazni tudja a munkája során – kedves és szeretni tud
–, mindemellett pedig megfelel az intellektuális kihívásoknak, az újdonságoknak (Holecz –
Molnár 2014:13). „Evidens a hatékony nevelés, oktatás szempontjából, hogy azt olyan
pedagógusok végezzék, akik magas érzelmi intelligenciával rendelkeznek, így érzelmileg
kiegyensúlyozottak, érzelmeiket ellenőrzésük alatt tartják, elégedettek, boldogságra képesek,
s ezáltal megfelelően vonzó, követendő mintát nyújtanak tanítványaiknak” (Réthy 2016: 88).
A tanári érzelmek alapvetően ötféle funkciót látnak el: szerepet játszhatnak a
motiválásban, a tanár informálásában önmagáról és a tanulóról, alakítják a tanár–diák
kapcsolatot, hatnak az érzelemkezelés minőségére és a kognitív folyamatokra (Fried és mtsai
2015, In: Mesterházy – Vámos 2016: 18).
Egy amerikai kutatás szerint 150 megkérdezett pedagógus fele nem hallott még az érzelmi
intelligenciáról és annak tágabb hatásmechanizmusáról. Mások úgy értelmezték, mint „az élet
egy fontos készségét”, illetve mint „valami olyat, ami hatékonyabbá teszi a tanulást és
elősegíti a jól-létet”. A tanárok harmada viszont úgy vélte, hogy „érdekes, de zavaros dolog”,
míg néhányan úgy tekintettek rá, mint egy „újfajta szentimentális divathóbortra” (Claxton
2005).
Talán szerepet játszik ennek hátterében, hogy az iskolákban a fő hangsúly még mindig a
szilárd tantárgyi ismeretek közvetítésén és számonkérésén van. Szitó Imre (2009) szavaival
élve a társadalom is jobban értékeli az „értelem fényét” (IQ), mint a „szív látását” (EQ). Nem
kedvező az sem, hogy döntően a negatív érzelmek „feldolgozása” köti le mind a tanárok,
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mind a diákok figyelmét az iskolákban, és kevésbé jellemző a pozitív pszichológiai
megközelítésű, az emberi erősségekre építő – mint például hatékony szociális készségek,
kommunikációs képesség, egészséges önbizalom – pedagógia gyakorlása az iskolákban
(Hamvai – Pikó 2008).
Az érzelmi légkör a következő területeken van hatással a gyermekek iskolai viselkedésére:
 az interperszonális kapcsolatok alakulása, saját és mások érzelmeinek felismerése és
kezelése;
 a pszichológiai jól-lét érzése: azok, akik magasabb szintű érzelmi készségekkel
rendelkeznek, azok kevéssé szorongóak és depressziósak, kevesebb orvosi
problémával küzdenek, jobb a problémamegoldásuk, kevéssé „rágódtak” az
eseményeken;
 a tudományos teljesítmény: akik jobban tudnak érzelmeikre összpontosítani, kevesebb
stresszt élnek meg, így fokozottabban képesek koncentrálni kognitív teljesítményükre;
 a zavaró viselkedések megjelenése: magasabb szintű érzékenység mellett csökkennek
az impulzív reakciók, gazdagabb az interperszonális és szociális készségrepertoárjuk,
valamint a deviáns viselkedésmódok előfordulása (Nagy 2006).
Pozitív érzelmi légkörben tanulók között tehát mindezek által ritkább a bomlasztó, agresszív
osztálytermi viselkedés, az olyan rizikómagatartás, ami például szerfogyasztáshoz vezethet,
továbbá magasabb minőségű társas kapcsolatokra képesek, jobban tudják kezelni a stresszt,
jobb iskolai teljesítményt nyújtanak, és elégedettebbek az életükkel. Az ilyen légkörben élő,
magasabb érzelmi intelligenciájú tanulók tanulmányi eredménye is jobb, magasabb
önértékeléssel rendelkeznek, és kevesebbet hiányoznak az iskolából az alacsonyabb érzelmi
intelligenciájú társaikhoz képest (Palomera – Fernández-Beroccal – Brackett 2008, In: Baracsi
2013: 481). A pedagógusoknak tehát nagyon fontos szerepük van mindezek formálásában.
3. A pedagógusi érzelmi intelligencia hiánya
Bizonyos, hogy nem lehet hatékony a pedagógiai munka területén az, aki szakmailag
felkészületlen, érzelmi életét nem képes kontrollálni, aki elégedetlen, kiegyensúlyozatlan,
barátságtalan, megbízhatatlan, feszült, kevéssé elfogadó, merev, nem toleráns, érzelmileg
leterhelt, és ha az empátia hiányzik a személyiségéből (Réthy 2016: 96).
A tanárok érzelmi sajátosságait tekintve igazolódott, hogy akik kevésbé tudták
érzelmeiket szabályozni, azok korlátozottabb önmegvalósítási képességgel rendelkeztek,
kevésbé tudták kontrollálni az osztálytermi folyamatokat, és az „érzelmi kopásuk” is
fokozottabb volt. A kiégés megjelenése negatívan befolyásolta a tanulói teljesítményeket, a
tanár-diák közti interperszonális kapcsolatokat is. Egy másik vizsgálati eredmény alapján az
alacsonyabb emocionális intelligenciájú tanárok sokkal „negatívabbak”, kevésbé jó
megküzdési stratégiákat alkalmaztak, és kevésbé elégedettebbek voltak a munkájukkal
(Baracsi 2013: 481). Alacsony pedagógusi érzelmi készségek mellett bizonyos, hogy egyfajta
„fekete pedagógiai” hatás érvényesül, mely hosszú távon negatív nyomot hagy a neveltben,
testi-lelki-szellemi egészségét veszélyezteti, akár sérülést okoz. A fekete pedagógiai hatások
tehát nem szándékosak, ám intenzíven átélt negatív élményeket jelentenek. (Hunyady Gy-né –
Nádasi 2008).
Mindezzel is összefüggésben az agresszió fokozódását is megfigyelhetjük egyes iskolai
csoportoknál. Szociálisan további sérülést mutatva megjelenhet az iskolai zaklatás jelensége,
ahol a tanulók maguk is zaklatóvá, agresszorrá, illetve zaklatottá, áldozattá válhatnak a
pedagógusok révén, különösen ha a tanár a „mindent lehet” vagy a „nincsenek korlátok”
életvitelt közvetíti. Ezek a folyamatok tehát testi-lelki megbetegítő hatást gyakorolnak a
tanulókra és tanáraikra egyaránt (Réthy 2016: 97).
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Ha egy diák nem kapja meg sem otthon, sem baráti körében az érzelmi biztonságot,
támaszt, megértést, akkor azt fokozott mértékben az iskolának, a pedagógusoknak szükséges
biztosítani. Amennyiben ez is elmarad, úgy pótcselekvések sorát, konfliktusokat, spontán
kirekesztődést, s ebből következő deviáns viselkedést vonhat maga után (Réthy 2016: 97).
Az érzelmi intelligenciának számos modellje ismert. Az előző kutatási eredményekre is építve
általánosságban öt fő kompetencia fejlesztését tartják leginkább kívánatosnak az iskolákban:
 én-tudatosság: képesség a saját érzéseink felismerésére, érdeklődésünk és értékeink
megfogalmazására, saját erőink pontos felmérésére és megállapítására, továbbá egy jól
megalapozott önbizalom a jövőre nézve;
 érzelmek szabályozása: képesség az érzelmek kontrollálására, a stressz kezelésére, az
érzelmek széles skálájának kifejezésére különböző szituációkban, kitartás az
akadályok leküzdésében;
 szociális tudatosság: empátia képessége másokkal, csoportok közötti hasonlóságok és
különbségek felismerése és méltányolása, közösségi kapcsolatok alakításának és
formálásának készsége;
 jó kapcsolati készségek: képesség az egészséges és jól működő kapcsolatokon alapuló
együttműködésre, a nem megfelelő szociális nyomás elhárítására, a személyközi
konfliktusok konstruktív megelőzésére, kezelésére és megoldására, illetve arra, hogy
törekedjen segítségnyújtásra, ha erre másnak szüksége van;
 felelős döntéshozatal képessége: a döntéshozatalban az etikai és a szociális normák
megfontolásának, mások tiszteletben tartásának és a következmények mérlegelésének
képessége, ezen képességek alkalmazása tanulási és társas-szociális szituációkban
egyaránt, valamint hozzájárulni az iskola és más közösségek jól-létéhez (Zins – Elias
2006, In: Baracsi 2013: 482).
4. Vizsgálat bemutatása
4.1. A vizsgálat kérdésköre és módszere
Az érzelmi intelligencia jelenségvilágára és általa az iskolai klíma pozitív formálásának
lehetőségeire építve vizsgálatomban arra kerestem a választ, hogy leendő pedagógusok
érzelmi készségei hogyan segítik a gyermekek társas kapcsolataiban megmutatkozó iskolai
zaklatás azonosítását és feloldását.
Kérdőíves vizsgálat során alkalmaztam BarOn Emocionális Intelligencia Kérdőívét és
Oláh Attila Megküzdési Mód Preferencia Kérdőívét, valamint további kérdéseket tettem fel az
osztályközösség sajátos szerepeinek, különösen a segítségre szorulók helyzetének észlelésére
és az ő segítésük módjaira vonatkozóan. Összesen 90 gyógypedagógus hallgató kérdőíveinek
eredményét mutatom be a következőkben.
4.2. Érzelmi intelligencia egyéni értékeinek meghatározása
A kérdőív részeként alkalmazott BarOn-féle Emocionális Intelligencia Kérdőív állításainak
ötfokú Likert-skálán való értékeltetésével a kitöltőket három csoportba soroltam. A
csoportokat alapvetően az összpontszámok értékeinek harmadolásával határoztam meg, majd
a három csoport közül kiemelten a két szélsőhöz kapcsolódóan rögzítettem a válaszokat a
kérdőív további kérdéseiben. Arra kerestem a választ, hogy a két szélső csoport (a
legmagasabb és a legalacsonyabb érzelmi intelligencia-pontszámmal rendelkezők)
érzékenységének különbözősége hogyan határozza meg a segítségre szorulókhoz való
viszonyulást és az ő segítésük módját, valamint az egyéni megküzdési készségeket.
Összevetve a két csoport érzelmi intelligencia-eredményeit, a következők rajzolódnak ki:
A csoport: összesen 31 fő – EQ összérték átlaga: 494 pont /600 pont → „magas EQ”
B csoport: összesen 18 fő – EQ összérték átlaga: 366 pont /600 pont → „alacsony EQ”
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A BarOn-kérdőív eredményei az alskálák mentén kapott átlagértékek tükrében a
következőképpen alakultak a két csoportban:

INTRAPERSZONÁLIS
SKÁLÁK
INTERPERSZONÁLIS
SKÁLÁK

ADAPTÁCIÓ
STRESSZKEZELÉS
ÁLTALÁNOS
HANGULAT
Össz

Magabiztosság
Éntudatosság
Önbecsülés
Függetlenség
Önmegvalósítás
Empátia
Társas felelősségtudat
Interperszonális viszony
Valóságérzékelés
Rugalmasság
Problémamegoldás
Stressztűrés
Impulzivitás-impulzus kontroll
Optimizmus
Boldogság

EQ
magas
3,75
4,38
4,00
3,52
4,58
4,48
4,68
4,59
3,69
3,74
4,06
3,28
3,71
4,28
4,60
4,09

EQ
alacsony
2,72
3,02
2,15
2,42
3,67
3,84
4,01
3,46
2,77
2,68
3,25
2,69
3,00
2,97
3,27
3,06

Jól látható tehát, hogy alapvetően minden alskála magasabb értékekkel társul az
összértékében is jobb érzelmi intelligencia-pontszámmal rendelkező csoportban. Egyes
területeken a különbség nagyobb, pl. önbecsülés, éntudatosság, függetlenség, optimizmus,
boldogság, rugalmasság, ami összefüggésben állhat az érzelmi intelligencia alapvető
személyiségformáló erejével, s a társas kapcsolatokban is megmutatkozó, pozitív erőforrást
nyújtó élménysorával.
4.3. Érzelmi intelligencia és az iskolai erőszak észlelése
Kérdőíves vizsgálatom eredményeinek feldolgozása során az előzőekben meghatározott
magasabb és alacsonyabb érzelmi intelligenciájú csoportok válaszait vetettem össze.
Tekintettel arra, hogy a gyermekcsoportok sajátos dinamikai jellegzetessége fűződik a
leggyengébb személyek elkülönüléséhez, s a folyamatnak szoros kísérője az agresszivitás,
ezért a pedagógusjelölteket arra kértem, hogy azonosítsák a zaklatók és az áldozatok
személyiségének, élményeinek sajátosságait.
Az érzelmi intelligencia tekintetében magasabb és alacsonyabb pontszámokkal
rendelkező csoportok elkülönítésével a következő jellegzetes válaszok rajzolódtak ki. (A
válaszok rögzítése során törekedtem a hasonló jelentéstartalmú gondolatok egymás mellé
rendezésére, mindemellett természetesen a válaszok megfogalmazási módjának tartására.)
Zaklatók tulajdonságai:
EQ magas

EQ alacsony

otthon bántják
önbizalomhiányos
elhanyagolt
megsebzett
szeretetre éhező

akit elnyomnak otthon
nincs kibékülve magával
vmilyen hiányt szenvedő
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érzelmeiről nem beszélő
érzelmileg instabil
céltalan
feszültségét levezetni nem képes

saját érzelmek elnyomása
biztonságérzet hiányát élik meg

Jól látható, hogy a magasabb érzelmi intelligencia-szintű pedagógusjelöltek csoportja
alapvetően is több jellegzetességet tud megfogalmazni, valamint a zaklatók személyiségének
leírása során több belső élményt ragad meg. Észlelni tudja, hogy az agresszív cselekedetek
hátterében nagyon gyakran a saját belső megterhelő élmények, bánatok, fájdalmak
feldolgozásának nehézsége áll, mindemellett az egyén nem kap lehetőséget arra, hogy
megmutassa saját pozitív képességeit, erőforrásait. A belső élményekben azonosítható hiány
és a zaklató önmagához való viszonyulásának megterhelődése, negatív mozzanatai a
megítélők érzelmi készségeitől függetlenül szerepet kaptak, mint ahogyan az is, hogy
leginkább fiúk körében látják a zaklatás megnyilvánulását.
Áldozatok tulajdonságai:
EQ magas

EQ alacsony

félénk, csendes, szorongó
akit sokat bántottak
mindenkiben megbízik,
mindenben a jót látja
könnyen rávehető bármire
látszólag sérülékenyebb
nincs megelégedve magával
meghunyászkodó

visszahúzódó

önfeláldozó
nincs tisztában az érzéseivel
beletörődő, érvényesülni nem tudó

A pedagógusjelöltek az áldozatok lehetséges személyiségvonásai tekintetében is
hasonlóképpen gondolkodtak: a magasabb érzelmi intelligenciájú csoport több élménykört is
azonosítani tudott, valamint körülírtabban határozta meg az áldozatok sajátos látásmódját,
lelki megterhelődését. A gyengébb személyiség, az önfeladó beállítódás mellett a világ
mozzanataiban a jó meglátása ugyancsak megfogalmazódott, s ezzel az érzelmi készségek
tekintetében magasabb érzékenységű csoport számára a pozitív szemléletmód, a pozitív
megerősítés lehetősége is megragadható, ami a hatékonyabb segítői beavatkozások hátterében
is támaszt jelenthet. Érzelmi készségektől függetlenül mindkét csoport a lányok körében látja
gyakrabban megvalósulónak az áldozattá válás lehetőségét.
4.4. Megküzdés vizsgálata
A pedagógusok alapvető munkaeszköze a személyiségük, s gyermekekkel,
gyermekcsoportokkal való munkájuk során még inkább kiemelt fontosságú a nehézségekkel
való egyéni megküzdés módja. Bizonyos, hogy a segítségért forduló gyermekek
élethelyzetének kísérése, élményeinek átérzése ennek a folyamatnak szoros meghatározója,
így lényeges kérdésként fogalmazódik meg, hogy hogyan befolyásolja az érzelmi intelligencia
a személyes megküzdési repertoárt.
A megkérdezett pedagógusjelöltek válaszai alapján az érzelmi intelligencia
fokozatainak tükrében a megküzdési sajátosságok a következőképpen alakultak:
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EQ
magas

EQ
alacsony

3,55
3,25
3,12
2,45
2,59
1,68
1,9
2,11

2,73
2,84
2,29
2,68
2,58
2,17
3,01
2,77

Problémacentrikus
reagálás
Támaszkeresés
Feszültség kontroll
Figyelemelterelés
Emóciófókusz
Emóciókiürítés
Önbüntetés
Belenyugvás

A megküzdés típusait figyelembe véve a kapott eredmények alapján kirajzolódik, hogy a
magasabb érzelmi intelligenciájú csoport számára sikeresebb a feszültségek kontrollálása, a
támaszkeresés, valamint a problémacentrikus reagálási-átgondolási mód alkalmazása
ugyancsak. Az érzelmekkel való bánni tudás tehát érezhetően segítséget nyújt mind a saját
érzelmek kontrollálása, mind a másokra hangolódó viszonyulás tekintetében, és mindez a
probléma jobb átlátását, elemzését is hatékonyabbá teszi. Az érzelmi intelligencia
tekintetében alacsonyabb pontszámú csoport megküzdési készségeit tekintve inkább a
belenyugvás és az önmaguk ellen fordított érzelmek azonosíthatók, mindemellett
megfigyelhető az érzelmek kiürítésének tendenciája és a figyelemelterelés is, bizonyosan
önmaguk belső nyugalmának megtalálása érdekében.
4.5. EQ és az iskolai erőszak kezelése
Lényeges további kérdésként fogalmazódik meg a segítségre szoruló személyekkel való
pedagógusi munka során a beavatkozás módjának meghatározása. Vizsgálatomban a segítés
körvonalazását ugyancsak az érzelmi intelligencia tükrében pontosítottam, a kétféle EQpontszámú csoport válaszainak sajátosságai a következőképpen alakultak:
Zaklatók segítése:
EQ magas

EQ alacsony

közös megbeszélés
mediáció szerepe
törődés és útmutatás
egymás helyébe képzeljék magukat
mások érzelmeinek megértése
segíteni, hogy legyen törődőbb, kedvesebb
tudatni vele, ha rosszat, és ha jót tesz

mások tisztelete
önbizalom
saját magával megbékítés
ő szempontjuk megértése

Az érzelmi intelligencia tekintetében jobb készségekkel jellemezhető csoport a pedagógusi
segítő beavatkozások részeként alapvetően több utalást tesz a közös élményfeldolgozásra, a
gondoskodó, érzelmi támaszt nyújtó figyelemre, valamint közvetlenül bevonja az empátia
szerepét, a zaklatást elszenvedő fél élményeire való ráhangolódás fontosságát, ami valóban
közvetlen része az iskolai zaklatás csökkentését célzó programoknak. Az érzelmi
bevonódáson túl szerepet kap a helyzet megértésére való figyelem is, amely nélkül ugyancsak
nem volna eredményes a beavatkozási próbálkozás.
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Áldozatok segítése:
EQ magas

EQ alacsony

együttérezni velük

ki kell állni magukért,
ne féljenek segítséget kérni
kifejezni magát,
tudjon nemet mondani is
rávezetni a saját értékeire
önbizalmat fejleszteni

önmagáért ki tudjon állni,
merjen segítséget kérni
bízni másokban
ismerje ki az embereket,
próbáljon jobb emberismerő lenni
szeresse magát, hisz értékes
szerepjáték, ahol pl. királylány lehet,
ha a való életben szolgának érzi magát

pozitív életszemlélet

Az áldozatok megsegítése természetesen további kiemelt része kell legyen a pedagógusok
tevékenységének, különösen ha érzékenységük segítségével még fogékonyabbak a gyermekek
személyes sérelmeinek észlelésére. A megkérdezett pedagógusjelöltek körében alátámasztást
nyert, hogy a magasabb érzelmi intelligenciájú csoport tagjai érzékenységüket az áldozat
élményeihez közelebb kerülésre, és egyúttal az ő személyének megerősítésére is hatékonyan
hasznosítani tudják. Kiemelkedik mindemellett – az alacsonyabb érzelmi intelligenciájú
csoporthoz képest – az emberekhez való viszonyulás tágabb fejlesztési törekvése is, az
emberismeret, illetve bizonyos szerepek kipróbálása, átélésének megsegítése irányából.
5. Összegzés
A pedagógusok tevékenysége, gyermekekkel végzett közvetlen munkája mindig teljes
személyiségek kapcsolatba lépését jelenti, s bizonyos, hogy az érzelmi világ nem szakítható el
teljességétől. Minden pedagógus alapvetően jót szeretne a gyermekeknek, ennek hátterét
pedig személyiségük sokszínűsége kíséri. Több irányból alátámasztást nyert, hogy az érzelmi
készségek mind a saját, mind mások belső világának megértésében segítséget jelentenek,
továbbá az egyéni megküzdési stratégiák formálásában, és a gyermekek élményeinek
feldolgozásában ugyancsak hatékony támaszt nyújtanak. Akik magasabb szintű érzelmi
készségekkel rendelkeznek, azok másokat is eredményesebben fejleszthetnek a belső
élmények átformálására, és nemcsak önmaguk élményátélési képességét, hanem a társaikkal
való kapcsolatuk mélységeit is meghatározzák. Bízunk abban, hogy a területre irányuló
tudatos figyelem növelésével mindez segítséget jelenthet abban, hogy a gyermekeket érzelmi
támasszal is ellátó, egyúttal belső erőforrásaikat gazdagító légkör formálódjon az iskolákban.
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Helyzetek és lehetőségek az iskolai elsősegélynyújtás oktatásában
Katona Zsolt
Szegedi Tudományegyetem, Szeged

1. Az elsősegélynyújtás története
Az elsősegélynyújtás bizonyosan egyidős az emberiséggel. A fajfenntartás ösztöne a sérült
egyedek segítésében is megmutatkozott. Az őskorban a sérült testrészek nyalogatásával,
nyugalomba helyezésével, különféle növényekkel való dörzsöléssel igyekeztek a sérült
társukat ellátni az egyedek. Kr. e. 5000-ben a sumérok befúvásos lélegeztetést jegyeztek fel.
Egyiptomi síremléken vízből való kimentést ábrázoltak. A középkorban már erkölcsi
kötelességként aposztrofálták a bajbajutott személy segítését és a kereszténységgel együtt
elsősorban lovag- és szerzetesrendek terjesztették Az ipari forradalom idején egyre
fontosabbá vált az elsősegélynyújtás ismereteinek összegyűjtése és az elsősegély nyújtására
alkalmas eszközök fejlesztése.
Magyarországon Mária Terézia foglaltatta először törvénybe az „embermentés”
kötelezettségét. 1769-ben kiadott uralkodói rendeletében kötelezte alattvalóit a vízbe
fúltaknak és az egyéb bajbajutottaknak nyújtandó azonnali segítségadásra.
1.1. A segítségadás törvényi háttere
Ha Mária Terézia több száz évvel ezelőtti, segítségnyújtási rendeletére gondolunk, akkor nem
meglepő, hogy Magyarországon még ma is törvény írja elő annak kötelességét a laikus
segítségnyújtó számára.
Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény szerint mindenkinek állampolgári
kötelessége a segítségnyújtás, a tőle elvárható módon, valamint a helyzet súlyosságától
függően a mentőket értesíteni és a fennálló helyzetről tájékoztatást adni. Az elvárható
segítségnyújtás elmaradása esetén az egyén, amennyiben a sérült személy testi épsége, vagy
élete közvetlen veszélyben van, vétséget követ el, és két évig terjedő szabadságvesztéssel
büntethető. Három évre növekszik a büntetési tétel, ha mulasztás miatt az áldozat meghal.
A közhiedelemmel ellentétben fontos megemlíteni, hogy a hazai szabályozásban nem
található paragrafus a hibás segélynyújtás jogi szankcionálására. Feltételezik, hogy aki
bajbajutott társán önzetlenül segít, az azt jó szándékkal teszi (Pápai 2010).
2. Az elsősegélynyújtás, mint cselekvés
Az elsősegély a megsérült vagy hirtelen megbetegedett embernek nyújtott első segítséget
jelenti. Tágabb értelmezésben az elsősegélynyújtás olyan egészségügyi beavatkozás, amelyet
egészségügyi szakember, vagy laikus végez a bajbajutott végleges ellátása előtt, a további
egészségkárosodások elhárítása és további állapotromlás megakadályozása céljából (Deutsch
2012).
Az elsősegélynyújtás, mint cselekvés számos lélektani és élettani elemből épül fel. Az
esemény bekövetkeztével a segítségnyújtó észleli és érzékeli a környezet ingereit, felfogja
azokat, majd a jelentésük alapján cselekvést indít. Ezt a folyamatot erőteljes feszültség és
felfokozott érzelmi állapot jellemzi. A stresszhelyzet következtében fokozódik a szimpatikus
idegrendszer tevékenysége, mely szívverés, légzésszám és vérnyomás emelkedéssel, valamint
a gyomor-bél traktus fokozott működésével jár együtt. Azt, hogy vészhelyzetben segítünk-e,
vagy sem egy bajbajutott egyénen, a pszichológia és szociológia már számtalan módon
magyarázta. A pszichológia a segítségnyújtás hátterében önzetlen viselkedést, altruizmust
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feltételez, melyet szorosan a segítő meglévő empatikus készségéhez köt. Ebből következik,
hogy a magasabb szintű empátiás készség nagyobb segítségnyújtási hajlandóságot feltételez.
Ennek az a magyarázata, hogy a helyzet észlelése annál nagyobb feszültséget okoz a
segítségnyújtóban, minél nagyobb az empatikus készségszintje. Így a nagyobb feszültség
nagyobb tenni akarást generál.
Vizsgálatok érdekes összefüggést mutattak ki az altruista viselkedés és az egyén
önbecsülése között is. Megállapításuk szerint a segítségnyújtás önbecsülést fokozó hatással
bír.
Szintén figyelemre méltó több esettanulmány és kísérlet eredménye, mely azt igazolta,
hogy minél többen vannak jelen egy baleset helyszínén, annál kisebb az esélye a
segítségadásnak. Szociálpszichológiai kutatásokból ismert az is, hogy az emberek sajnos
egymásra várnak az elsősegélynyújtásban. Ezt hívják bystander effektusnak (Thornberg 2007;
2010).
A segítségnyújtás biztosítása vagy elvetése tehát egy adott szituációban olyan emberi
döntések eredménye, melyben a személyes értékrendszer, a habitus, a családi és iskolai
nevelés, a rendelkezésre álló ismeretek és készségek, sőt még az aktuális helyzethez
kapcsolódó lelkiállapot valamint a társas elvárások is szorosan kapcsolódnak (Deutsch 2012).
3. Az elsősegélynyújtás oktatás nemzetközi és hazai helyzete
A balesetek megelőzése, az esetlegesen bekövetkezett baleseteknél nyújtott elsősegély, annak
előkészítése, megszervezése, az ellátás megfelelő színvonalának biztosítása minden ország
egészségkultúrájának fontos részét kell, hogy képezze. Nemzetközi és hazai adatok mutatják,
hogy az elsősegélyt igénylő balesetek a szív- és érrendszeri, valamint a daganatos
megbetegedések után a harmadik leggyakoribb halálozási okként szerepelnek. Ezért
különösen fontos a gyors helyzetfelismerés és az elsődleges életmentő beavatkozások
elvégzése. Ezek a tevékenységek alapvetően meghatározzák a bajbajutott egyén további
sorsát.
Európa nyugati államaiban az elsősegélynyújtás alaplépéseinek oktatása már régóta,
nemcsak a vezetői engedély illetve egészségügyi végzettségek, szakmák megszerzésének
része, hanem a helyes egészségmagatartás fejlesztésének és a segítségnyújtó attitűd
kialakításának fontos eszköze. A képzést már kisgyermekkortól elkezdik így alakítva ki az
egyén alapvető elsősegély-nyújtási készségeit és a cselekvés képességéhez szükséges
társadalmi szemléletet, hajlandóságot.
Az alapvető elsősegélynyújtás könnyebb elsajátíthatóságának és kivitelezésének
érdekében az elmúlt évtizedek során a Nemzetközi Reszuszcitációs Társaság (International
Liaison Committee on Resuscitation) és más tagszervezetek tudományos alapú munkájának
eredményeként az alkalmazható beavatkozások technikáján sokat egyszerűsítettek.
(Eisenburger, Safar 1999.) Ez az irányelv lehetővé tette és kellően ösztönözte a laikus
elsősegélynyújtók képzését. Kiváló példa erre az egyszerűen kezelhető automata külső
defibrillátor (AED) használatának ismerete. Míg korábban egy baleseti helyszínen jelenlévő
laikus számára elképzelhetetlennek tűnt egy szakszerű beavatkozás végrehajtása, ma az
alkalmazott protokoll szerint, ha megfelelő oktatásban részesült az egyén, könnyen
elsajátítható a reanimáció folyamata. Ez a vélemény akár szó szerint is értendő, hiszen az
iskolákban egyre inkább elterjedő laikus elsősegélynyújtás oktatása a nemzetközi felmérések
alapján kiváló eredményeket mutat (Plant – Taylor 2013).
3.1. Nemzetközi és hazai tanulmányok az elsősegélynyújtásban
Egy osztrák felmérés a 9-18 éves tanulóknak tartott alapfokú újraélesztési képzés eredményeit
kiértékelve arra a következtetésre jutott, hogy a vizsgált minta legfiatalabb tagjai is képesek
kielégítő színvonalú újraélesztésre. Megállapították, hogy a végrehajtás minőségében, a
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testsúly, a testmagasság és nem az életkor, illetve a nemi különbségek a meghatározók
(Fleischhack et al. 2009).
Norvég kutatók az 1. osztályosoknak (6-7 éves gyerekeknek) tartott alap
elsősegélynyújtás oktatás (5x45 perc) eredményeit vizsgálták. A féléves újratesztelés után
megállapították, hogy az általános iskolai tanulóknak tartott elsősegélynyújtás oktatást már az
első osztályban el kell kezdeni (Bollig et al. 2009). Szintén norvég felmérés óvodások
körében végzett vizsgálatot, mely eredményei alátámasztják a korai életkorban elkezdett
elsősegélynyújtás jelentőségét (Bollig et al. 2011). Tehát a segítségnyújtással kapcsolatos
attitűd kialakítása már óvodáskortól is megvalósulhat.
Magyarországon évente közel egymillió mentőhívást fogadnak. A balesetek
kimeneteleként közel 200 tizennégy év alatti gyermek hal meg. Pl. a közúti balesetek alig
10%-ában történik bármiféle segítségnyújtás. Így nem meglepő az az adat, mely szerint a
magyarok kevesebb, mint 1%-a tud hatékonyan elsősegélyt nyújtani. Az elsősegélynyújtás
oktatása, a segítségnyújtás népszerűsítése tehát társadalmi érdek.
Hazánkban a felnőtt személyek elsősegélynyújtó motiváltsága magas, de tudásszintjük
alacsony (www.elsosegely.hu). Ezt igazolta óvodás gyermekek szüleinek körében végzett
kutatás. A szülőket elsősegély-nyújtási és baleset-megelőzési ismereteik alapján kérdőíves
vizsgálattal (234 értékelhető kérdőív) mérték fel. A kiértékelés eredményei alapján a szülők
csak 4,3%-a tudott minden kérdésre helyesen válaszolni. Szignifikáns összefüggéseket
találtak a jó válaszok és a válaszadók ökonómiai státusza között, ugyanakkor szintén pozitív
együttállást mutatott az iskolai végzettség és az elsősegély-nyújtási előképzettség is (Bánfai
és mtsai 2015).
Másik, fiatal európai felnőttek körében végzett kutatás, mely az alapszintű életmentési
ismereteket vizsgálta, megállapította, hogy a nyugat-európai diákok magasabb szintű tudással
rendelkeznek, mint a volt szocialista országokban élők. A tanulmány kiemelte a svéd diákok
teljesítményét (Marton és mtsai 2014).
Török kutatók általános iskolai tanárok körében mérték fel az elsősegély-nyújtási
ismereteket. Az eredmény lehangoló volt, hiszen a különféle feladatokra adott válaszok között
65, 63 és 88%-os volt a helytelen válaszadók aránya. Ugyan a válaszadó tanárok 62,5 %-a
részt vett korábbi elsősegélynyújtással foglalkozó tréningen, de azt nem az egyetemi,
főiskolai képzésük során teljesítették. Ismerve vizsgált hiányosságaikat, a tanárok 56,4 %-a
szeretne további elsősegély-nyújtási képzésben részesülni. A gyermekekre leselkedő
veszélyek következtében a 7-14 éves korosztály esetében a balesetekből származó halálesetek
20-60% közé tehetők. A tanulmány szerint a gyerekekkel előforduló balesetek 88%-a
közvetlenül fizikai aktivitáshoz köthető, ugyanakkor ezek 20 %-a az iskolai órákon történik.
Tehát az eredmények alátámasztották a tanárok elsősegélynyújtás képzésének fontosságát
(Mürüvvet et al. 2007).
3.2. A hazai elsősegélynyújtás oktatás törvényi rendeletei
Magyarországon 1995 óta 130/1995.X.26. Korm. Rendelet a Nemzeti alaptantervről)
rendelkezik az elsősegélynyújtás iskolai tantervbe illesztéséről, a 8. osztályos Biológia és a
Háztartástan tárgyak tanmenetében kapott helyet. 2003-ban (243/2003. (XII. 17. Korm.
rendelet a Nemzeti alaptanterv kiadásáról, bevezetéséről és alkalmazásáról) a 9-12. osztályok
tanmenetében is rögzítésre került.
Az Országgyűlés Egészségügyi Bizottságának 8/2006-2010. (2008. IV. 2.) számú
állásfoglalása a témában a következőket tartalmazza: Az alap- és középfokú iskolai oktatásba
rendszerszerűen épüljenek be az elsősegély-nyújtási ismeretek. A közúti járművezetői
jogosítvány megszerzésének az elsősegélynyújtás készségszintű elsajátítását biztosító
tanfolyam is feltétele legyen. A rendvédelmi szervek tagjainak elsősegély-nyújtási
felkészítését javítani kell!
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Visszatérve a Nemzeti Alaptantervhez, elmondható hogy a 2012. óta érvényben lévő
sokkal konkrétabban fogalmaz. 1-4.osztályban környezetismeret keretében baleset-megelőzés,
segélykérés, 5-6-ban természetismeret órán elsősegélynyújtással kellene ismerkednie a
tanulóknak. Az ember és természet műveltségi területen belül 7-8. évfolyamon alapfokú
elsősegély-ismeretek néven szerepel, illetve 9-12. évfolyamon már az újraélesztés is előkerül
az elsajátítandó ismeretek között, de találunk ide vonatkozó részeket a fizika és a kémia
tantárgynál és a testnevelésnél is (www.elsosegely.hu).
4. Saját kutatás
2016. októberben Szegeden egy művészeti általános iskola 5-8 osztályos tanulói N=144 fő
(74 lány és 70 fiú) 1 órás újraélesztés oktatásban részesültek. Az órán az elmélet mellett
gyakorlatban, is kipróbálhatták ismereteiket a tanulók Laerdal Ambu gyakorló babán. Az
oktatás után 1 héttel papír ceruza feleletválasztós teszttel felmértük mire emlékeznek az
elhangzottakból, illetve egy általunk szerkesztett attitűdvizsgáló kérdőívvel az újraélesztés
iskolai oktatásával kapcsolatos véleményeikre voltunk kíváncsiak. Ugyanezen tesztet és
kérdőívet egy két tannyelvű iskola tanáraival is kitöltettük. N= 51 fő (47 nő és 4 férfi).
4.1. Eredmények
Az attitűd vizsgálatára egy 15 itemből álló kérdőívet használtunk (Cronbach alfa: ,66),
melyben arra vonatkoztak kérdések, mennyire tartják fontosnak az újraélesztés oktatását, hány
éves korban kellene elkezdeni, illetve, hogy minden tanárnak szükséges-e ilyen képzésben
részesülnie, esetleg csak bizonyos szakok tennék azt indokolttá. Valamint a rendszeres oktatás
esetén mely tantárgy keretében lenne a legmegfelelőbb a képzés. A válaszokat 1-5 Likert
skálán mértük (1- egyáltalán nem ért egyet, 5- teljesen egyetért). Az újraélesztés teszt 18
kérdést tartalmazott, a megszerezhető maximális pontszám 20 volt. Fontos információ, hogy a
válaszadó tanárok nem részesültek külön oktatásban.
A kapott eredményeket leíró statisztikai eljárással elemeztük. Az újraélesztés teszt
esetén a legmagasabb átlag pontszámot a 8. osztályosok érték el: 10,8 a tanárok 9,3 a 7.
osztályosok 9, az 5. osztályosok 8,6 és a 6. osztály 7,8 pontot ért el. A diákok és tanárok
számára a legnehezebb feladat egyaránt az újraélesztési protokoll lépéseinek a sorrendbe
állítása volt (diák 7,2%, tanár 33% helyes válasz), de gondot okozott a hármas érzékelés
meghatározása is (diák 27%, tanár 21% helyes válasz).
Az újraélesztés oktatásához való viszonyulásnál a tanárok egyértelmű választ adtak arra,
hogy szaktól függetlenül minden kollégának rendelkeznie kell megfelelő ismerettel (4,8
átlagpont) ugyanakkor nem biztosak abban, hogy a gyerekeknek már alsó tagozatban ilyen
jellegű ismereteket kellene oktatni (tanár 3,1 diák 3 átlagpont).
A korábban alkalmazott kérdőívet és tesztet újabb mérőeszközzel egészítettük ki 2017.
szeptemberben. Sport és tanító szakos egyetemi hallgatókat kérdeztünk meg korábbi
elsősegély-nyújtási tanulmányaikról, tapasztalataikról és képzelt szituációs kérdésekkel a
segítségnyújtási hajlandóságukra voltunk kíváncsiak.
Az online kérdőív zárt és nyílt végű kérdéseket, 1-5 Likert skálával mérő kérdéseket és
állításokat tartalmazott. A 12 szituációs kérdésből álló rész megbízhatósága magas (cronbach
alfa: ,85). A válaszadók N= 77 fő (nők: 59,4%, férfiak: 40,6%). Testnevelés szakos: 45%,
Rekreáció szakos: 23%, Tanító szakos: 17%, Edző szakos:10%, más: 5%. Átlagéletkor: 21,98
év.
Egyetemi tanulmányai előtt: nem tanult elsősegélyt 42,6%, biológia órán tanult 37,6%,
szakkörre járt 5%, környezetismeret órán tanult 5%, Sportnap, osztályfőnöki óra, testnevelés
óra, technika óra keretében tanult 9,8%.
A szituációs kérdésekre adott válaszok közül érdekes, hogy a feltehetően ittas férfi az
italbolt közelében csak 56%-ban kapna segítséget, míg a családtag 96%-os biztonsággal
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kapna eszméletvesztés esetén. Sajnos 42,6% azok aránya, akik azért nem próbálnának meg
újraéleszteni, mert félnek, hogy rontanának a sérült helyzetén. Az oktatással kapcsolatos
kérdéseknél itt is előjött az alsó tagozatos képzésre vonatkozó alacsony támogatottság 37%.
5. Következtetések
Ugyan a tantervek tartalmazzák az elsősegélynyújtást, mint oktatandó ismeretanyagot, a
valóság kissé mást mutat. A pilot kutatás eredményei teljesen megegyeznek a hivatkozott
irodalmak tartalmával. Azokat kiegészítve saját tapasztalatokkal megállapítható, hogy:
 A tanulók ugyan részesülnek elsősegélynyújtás oktatásban, de az órák nem
rendszeresek, általában külső szervezetek, egészségügyi szolgáltatók tartják azokat.
 Az oktatott tananyagok nem egységesek.
 A nemzetközi irodalom hiányolja a kompetenciák longitudinális mérését, és ez a
magyar oktatási folyamatból is hiányzik.
 A magyar gyakorlat, különösen az alsó tagozatokra jellemzően nem tulajdonít kellő
figyelmet a gyakorlatorientált újraélesztési technikák oktatására.
 A tanárok képzése nem megoldott.
 Feltételezhetően az újraélesztés sok esetben önbizalom hiány és előítélet miatt hiúsul
meg.
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Felnőttes életmód, egészséges táplálkozás?
Tanulmány a fiatalok életviteléről1
Platz Petra, Huszka Péter
Széchenyi István Egyetem, Győr

1. Bevezetés
Az élelmiszerpiac napjainkban telített piacnak tekinthető. Ilyen körülmények között az
élelmiszeripari marketing jelentősége ugrásszerűen megnő. A termékértékesítés növelésének
elengedhetetlen feltétele a tág értelemben vett marketingtevékenység fejlesztése. Csak így
érhető el, hogy a termékek minden szempontból megfeleljenek a változó fogyasztói
igényeknek és preferenciáknak.
Az utóbbi években számos felmérés készült a magyar fogyasztók táplálkozási
szokásairól, de sajnos a kutatási eredmények ellenére nem változnak azok a trendek, amelyek
a hazai egészségtelen táplálkozási szokásokra vonatkoznak. Jelen közleményben a
tejtermékek fogyasztásának alakulását elemezzük primer információk feldolgozásával.
Az utóbbi években ugyan folytattak már olyan vizsgálatokat, amelyek a hazai tej- és
tejtermékfogyasztói magatartás valamely részterületét vizsgálták és /vagy nem a teljes
tejtermék vertikumra vonatkoztak.
Köztudomású és a nemzetközi összehasonlításokból is kitűnik, hogy pl. vaj és
sajtfogyasztásunk igen alacsony (1,1 illetve 7,4 kg/fő/év), ami jelentősen elmarad a nyugateurópai országok szintjétől, tehát a fogyasztás növelése érdekében van még mit tenni (KSH
2015). Ez a tény, valamint az, hogy az utóbbi években a lakosság reáljövedelme növekedett,
szükségessé teszi olyan termékek kifejlesztését, olyan termék innovációt, ami messzemenően
kielégíti a fogyasztók igényeit, hiszen a fogyasztó csak olyan terméket fog megvásárolni, amit
kedvel, amiért úgymond „nem sajnálja kiadni pénzét”.
Az orvostudomány fejlődésével a 20. század elejétől kezdve a fejlettebb országokban az
emberek átlagéletkora rohamosan nő. Ezzel együtt nő az öreg- és aggkorban eltöltött életévek
száma is, a tejtermékek pedig elengedhetetlenek az egészség megőrzéséhez ebben a korban is.
A táplálkozási szokások kialakulása döntően már a gyermekkorban elkezdődik, ezért
elengedhetetlen ismerni azokat az attitűdöket is, amelyek ebben a korban gyermekeinket éri.
Napjaink (gazdasági és politikai) eseményei is azt mutatják, hogy Nyugat-Európa jóléti
államaiban a társadalmat az elöregedés jellemzi. Ezzel párhuzamosan a lakosság egészségi
állapota és a születéskor várható átlagos élettartalma is folyamatos javulást mutat. Sajnos ez a
hazai lakosság esetében csak „késve” és kismértékben „jelenik meg”. Úgy gondoljuk, hogy
fel kell hívni a magyar emberek figyelmét a megváltozott életmódunknak „köszönhető”
civilizációs betegségekre, és a hazánkban jellemző magas halálozási rátára.
Fel kell ismernünk, hogy az optimális táplálék-felvétellel az életmód-betegségek 2570%-a megelőzhető, valamint meghosszabbítható az egészségesen eltöltött éveink száma
(Szakály Z. 2017; Huszka 2013).

A projekt címe: Nemzetköziesítés, oktatói, kutatói és hallgatói utánpótlás megteremtése, a tudás és technológiai
transzfer fejlesztése, mint az intelligens szakosodás eszközei a Széchenyi István Egyetemen
Azonosítószám: EFOP-3.6.1-16-2016-00017
1
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2. Irodalmi áttekintés
Életmódváltozás
Köztudomású, hogy világviszonylatban évente közel 10 millió ember veszti el életét,
mert nem jut megfelelő mennyiségű és minőségű ivóvízhez és 2018. március havában közel
826 millió ember tekinthető alultápláltnak. A feltörekvő piacok egy része ugyanis nem jut
elegendő táplálékhoz, ugyanekkor a másik fele civilizációs betegségekkel (magas vérnyomás,
túlsúly stb.) küzd. Mi sem bizonyítja ezt jobban, mint hogy a fenti időpontban több mint
másfélmilliárd ember tekinthető túlsúlyosnak (www.worldometers.info/hu/). Számos kutatás
bizonyította, hogy a civilizációs betegségek terjedéséért az emberiség megváltozott életmódja
(a számítógép és az internet mellett eltöltött órák, a mindennapi stressz, a mozgásszegény
életmód a felelős (Szakály Z. 2011; Huszka 2017).
A civilizációs betegségek kialakulásának megelőzésében nem csak az
életfolyamatokhoz, munkavégzéshez illeszkedő táplálkozásnak, hanem a rendszeres
testmozgásnak és a lelki egészségnek is jelentős szerepe van. Ezen három tényező, melyeket
az egészséges életmód három pillérének nevezhetünk, együttes hatásaként jelentkezhetnek
pozitív változások egészségi állapotunkban (Antal 2007; Lehota 2001). Nyugat-Európa jóléti
államaiban a lakosság egészségi állapota folyamatos javulást mutat, ezzel szemben a magyar
lakosságét az orvosi szakirodalom a „válságos” jelzővel illeti.
Magyarország mind a születéskor várható átlagos élettartam (férfiak: 69, nők: 77), mind
a halálozási ráta (13%) tekintetében igen kedvezőtlen pozícióban van, miközben a 60 év
felettiek népességen belüli részaránya magas és eléri a 22%-ot (KSH 2015). A születéskor
várható átlagos élettartamon belül a WHO azt is vizsgálja, hogy a világ országaiban élők
milyen hosszú egészséges élettartamra számíthatnak. Magyarországon az egészségesen
eltöltött 64,9 évhez 7,7 „beteges” év kapcsolódik, addig Japánban a lakosság 75 évig él
egészségesen és mindössze 6,9 évet betegen (Szakály 2011).
Tejtermékek a lakosság egészségének védelmében
A XX. század második felében olyan sok újszerű eredményt hoztak a táplálkozástudományi
kutatások, amelyhez alig mérhetők az emberiség történetének korábbi időszakaiban
felhalmozott megállapításai. E századvégi kutatások eredményei a földön lévő
élelmiszerekben fellelhető biológiailag aktív anyagok kimutatásával kapcsolatosak (Szakály
S. 2001). Dolgozatunk irányultságának megfelelően a tej és tejtermékek táplálkozás-élettani
megítélését érintő eredmények kerülnek bemutatásra.
Az egészséges életmód alappillére a táplálékpiramis, mely megmutatja, hogy milyen
arányokban kell magunkhoz venni az egyes élelmiszerkategóriákba tartozó ételeket, ahhoz,
hogy megőrizzük szervezetünk egyensúlyát.
A táplálékpiramis alapját a legnagyobb mennyiségben fogyasztásra ajánlott gabona
alapú és magas komplex szénhidráttartalmú élelmiszerek alkotják. A piramis második szintjén
a zöldségek és gyümölcsök állnak, harmadik sorának egyik felében a tej és tejtermékek,
másik felében a húsok és halak, míg a negyedik szinten, a fogyasztásra legritkábban szánt
zsírdús táplálékok és édességek szimbólumai vannak feltüntetve (Szakály Z. 2011). Látható,
hogy étrendünk szerves részét képezik a tej és tejtermékek, így fontos odafigyelnünk, hogy
rendszeresen szerepeljenek alapvető táplálékaink között. Ugyanis a táplálkozás
egyensúlyának megtartásával is hozzájárulhatunk szervezetünk egészségének megőrzéséhez,
ezáltal lehetőséget teremtünk magunknak egy hosszabb, egészségesebb életre.
A férfiak és a nők születéskor várható átlagos élettartama napjainkban egyes földrajzi
régiókban, pl. Skandináviában, vagy a mediterrán térségben közel azonos. Ez az azonos
kulturális szokásokra, azon belül az egységes életmódra és táplálkozásra hívja fel a figyelmet.
Az északi és skandináv országokban illetve a mediterrán államokban kiugróan magas a hal- és
tejtermékfogyasztás. Ezen országokban az egy főre jutó tej és tejtermékfogyasztás átlagosan
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210 liter, addig Magyarországon mintegy 165-170 liter, az egy főre jutó folyadéktejfogyasztás pedig 60 liter körül alakul évente (Szakály 2011).
A fejlett országok piacai visszaigazolták, hogy a mai sikerélelmiszerek valamilyen
táplálkozási előnyt hordoznak (Potter 1990; Jelen–Lutz 1998). Ilyen előny például a
zsírtartalom csökkentése, cukormentesítés vagy éppen az ásványi anyagokban szegényítés,
és/vagy -dúsítás. Nem elégséges azonban a táplálkozási előny önmagában, hanem annak
társulnia kell a természetes eredettel, a kiváló ízzel, színnel, állománnyal, gyűjtőnéven nagy
élvezeti étékkel. Valamint fontos a jó megjelenés, kényelem és az elfogadható ár (Rowan
2001). Ha mindezek mellett a termék egészségvédő tulajdonságokkal is felruházott, már
funkcionális élelmiszerről beszélhetünk (Biacs – Szigeti 2006). A funkcionális élelmiszerek
(mint például a vitaminokkal, ásványi anyagokkal dúsított tej) előnye, hogy velük szemben
nem alakult ki fogyasztói bizalmatlanság.
Köztudomású hogy, az elmúlt öt évtized tudományos és érdekrendszeri összecsapásai a
zsiradékok (állati zsírok és növényi olajak) táplálkozási megítélése körül zajlottak. A
tejtermékek vonatkozásában a tejzsírról a legújabb kutatások kiderítették, hogy az egyik
hosszú szénláncú telítetlen zsírsava nagyrészt konjugált formában van jelen, köszönhetően a
kérődző állatok bendőmikroflorájának. Ez a gyakran CLA rövidített néven is szereplő
konjugált linolsav a rákképződés egyik legnagyobb ellenlábasa. A CLA felvétel 70%-a
tejtermékekből, 20%-a a kérődzők szöveti zsírjából, 10%-a pedig ezek felhasználásával
készített élelmiszerekből származik. Más élelmiszerek ilyen bioaktív anyagokat nem vagy
csak nyomokban tartalmaznak (Szakály S. 2001).
További újonnan feltárt bioaktív és élettanilag előnyös tejzsír-összetevők: az elenyésző
transz-zsírsav tartalom, valamint az ideális omega-6 és omega-3 zsírsavarány (Szakály S.
2001).
A tej alkotórészei közül a tejfehérjék a leggazdagabbak bioaktív alkotókban, ennél
fogva hatásaik is sokfélék. Említést érdemel a tejfehérjék közül a glükomakropeptidek,
amelyek gátolják a szívinfarktust (Szakály S. 2001). Az említet szerző kiemeli, hogy a
tejfehérjék egész sorát ma már ipari méretekben szintetizálják, és használják fel különböző
készítményekben, vagy funkcionális (egészségvédő) élelmiszerek gyártásához. A
savófehérjéknek rákvédő és A-vitamin felszívódását elősegítő hatása is van.
A tej gazdag B2 és B12 vitaminban is, amelyek napi szükséglete már 0,7 illetve 0,3 liter
tejjel fedezhető. Az említett vitaminok fontos szerepet töltenek be a növekedés és
bőrregeneráció illetve vérszegénység leküzdésében. A közelmúltban vált ismertté a folsav és a
hozzá csatlakozó egyéb vitaminok szerepe a fehérje-anyagcserében is.
3. Anyag és módszer
Kutatásunk célja a nyugat-dunántúli régió 14-18 éves korosztályának tej és tejtermékekkel
kapcsolatos fogyasztási szokásainak vizsgálata, valamint ezen szokások motivációinak
megismerése volt. A kutatást 2017 őszén bonyolítottuk le. Eredményeink helyenként
összevetésre kerülnek Huszka, 2006-ban publikált, országos és a tejtermékek fogyasztását
bemutató kutatásaival.
A felmérés során a piackutatás két alapvető módszerét alkalmaztunk, az adatok jellege
szerint megkülönböztethető szekunder és primer információgyűjtést. A primer kutatást, amely
során kvantitatív kutatást végeztünk standardizált kérdőívek segítségével a tej és tejtermék
fogyasztási szokásokra vonatkozóan.
A tejtermékek fogyasztási gyakoriságának bemutatására a Szakály Z. (1994) által
kidolgozott módszer átdolgozásával került sor (Huszka 2008). A módszer alkalmazásával a
termékek éves fogyasztási gyakorisága is bemutatásra kerül, vagyis hogy egy évben az adott
készítményből hány alkalommal fogyaszt az átlagos magyar élelmiszerfogyasztó. A módszer
azon alapszik, hogy a nyolcfokozatú gyakorisági skála mindegyik értékéhez rendeltünk egy
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számot, és ezzel a számmal szoroztuk meg a fogyasztók százalékos értékét. A „naponta
többször fogyasztók” esetében 730-cal (ebben az esetben napi két alkalommal történő
tejtermékfogyasztást tételeztünk fel, ezért az év napjainak számát szoroztuk kettővel), a
„naponta” fogyasztókét 365-tel, a „hetente 3-4 alkalommal” fogyasztókét 182-vel, a „hetente
1-2 alkalommal fogyasztókat” 78-cal, a hétvégenként fogyasztókat 52-vel, a „havonta 1-2
alkalommal fogyasztókat” 18-cal, az ennél „ritkábban” fogyasztókat 6-tal, míg a „nem
fogyasztókat” – sohasem fogyasztókat – 0-val. Ezt követően a szorzatokat összeadtuk, és az
így kapott szám az egy éven belüli fogyasztási alkalmak számát mutatja. Ha az év napjainak
számát, azaz a 365-öt elosztjuk az egy éven belüli fogyasztási alkalmak számával, akkor azt is
kiszámíthatjuk, hogy hány naponta fogyasztunk egy bizonyos terméket.
A módszer alkalmazásával a termékek éves fogyasztási gyakorisága is bemutatásra
kerül, azaz az, hogy egy évben az adott készítményből hány alkalommal fogyaszt az átlagos
magyar élelmiszerfogyasztó.
A 220 kérdőív kiértékelése számítógép segítségével az SPSS 15.0 for Windows
statisztikai programcsomag segítségével történt.
4. Eredmények és értékelésük
Tej és tejtermékek fogyasztási gyakoriságának vizsgálata
A megkérdezetteknek az egyes termékek fogyasztási gyakoriságát egy nyolcrészes
skálán kellett bejelölniük. Ezen a gyakorisági skálán termékenként kellett megjelölni, hogy
milyen gyakorisággal fogyasztja a válaszadó az adott tejterméket és a margarint (pl. 1: soha
sem fogyasztja a terméket, 4: hétvégeken, 8: naponta többször fogyasztja).
A gyakorisági skálán kapott eredményeket a Szakály Z. (1994) által kidolgozott és
Huszka, 2008 által módosított mutató segítségével hasonlítottuk össze. Így megkapjuk, hogy a
különböző tejtermékeket és a margarint az év során hány alkalommal fogyasztjuk, illetve,
hogy hányadik napon fogyasztunk az egyes termékekből.
A módszer azon alapszik, hogy a nyolcfokozatú gyakorisági skála mindegyik értékéhez
rendeltünk egy számot, és ezzel a számmal szoroztuk meg a fogyasztók százalékos értékét. Az
1. ábrán feltüntetett eredmények e mutatószám alapján azt mutatják be, hogy az egyes
tejtermékek, és a margarin hány naponta kerülnek a fogyasztók asztalára, ami tulajdonképpen
a fogyasztási gyakoriság mérőszáma. A margarin fogyasztását azért vizsgáltuk, mert a
vajkészítmények fontos versenytársa, helyettesítő terméke (Szakály Z. 2011), ugyanakkor a
fogyasztók nagy része tejterméknek hiszi.

1. ábra: Különböző tejtermékek és a margarin fogyasztási gyakorisága éves szinten, napokban kifejezve (n=220)
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Az 1. ábra alapján megállapítható (hasonlóan egy korábbi kutatáshoz), hogy az a
leggyakrabban fogyasztott tejterméknek – a középiskolások körében – a fogyasztói tej
(folyadéktej) tekinthető, amit jellemzően általában kétnaponta fogyasztunk, hasonlóan, mint a
margarint.
A sort ezt követően az egyre kedveltebb vaj és az érlelt sajtok majd a gyümölcsjoghurt
követi. Az említett termékek esetében ez három-, illetve három és fél naponkénti fogyasztást
jelent. Ez tulajdonképpen heti kétszeri fogyasztást feltételez.
A vajfogyasztás elemzésekor ugyanakkor figyelembe kell venni azt a tényt, hogy a
megkérdezettek egy része nincs tisztában a vaj és a margarin közötti különbségekkel.
Feltételezhető, hogy a fogyasztók nagy része különböző margarinféleségeket fogyaszt abban a
tudatban, hogy vajjal, azaz tej eredetű termékkel táplálkozik (Huszka 2008; Szakály Z. 2017).
Hetenként minimálisan egyszer fogyasztják a megkérdezettek a tejdesszert féleségeket,
a tejfölt, az ízesített tejtermékeket, a kefirt és a túrót. Némiképpen meglepően a natúrjoghurt
és az ömlesztett sajtok fogyasztása a legalacsonyabb, e termékeket a válaszadók ritkábban,
mint hetente teszik az asztalukra.
A kutatás eredményei arra is rávilágítottak, hogy hogyan alakul a különböző
termékeknél a nem fogyasztók aránya. Megállapítható, hogy a vizsgálatban részt vevő fiatalok
23,2%-a nem fogyaszt semmilyen tejterméket. Azt gondoljuk a marketingkommunikáció
„erősítésével” a fogyasztók „reális” tájékoztatásával ez az érték csökkenthető, ami kedvező
irányba befolyásolhatja a tejtermékek fogyasztását.
Ha kutatási eredményeinket összehasonlítjuk Huszka 2006-ban publikált, országos és a
tejtermékek fogyasztását bemutató adataival, akkor sajnos meg kell állapítanunk, hogy a hazai
lakosság tej és tejtermék fogyasztásának mutatói döntően nem változtak. Ez azért is
kedvezőtlen, mert az utóbbi években a hazai reáljövedelmek „érezhetően javultak”, így az
Engel törvény értelmében a magasabb feldolgozottságú termékek (pl. sajt) fogyasztásának
növekednie kellett volna!
Ha kutatási eredményeinket összehasonlítjuk a korábban említett kutatás
eredményeivel, akkor megállapíthatjuk, hogy a fontosabb tejkészítmények közül folyadéktejet
némiképpen ritkábban fogyasztunk (2,2 naponta), míg az érlelt sajtok és a gyümölcsjoghurt
fogyasztási gyakorisága – a vizsgált régiókban nem változott illetve csupán kis mértékben
növekedett (3 illetve 3,7 naponta fogyasztjuk). Mindez az előzőekben említett reáljövedelem
emelkedése tekintetében még kedvezőtlenebbnek tekinthető.
Feltételezhető, hogy a reáljövedelmek fokozatos emelkedésével, a fogyasztói árak
mérséklésével és/vagy növekedési ütemének mérséklésével, a választék és a minőség
javításával, a lakosság „téves információinak korrigálásával” együtt érhető el a
tejtermékfogyasztás növekedése.
A háttérváltozók figyelembevételével a jövedelmek alapján a gyümölcsjoghurt és az érlelt
sajtféleségek érdemelnek kiemelt figyelmet.
Az egy főre jutó nettó jövedelem emelkedésével a gyümölcsjoghurt fogyasztása egyre
nagyobb gyakoriságot mutat. Amíg például a 35 000 forint nettó jövedelem alattiak éves
szinten csupán 85,2, addig a 100 000 forint felett keresők már 241,6 alkalommal fogyasztják a
terméket. Ilyen nagymértékű különbség figyelhető meg az érlelt sajtok esetében is, hiszen míg
a legalacsonyabb jövedelem kategóriába tartozók mindössze 45,1, addig a legmagasabb
jövedelműek 285,3 alkalommal fogyasztják évente. A folyadéktej esetében ezzel ellenkező
tendencia tapasztalható: az alacsonyabb jövedelemmel rendelkezők gyakrabban fogyasztják
ezt a tejterméket, mint a magasabb keresetűek! A vizsgálatokból egyrészt arra lehet
következtetni, hogy az alacsonyabb árszínvonalú folyadéktejek gyakoribb fogyasztását – a
sajtféleségek fogyasztásának alacsonyabb volumene mellett – a szegényebb lakosság körében
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vélhetőleg az okozza, hogy ez a réteg nem tudja megfizetni a magasan feldolgozott
tejtermékeket, de nem akar teljesen lemondani fogyasztásukról, ezért az olcsóbb folyadéktejet
építi be táplálkozásába. Másrészt a tehetősebbek inkább a magasabban feldolgozott
termékeket vásárolják és folyadéktej fogyasztásukat „visszaszorítják”.
5. Összefoglalás
Napjainkban a tejtermékek piacán az értékesítés növelésének elengedhetetlen feltétele a tág
értelemben vett marketingtevékenység fejlesztése. Csak így érhető el, hogy a termékek
minden szempontból megfeleljenek a változó fogyasztói igényeknek és preferenciáknak.
A tej és tejtermékfogyasztás mennyisége és gyakorisága az elmúlt évek során – a
korábbi kutatásokhoz viszonyítva – nem vagy csak kismértékben növekedett annak ellenére,
hogy az utóbbi években a reáljövedelmek (átlagosan) jelentősen növekedtek hazánkban.
Feltételezhető, hogy a reáljövedelmek fokozatos emelkedésével, a fogyasztói árak
mérséklésével és/vagy növekedési ütemének mérséklésével, a választék és a minőség
javításával, a lakosság „téves információinak korrigálásával” együtt érhető el a
tejtermékfogyasztás növekedése.
A vizsgálatokból egyrészt arra lehet következtetni, hogy az alacsonyabb árszínvonalú
folyadéktejek gyakoribb fogyasztását – a sajtféleségek fogyasztásának alacsonyabb volumene
mellett – a szegényebb lakosság körében vélhetőleg az okozza, hogy ez a réteg nem tudja
megfizetni a magasan feldolgozott tejtermékeket, de nem akar teljesen lemondani
fogyasztásukról, ezért az olcsóbb folyadéktejet építi be táplálkozásába.
Sajnálatos tény az, hogy a megkérdezett fiatalok 23,2%-a százaléka nem fogyaszt
semmilyen tejterméket. Azt gondoljuk a marketingkommunikáció „erősítésével” a fogyasztók
„reális” tájékoztatásával ez az érték csökkenthető, ami kedvező irányba befolyásolhatja a
tejtermékek fogyasztását.
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A XXXIII. OTDK Tanulás- és Tanításmódszertani – Tudástechnológiai
Szekciójának rendezési tapasztalatai
Halbritter András Albert, Lőrincz Ildikó
Széchenyi István Egyetem, Győr

Bevezetés
Az Országos Tudományos Diákköri Konferencia vagy röviden OTDK az ország
legnagyobb tudományos rendezvénye, amely kétévente kerül megrendezésre. Szervezője az
Országos Tudományos Diákköri Tanács. A rendezvénysorozat története 1951-ben kezdődött,
és kiemelt státuszát a felsőoktatási tehetséggondozásban a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011.
évi CCIV. törvény rögzíti (Anderle 2011). A Tanulás- és Tanításmódszertani –
Tudástechnológiai Szekció 2011-ben vette fel jelenlegi nevét, előtte Tantárgypedagógiai és
Oktatástechnológiai Szekció néven került megrendezésre. 2017-ben a Széchenyi István
Egyetem Apáczai Csere János Kara rendezte (korábban 1989-ben rendezte az Apáczai Kar,
akkori nevén Apáczai Csere János Tanítóképző Főiskola). A szervezés tapasztalatait e
tanulmányban foglaljuk össze, elsősorban azzal a céllal, hogy azok a következő szervezők
részére elérhetőkké váljanak.
A szekció előkészítése
Az OTDK-szekciók szervezését kiválóan tartja kézben és segíti az Országos Tudományos
Diákköri Tanács (OTDT). Az általuk kiadott útmutató folyamatát az 1. ábra szemlélteti. A
tartalmi és formai követelményeket, a menetrendet szekciónként az adott szekció
szakbizottságai határozzák meg. A nevezési határidő lezárultával kerülhet sor a tagozatok
kialakítására, a dolgozatok tagozatba sorolására és a zsűrik, bírálók kijelölésére. A tagozatok
előzetes hirdetésekor még nem tudjuk, melyikre hány hallgató jelentkezik, a tagozati
létszámokat pedig szabályok korlátozzák. A tagozatok kialakításánál a következő elveket
vettük figyelembe:
 lehetőleg a minimális létszámnál eggyel több hallgató tartozzon egy tagozatba (arra az
esetre, ha egy nem jön el közülük, még ne kelljen átszervezni a tagozatot);
 az egyes tagozatokba hasonló számú pályamunkát soroljunk, hogy a nyerési esélyeket
ne befolyásolja a versenytársak száma;
 a zsűritagok és a pályamunkák között ne legyen összeférhetetlenség (saját egyetem
hallgatója ne versenyezzen adott zsűrinél;
 a bírálók se legyenek összeférhetetlenek a pályamunkákkal (közös intézmény
ügyében);
 a bírálók ne kapjanak több pályamunkát, mint amit vállaltak;
 a zsűritagok esetleges időbeosztási igényeit is figyelembe vettük;
 a kiadható díjak és a rendelkezésre álló termek száma is szempont volt.
A zsűri és bíráltatás feladataira előzetesen felhívással fordultunk a felsőokatás TDK-felelősei,
a HTDK és a korábbi OTDK-szekciók segítői közvetítésével, és kellő számú jelentkezőt
kaptunk. Az összeférhetetlenségek elkerülésében különösen nagy segítséget nyújtottak a
határon túli intézmények oktatói. Ezen intézményekből (sajnos) kevés pályamunka érkezett,
így az összeférhetetlenséget könnyű volt elkerülni. A tagozati besorolást a szakbizottság és a
kari ügyvezetés együtt végezte a szűk rendelkezésre álló időn belül. Technikai módszerünk a
következő volt: kategóriánként eltérő színű cédulákra került a tagozat neve, a zsűrielnökök és
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–tagok, valamint a bírálók neve és a pályamunkák címe, mindegyiken feltüntettük a küldő
intézményt is. Ezeket asztalon rendeztük össze: tagozatokhoz pályamunkák, azokhoz pedig a
fenti elvek szerint zsűriket és dolgozatonként 2-2 bírálót rendeltünk (2. ábra). Ez a
számítógépes munkával szemben biztosította az átláthatóságot, a verziók összekeverésének
elkerülését; végül pedig digitálisan bevinni az OTDT online rendszerébe nem igényelt sok
időt.

1. ábra: Az OTDK szervezésének folyamatábrája. Forrás: OTDT
2. ábra: A tagozatok összeállítása
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A tagozatok a következők voltak: 1. A 6-10 éves kor pedagógiája, 2. A magyar, mint
anyanyelv pedagógiája, 3. A matematikatanítás módszertana, 4. A pedagóguspálya vizsgálata,
5. A sajátos nevelési igény pedagógiája, 6. A tananyagfejlesztés elmélete és gyakorlata, 7. A
természettudományok az oktatásban, 8. Digitális pedagógia, 9. Egészség- és életmódpedagógia, 10. Fejlesztés a csecsemő-, kisgyermeknevelésben és óvodapedagógiában, 11.
Felfedezés a természettudományok oktatásában, 12. Hátrányos helyzetű gyermekek
pedagógiája, 13. Idegen nyelvek oktatása: alapvető nyelvpedagógiai témák, 14. Idegen
nyelvek oktatása: a nyelvpedagógia napi gyakorlata, 15. Informatikai fejlesztések az
oktatásban. 16. Játékok az oktatásban, 17. Környezeti nevelés, 18. Médiapedagógia, 19.
Mese- és irodalompedagógia, 20. Multikulturális nevelés, 21. Művészetközvetítés, 22.
Óvodapedagógia, 23. Pályaorientáció és szakképzés, 24. Szülők és gyermekek, 25.
Tananyagfejlesztés és –elemzés. A bíráltatásban és zsűrik összeállításában kiemelkedő
segítséget nyújtott az OTDT online rendszer. A következő fontos informatikai funkciókat
emelnénk ki: fontos volt, hogy a bírálatot el nem küldő bírálókat egyszerűen lecserélhettük, a
bírálatok állását többféle szűrő funkcióval tudtuk áttekinteni, ill. a rendszergazdák igény
esetén új exportálási funkciót alakítottak ki kérésünkre, így a rezümékötet és a program
részben automatikusan összeállítható volt. Minden tagozathoz rendeltünk egy oktatót és egy
hallgatót, akik az előkészítésért voltak felelősek (hiányzó bírálatok esetén a bírálóval
kapcsolattartás, termek berendezése, feliratozás, zsűrianyagok összeállítása stb.). A szekció
csütörtök-péntek szombati (2017. március 23-25.) napokra esett, azon a héten nem volt
oktatás a Karon. Így hétfőtől szerdáig előkészítésre hozzáférhető volt az összes terem, nem
volt órája a hallgatói önkénteseknek sem.
A szekció megrendezése
A szekció megvalósításában a következők vettek részt. Ügyvezető elnök: dr. Szabó Péter
dékán, ügyvezető társelnök: dr. Lőrincz Ildikó dékánhelyettes, ügyvezető titkár: dr. Halbritter
András, dékánhelyettes, hallgatói képviselő: Tóth Dorottya Mária és Scharek Eszter Edit, dr.
Horváth Nóra kari TDK-elnök, Kalmárné Varga Katalin gazdasági ügyintéző, pénzügyi
felelős, dr. Horváth Csaba szervezésért, honlapért felelős munkatárs, Nemes Zsolt ügyvivő
szakértő informatikai felelős, Májer Eszter Petra ügyvivő-szakértő (sajtó és egyetemi
központi rendezvényszervezés), Görcsné dr. Muzsai Viktória (önkéntes-koordinátor), Kuria
Éva és Szekeres Beáta (dékáni ügyvivő-szakértők), Tagozati titkárok és hallgatói segítőik,
önkéntes oktatók és hallgatók, zsűrik és bírálók. A szekció szakbizottsága: elnök: dr.
Gloviczki Zoltán tanszékvezető egyetemi docens, az Oktatási Hivatal elnöke, elnökhelyettes:
dr. Poór Zoltán egyetemi docens, tanszékvezető és prof. dr. Szabó Csaba egyetemi tanár.
titkár: Lesku Katalin és Szabóné Balogh Ágota, állandó meghívottak: Klemmné dr. Gonda
Zsuzsa (Pro Scientia Aranyérmesek Társasága képviselője (url 1), tiszteletbeli elnök: dr.
Hauser Zoltán és dr. Steklács János, dr. Gherdán Katalin (Határon túli Intézmények
Hálózatának koordinátora). Az országos megnyitón kívüli eseményeken is részt vett,
felügyelte és segítette a munkát az OTDT vezetőségéből dr. Pusztai Gabriella egyetemi tanár,
dr. Weiszburg Tamás egyetemi docens, dr. Cziráki Szabina (OTDT titkár). Az OTDK
rendezésének folyamatát a 3. ábra foglalja össze.
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3. ábra: Az OTDK-szekció rendezésének folyamatábrája (saját ábra)

A szekció eredményei
A nevezett dolgozatokszáma 172 volt, ezeket 25 tagozatba soroltuk. A jelentkezett 181
hallgató közül négy magyarországi és két határon túli hallgató nem jött el, emiatt két
tagozatot össze kellett vonnunk. Az 1-3. helyezettek száma: 67 hallgató, 56 pályamunka
részesült díjazásban (amiatt, hogy volt több két- vagy többszerzős pályamunka, illetve néhány
hallgató, aki több pályamunkával jelentkezett). A főbb számok a következők voltak. 1.
helyezettek száma 25, második helyezettek száma 26, harmadik helyezettek száma 3
pályamunka volt, különdíjban részesült 29 pályamunka. Nevezett 172 dolgozat, ebből
előadásra került 166.
A szekció legfontosabb számszerű eredményének a résztvevők számának növekedését
tartjuk, melynek fő oka a szakbizottság által kialakított és biztosított segítő, támogató légkör,
korrekt bíráltatás (Poór 2017). Az összesen 16 szekció közül a Tanulás- és
Tanításmódszertani – Tudástechnológiai Szekció (TTmTT) az egyik legkisebb, de a
Hadtudomány után a második legnagyobb növekedést érte el (4. ábra).
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4. ábra: A TTmTT szekció nevezései és az egy szekcióra jutó átlagos nevezésszám (összes nevezés száma/16
szekció) az utóbbi három OTDK-n. Az oszlopok fölött a TTmTT szekció nevezéseinek száma és azok aránya az
összes nevezés számában.

Társrendezvények az egyetemen, zöld, felelős OTDK
A Tanulás- és Tanításmódszertani – Tudástechnológiai Szekcióval párhuzamosan 2017.
március 23-25-én zajlott az egyetemen a Testnevelés- és Sporttudományi Szekció, majd utána
az Agrártudományi (2017. április 5-7.) és Közgazdaságtudományi Szekció (2017. április 68.). A szervezésben a tapasztalatok és megoldások megosztása, az egyetemen központilag
szervezett feladatok ellátása (pénzügyek, rendezvényszervezés, szponzoráció egy része, sajtó)
segítették munkánkat. A négy szekció központi üzenete és arculati eleme a négy szekció
témáiban is megjelenő „Zöld OTDK”, a felelősség, fenntarthatóság volt. Ennek jegyében
törekedtünk a papírhasználat minimalizálására és újrapapír használatára. A vendéglátásban
nem használtunk eldobható, egyutas evőeszközöket, csomagolást, a kávé kivételével helyi
termékeket szereztünk be. Palackozott víz helyett kiváló minőségű győri csapvizet szolgáltak
fel. A városon belüli utaztatást tömegközlekedéssel oldottuk meg. A résztvevők Zöld OTDKkérdőívet tölthettek ki, mellyel fenntarthatósági tudásukat, érzékenységüket mérhették fel
önkéntes hallgatóink, továbbá fenntarthatóságot megjelenítő tematikus pihenőszoba állt a
vendégek rendelkezésére. Az eredményhirdetést faültetés zárta, esetünkben a nagycenki
Széchenyi-kastályból kapott hársfa díszíti udvarunkat az esemény emlékeként a következő
Széchenyi-idézettel: „A tudományos emberfő mennyisége a nemzet igazi hatalma”. A
rendezvény a nagy hagyományú, hungarikum jellegű rendszer követelményeinek és
szellemiségének (Cziráki – Szendrő 2012) megfelelően segítette a hazai tehetséggondozás
rendszerét.
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Köszönetnyilvánítás
Az OTDK-szekció megrendezésében nyújtott támogatást az alábbi szervezetektől kaptunk:

Külön köszönjük a társintézmények díj-felajánlásait.
Összefoglalás
A visszajelzések és a szerzők „kiváló OTDK-rendező” kitüntetése alapján is sikeres szekció
zajlott Győrött, annak ellenére, hogy a szervezés közben a hazai felsőoktatás 2016-os
átrendeződése karunkat is érintette, a Nyugat-magyarországi Egyetem rendszeréből kiválva
csatlakozott a Széchenyi István Egyetemhez, ahol így négy szekció rendezésére került sor. Az
idő- és munkaigényes átszervezések nehézségei helyett a lehetőségekre összpontosítottunk:
egy ilyen országos rendezvény segített a megmutatkozásban, az intézmény
„újrapozícionálásában”, az országos figyelem magunkra irányításában. Apáczai Csere
Jánostól vett idézettel: „A tudomány gyükere keserű, gyümölcse pedig gyönyörűséges”. A
rendezés főbb tapasztalatai a következőkben összegezhetők: előnyös, ha a rendező kar mögött
az egyetem központi egységei és a térségben megnyert szponzorok is felsorakoznak. Az
OTDT online rendszer kiváló segítség, a programfejlesztők nyitottak és gyorsak, ha új
funkcióra lép fel igény. A tanárok, diákok, oktatássegítő kollégák csapatmunkája és a
szakbizottsággal való napi kapcsolat, konszenzussal született eljárások alkalmazása
elengedhetetlen. Ugyanakkor a határon túli TDK-mozgalom további népszerűsítést,
támogatást igényel.
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Hátrányos helyzet – iskola – pedagógus
Verebélyi Gabriella
Széchenyi István Egyetem, Győr
„…egy tíz évvel ezelőtt Tennessee államban lefolytatott vizsgálat kimutatta,
hogy ha két átlagos nyolcéves más tanárhoz kerül
(egyikük egy jól, a másik egy gyengén szereplő pedagógushoz),
teljesítményük három éven belül több mint 50 százalékponttal eltérhet egymástól…”
(McKinsey 2007)

1. Bevezetés
Az előadás/tanulmány anyagát azoknak a pedagógusok által írt esetbemutatásoknak a
tartalomelemzése adja, amelyek ’A hátrányos helyzet hatása a képességek fejlődésére’ című
kurzus keretén belül készítettek a gyakorlatban dolgozó óvodapedagógusok, tanítók, tanárok,
szociálpedagógusok.
Már közel 30 éve folyik az a munka, melynek célja, hogy a magyar köznevelésben is
megjelenjen a fejlesztő-differenciáló szemlélet a pedagógusok munkájában. Ezt a szemléleti
megközelítést várja el a társadalom is, amikor a nevelés-oktatás terén joggal követeli a
multikulturalitás és inkluzivitás megjelenését nevelési intézmények falain belül és kívül is. A
gazdasági folyamatok társadalmi leképeződéseivel: az elszegényedő és szegény családok
számának folyamatos növekedésével, egyre több olyan gyermek van jelen a köznevelési
intézményekben, akiknek a családja nem tudja biztosítani a gyermeke számára az iskolai
elvárásokhoz szükséges képességek megfelelő szintű és ütemű fejlődését. Hazánkban
folyamatosan szélesedik az elszegényedő és/vagy szegénységben élők rétege. Így várható,
hogy egy-egy osztályon belül erősen eltérő képességstruktúrával rendelkező gyermekek
fognak megjelenni, és ezek az egyéni eltérések egyre differenciáltabb pedagógiai
megoldásokat kívánnak meg.
Az előadás /tanulmány azt mutatja be, hogyan vélekednek a pedagógusok a hátrányos
helyzetű tanulókkal és/vagy sajátos nevelési igényű tanulókkal való közös munkáról: milyen
sikereik/ kudarcaik voltak/vannak a pedagógiai munkájuk során. Képet kaphatunk arról is,
hogy sikerült-e/ megvalósult-e a pedagógiai szemléletváltás, mely szükséges feltétele a
multikulturális és inkluzív nevelés/társadalom megszületésének.
Ez a társadalmi probléma új megoldásokhoz vezető utak keresését sürgeti, és a jelenlegi
kevésbé reflektív, kevésbé eredményes pedagógiai munka újratervezését kívánja meg.
2. A pedagógus szerepek változásában rejlő kihívások napjainkban
A társadalmi mobilitás elősegítésének, ezzel a társadalmi esélyegyenlőtlenségek
csökkentésének még mindig a legfontosabb színtere az iskola. Az iskolák belső világa, az
iskolák hivatalosan megfogalmazott nevelési hitvallása és a rejtetten megvalósuló nevelési
folyamatok gyakran jelentős eltéréseket mutathatnak. Ezeknek az eltéréseknek az egyik
legfőbb generátora maga a pedagógus személye, személyisége, attitűdje. A McKinsey jelentés
(2007) nemzetközi kutatási eredmények és saját vizsgálataik alapján a következő kérdésre
próbált választ adni: Mi áll a világ legsikeresebb iskolai rendszerei teljesítményének
hátterében?
„Megváltoztatni több milliónyi gyermek érzelem- és gondolatvilágát – ami az iskolai
rendszer elsődleges feladata – komoly kihívást jelent. Vitathatatlan, hogy egyes rendszerek
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sikerrel veszik az akadályt, mások pedig nem. Miért, hogy bizonyos oktatási rendszerek
stabilan jobban teljesítenek és gyorsabban fejlődnek, mint mások?
Az oktatási rendszer fejlesztésének számos módja képzelhető el, és a feladat
összetettsége, valamint a végeredmények kiszámíthatatlansága jól tükröződik az ideális
módszertant illető nemzetközi vitákban. Azt kiderítendő, hogy miért járnak egyes rendszerek
sikerrel ott, ahol mások nem, megvizsgáltunk a világ oktatási rendszerei közül huszonötöt,
köztük a tíz legjobb teljesítményűt. Megnéztük, mi a közös a jól teljesítő iskolarendszerekben,
és milyen eszközöket használnak a diákok teljesítményének fejlesztése érdekében.
Az élenjáró rendszerek vizsgálata három kimagasló fontosságú tényezőt azonosított:
1) annak biztosítása, hogy a megfelelő emberek váljanak tanárrá;
2) hatékony oktatókká képezni őket;
3) garancia arra, hogy a rendszer a lehető legjobb oktatást biztosítja minden gyermek számára.
A vizsgált rendszerek igazolják, hogy a fenti három cél elérését biztosító jó gyakorlat
működőképes a helyi kultúrától függetlenül. Bemutatják, hogy rövid idő alatt is jelentős
előrelépéseket lehet tenni a teljesítményekben, és alátámasztják, hogy a legjobb gyakorlat
általános alkalmazásával hatalmas fejlődést lehetne elérni a lemaradó iskolarendszerekben,
azok földrajzi elhelyezkedésétől függetlenül.” (McKinsey 2007:1)
A jelentés alapján tehát a hatékonyság növelés legfontosabb tényezője maga a
pedagógus. A jól képzett pedagógus. Ezeket a gondolatokat támasztja alá a’Jelentés a magyar
közoktatásról’ című kiadvány (2010), melyben Sági Matild és Varga Júlia a pedagógusokról
(Sági–Varga 2010), míg Török Balázs–Szekszárdi Júlia és Mayer József (Török–Szekszárdi–
Mayer 2010) az iskolák belső világának működési folyamatairól összegezte a 2010 előtti
időszak vizsgálatainak eredményeit. Mindkét tanulmányrész kiemelte, hogy fontos lenne
végre a társadalmi folyamatok igényeire reflektáló pedagógusszerepek felvállalása, és
hatékony megvalósítása, mely elengedhetetlen feltétele lenne a tanulói reziliencia mértékének
növekedéséhez, ezáltal a társadalom egyre nagyobb számú hátrányos helyzetű, leszakadó
csoportjaiból érkező gyermekek, tanulók esélyeinek növeléséhez.
A PISA mérések (2015) eredményei azonban pontosan ennek az ellenkezőjét mutatják:
Hazánkban a tanulók teljesítménye gyengül. Viszont nő a tanulói teljesítmények és a családi
háttér közötti kapcsolat. Azaz ma, Magyarországon, a gyermek iskolai sikerességét leginkább
nem a gyermekben rejlő képességek határozzák meg, hanem a gyermek szocioökonómiai
és/vagy szociokulturális háttere. A reziliens tanulók aránya pedig szinte a nullára esett vissza.
A legjobban teljesítő országok oktatási rendszereiben (PISA 2015) a diákok tanulmányi
eredményei és családi körülményei között csak gyenge kapcsolat mutatható ki. Az élenjáró
országokban elérték, hogy az oktatási rendszer ellensúlyozza a családi háttérből fakadó
hátrányokat (McKinsey 2007). Ennek a sikernek a kulcsa tehát a jól képzett, a megfelelő
attitűddel, módszertani ismeretekkel rendelkező, a társadalmi kihívásokra reflektálni tudó és
akaró pedagógus. Azonban ne felejtsük el, hogy a megfelelő emberek kiválasztása és magas
szintű felkészítése a pedagógusképző intézmények feladata kell(enne), hogy legyen. Ezt a
hazai felvételi rendszer semmilyen formában nem támogatja: Sem a megfelelő személyek
kiválasztása, sem a képzések struktúrája nem tudja követni a társadalmi-gazdasági
változásokból fakadó új kihívásokat. Ezek az eredmények és elvárások közötti különbségek
adták a most bemutatásra kerülő vizsgálat elméleti kereteit.
3. A vizsgálat bemutatása
A vizsgálat adatbázisát azoknak az írásban megfogalmazott gondolatoknak az elemzése adja,
melyek egy pedagógusképző kar posztgraduális képzéseiben részt vevő, gyakorló
óvodapedagógusok, szociálpedagógusok, tanítók, tanárok mindennapi tapasztalatai alapján
születtek (N:119). A hallgatók feladata az volt, hogy fogalmazzák meg, a hátrányos szociális
háttér és/vagy sajátos nevelési igény milyen, az átlagtól eltérő feladatok megoldása elé állítja
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őket az óvoda/iskola falai között. Továbbá arra is megkértem őket, hogy írják le, milyen
megoldásokat találtak ezeknek a plusz feladatoknak, kihívásoknak a hatékony kezelésére.
Az elemzés a jelenlegi köznevelési állapotokat mutatja be, az állapot mögötti okokra,
miértekre csak közvetve tudunk következtetni, azonban ez nem képezi a most bemutatásra
kerülő vizsgálat tárgyát.
A pedagógusok dolgozataiban a hátrányos helyzetű és/vagy sajátos nevelési igényű
tanulókkal kapcsolatos kifejezéseket (N: 3949) öt nagyobb csoportba soroltuk1:
- a tanulókkal kapcsolatos negatív jelzők/jellemzők (N:1206);
- a tanulókkal kapcsolatos pozitív jelzők/jellemzők (N:590);
- a tanulók szüleivel/a családi háttérrel összefüggő gondolatok (N:834);
- a pedagógusok érzéseit/érzelmeit leíró kifejezések (N:669);
- megoldási javaslatok (N:650).

1. diagram: A pedagógusok dolgozataiban a sajátos nevelési igényű és/vagy hátrányos helyzetű tanulókkal
összefüggésbe hozható kifejezések csoportosítása (forrás: saját)

Első lépésként azt vizsgáltam, hogy a pedagógusok milyen jelzőket használnak a tanulók
jellemzésekor (pozitív és negatív irányultságú szavak, kifejezések).
A vizsgálat alapját képező írásbeli vélemények (N:119) 8,4%-a nem tartalmazott a
sajátos nevelési igényű és/vagy hátrányos helyzetű tanulókkal kapcsolatos pozitív
jelzőt/kifejezést. Ez önmagában jelzés értékű lehet számunkra: Ezek a pedagógusok nem
látnak semmilyen pozitív dolgot a rájuk bízott sajátos nevelési igényű és/vagy hátrányos
szociális környezetből érkező tanulóval kapcsolatban, ami abban segítené őket, hogy
hatékonyabban tudjanak az adott tanuló felé fordulni, a tanulóval együttműködni. Azok a
pedagógusok, akiknek dolgozataiban csak negatív jellemzők jelentek meg a hátrányos
helyzetű és/vagy sajátos nevelési igényű tanulókkal kapcsolatban, nem fogalmaztak meg
lehetséges megoldási módokat az általuk megfogalmazott problémákkal kapcsolatban. Kívül
helyezték magukat a problémán: Úgy érzik, hogy nem feladatuk ezekkel a ’nehéz esetekkel’
foglalkozni, a diplomájuk nem ’ezekre a tanulókra vonatkozik’.2
Az adatok feldolgozásában a 2017/18-as tanévben tanulmányaikat folytató, első éves gyógypedagógus
hallgatók segítettek.
2
Szószerinti idézet a vizsgálat alapját képező dolgozatokból.
1
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3.1. A pedagógusok gondolatai a hátrányos helyzetű és/vagy sajátos nevelési igényű
tanulókkal és családi hátterükkel kapcsolatban
A kiemelt tanulói csoporttal kapcsolatos közös munka bemutatásakor a megkérdezett
pedagógusok összesen 232 tanulóval kapcsolatos esetet mutattak be. A fentebb már
bemutatott számadatok alapján láthattuk, hogy a tanulókkal kapcsolatban jellemzően a
negatív jellegű kifejezések jelentek meg magasabb arányban: (1796 db tanulókról szóló)
kifejezésből 67%-ban olyan jelzők, kifejezések jelentek meg, melyek negatív színben tüntetik
fel a bemutatott tanulót/tanulókat. A negatív jellegű jellemzők között találhatunk a gyermekek
külső megjelenését kifogásoló kifejezéseket (ápolatlan, ruhái kicsik, szakadt, piszkos, hiányos
ruházat). A külső megjelenést leíró kifejezések megjelenési aránya rendkívül alacsony (23%). A tanulókra vonatkozó jelzők 95-97%-a a gyermekek belső tulajdonságaira vonatkoznak
(motiváció hiánya, a különböző készségek, képességek alacsony szintje), de legtöbb esetben a
magatartási problémák, a tanulók vagy a tanítók, tanárok irányában is megjelenő agresszív
viselkedést emelték ki a pedagógusok a hátrányos helyzetű és/vagy sajátos nevelési igényű
tanulók bemutatásakor.
Az esettanulmányokban bemutatott tanulókkal kapcsolatban azonban a pedagógusok
nem csak negatív jelzőket/jellemzőket fogalmaztak meg, a kigyűjtött tanulói jellemzők
(N:1796) 23%-a a hátrányos helyzetű és/vagy sajátos nevelési igényű tanulók pozitív oldalát
is megmutatja. Ezek a pozitív jelzők/jellemzők általában olyan cselekvéseket emelnek ki,
amikben ezek a gyermekek sikereket értek el: szépen ír, jól énekel, tehetséges a
rajzban/festészetben, kiemelkedő a sportban, stb., másodsorban a tanulók belső tulajdonságait
domborítják ki: kedves, segítőkész, praktikus, szeret kísérletezni stb.
A tanulókkal kapcsolatos pedagógusi tapasztalatok bemutatásakor nagyon magas
arányban jelentek meg a szülőkkel, a családi háttérrel kapcsolatos gondolatok (834 db,
21,11%). A pedagógusi véleményekben elsődleges problémaként jelent meg a ’rossz
szociális’ háttér, ezen belül a negatív szülői példa (szenvedélybetegségek, munkanélküliség).
A dolgozatok 84,7%-ban megjelent a rossz lakhatási körülmény, mint az iskolai alulteljesítés
lehetséges oka (alapvető higiéniai hiányosságok, rendezetlen, piszkos, kevés szoba, nincs
fűtés, komfortnélküliség).
A következő nagyobb kategória, (mely a pedagógus véleményekben 3 (!) rossz szociális
háttérként jelenik meg), minden olyan családszerkezet, mely a hagyományos felépítettségtől
eltér (elvált szülők, csonka család, mozaik család, nevelőszülők, nagyszülők). A család, mint
elhanyagoló, bántalmazó közeg az egyik legmagasabb arányú problémaként jelenik meg a
pedagógusok dolgozataiban (elhanyagolás, családon belüli erőszak, bántalmazás).
A fenti ’rossz szociális háttér’ kizárólagos(!) következményeként jelölték meg a
gyermek iskolai viselkedésében megjelenő, elsősorban magatartási problémákat (agresszió,
tiszteletlenség, deviancia, lopás, durva beszéd, normák be nem tartása). Egy esetben sem
jelent meg a nem megfelelő pedagógusi módszer, eszköztár, mint a konfliktusok lehetséges
oka.
Szintén a nem megfelelőnek tartott családi háttér következményeként jelölték meg a
gyermekeknél észlelt egyéb tüneteket: a szorongást, visszahúzódást, a szobatisztaság kérdését,
érzelmi sivárságot.
Abban is nagy hasonlóságot mutattak a gyakorló pedagógusok, hogy ezeknek a
gyermekeknek milyen jövőt vizualizáltak, olyan jelzők jelentek meg ezzel kapcsolatban, mint
a zavart jövőkép, vagy a jövőkép hiánya, rossz társaság, börtön, hajléktalanság,
munkanélküliség.

3

A kiemelt rész a pedagógusok véleményét és nem a szerző véleményét mutatja be!
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3.2. A pedagógusok „érzései” a sajátos nevelési igényű és/vagy hátrányos helyzetű
tanulókkal való közös munkával kapcsolatban
A pedagógusok a hátrányos helyzetű és/vagy sajátos nevelési igényű tanulókkal való közös
munka bemutatásakor gyakran megfogalmazták saját érzéseiket is (669 db kifejezés –
16,94%).
Az érzelmek széles skálája jelenik meg a hátrányos helyzetű és/vagy sajátos nevelési
igényű tanulókkal való közös munkával kapcsolatban: a sajnálat, szánalom kategóriától, a
gyermekek jövője iránti aggodalmakig, az örömtől a dühön át a kilátástalanság érzéséig
terjednek a pedagógusok érzelmi reakciói. Mégis, ha egy szóval kellene jellemeznem a
pedagógusok által megfogalmazott érzelmeket, az a bizonytalanság szó lenne. A pedagógusok
szavaiból kiderül, úgy érzik, hogy nem tudnak kellő hatékonysággal együtt dolgozni ezekkel a
gyermekekkel: Nem érzik magukat szakmailag felkészültnek arra, hogy pedagógiai
eszközökkel, az iskola nyújtotta keretek között eredményesebben tudjanak a hátrányos
helyzetű és/vagy sajátos nevelési igényű tanulókkal foglalkozni.
3.3. A pedagógusok megoldási javaslatai
Az érzelmek terén megfogalmazott bizonytalanság azonban nem jelenti azt, hogy a
pedagógusok (legalább is nagy részük) nem keresik folyamatosan a felmerülő problémák,
konfliktusok megelőzésének, kezelésének megoldási lehetőségeit. Ezt a folyamatos javító
szándékot jelzi, hogy a 119 dolgozatból kigyűjtött 3949 db kifejezésből 650 db (16,45%) a
bemutatott problémák lehetséges megoldási módjait írja le. A megoldási módok között többek
között az alábbi javaslatok jelennek meg:
- jó kapcsolat kialakítása a családdal, szülőkkel (családlátogatások fontossága, családi
programokon keresztül a szülők bevonása az iskola életébe);
- ’bizalmas’ kapcsolat kialakítása a tanulóval (sok beszélgetés, hagyni, hogy magától
nyíljon meg, közös játékok, kirándulás, kötetlen programok);
- az iskolában családias, támogató környezet kialakítása;
- a megfelelő segítő szakemberekkel közös team munka a tanuló megsegítése céljából;
- differenciálás a tanítási órákon, egyéni megsegítés, egyéni fejlesztés, egyéni értékelés;
- a többségi tanulók toleranciájának fejlesztése;
- az óvoda-iskola átmenet megsegítése stb.
A megoldási javaslatok széles körét sorolják fel a pedagógusok, melyek ma már axiómaként
jelennek meg az integrációval, az inkluzív szemléletű neveléssel-oktatással foglalkozó
elméleti szakirodalmakban, azonban a gyakorlatban sajnos a megvalósulás még mindig várat
magára (Varga 2015; 2016).
4. Összefoglalásként
A bemutatott vizsgálat célja az volt, hogy bepillantást kapjunk arról, milyen feladatok elé
állítja a többségi pedagógusokat (óvodapedagógus, tanító, tanár) a hátrányos helyzetű és/vagy
sajátos nevelési igényű tanulókkal való közös munka. A vizsgálat alapját az a sajátélményű
tapasztalat adta, hogy a posztgraduális képzéseken részt vevő pedagógusokkal történő közös
kurzusokon felmerülő kérdések, megfogalmazott vélemények, alapján a pedagógusok
többsége még mindig félelemmel teli bizonytalansággal tekint a hátrányos helyzetű és/vagy
sajátos nevelési igényű tanulók integrált/inkluzív nevelésére-oktatására. A vizsgálat során 119
pedagógust kértem meg, hogy egy-egy konkrét eseten keresztül mutassa be, hogy milyen
kihívást, plusz feladatot, vagy adott esetben problémát tapasztal ennek a kiemelt
gyermekcsoportnak az oktatása-nevelése során. A pedagógusok 232 tanulóval kapcsolatos
gondolatait, érzéseit, problémáit és megoldási javaslatait elemeztük.
A vizsgálat jelenlegi szakaszában a pedagógusok szövegeiből kiemelt kifejezéseket
(N:3949) öt nagy csoportba soroltuk: a szorosan a tanulókra vonatkozó kifejezések (pozitív-
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negatív jellemzők), a szociális (családi) hátteret bemutató kifejezések, valamint a
pedagógusok érzéseit bemutató kifejezéseket és a pedagógusok megoldási javaslatait emeltük
ki a szövegekből.
A különböző csoportokba besorolt szavak, kifejezések arányai alapján (lásd:1.
diagram), valamint a tartalmi elemzés alapján arra következtethetünk, hogy a pedagógusok
még mindig inkább problémaként élik meg, ha a többségitől eltérő szociális helyzetű és/vagy
sajátos nevelési igényű tanulók is jelen vannak az osztályokban. A dolgozatok alapján a
pedagógusi megküzdési stratégiák a következők:
- teljesen elhatárolódik a problémától: nem az ő feladata ezekkel a gyermekekkel
foglalkozni;
- minden probléma a ’rossz szociális (családi) háttérből fakad, ezt az iskola (a
pedagógus) nem tudja kompenzálni;
- a nehézségek ellenére megpróbál segíteni, de úgy érzi, hogy nincs megfelelő tudása,
pedagógiai eszközrendszere, hogy ebben sikereket érjen el, fáradt, bizonytalan;
- továbbképzéseken, tréningeken vesz részt, szakirodalmak olvasásával folyamatos
önképzéssel hatékony módszereket keres és alkalmaz a mindennapi integrációs munka
során.
A vizsgálati eredmények bemutatásával célom volt felhívni a figyelmet arra, hogy a mai
magyar köznevelésben az integrált/inkluzív nevelés-oktatás még mindig csak a kezdeti
stádiumban jár, legyen szó akár szociális, akár képesség alapú integrációról is. A
pedagógusok még mindig nem „természetes” folyamatként tekintenek az integrált/inkluzív
nevelés-oktatásra. Van még mit tennünk, hogy ne csak elméletben, hanem a mindennapi
gyakorlatban is axiómaként jelenjen meg ennek a fogalompárnak a jelentéstartalma. Fontos
lenne végre a társadalmi folyamatok igényeire reflektáló pedagógusszerepek felvállalása, és
hatékony megvalósítása, mely elengedhetetlen feltétele lenne a tanulói reziliencia mértékének
növekedéséhez, ezáltal a társadalom egyre nagyobb számú hátrányos helyzetű, leszakadó
csoportjaiból érkező gyermekek, tanulók esélyeinek növeléséhez.
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A győri szociális munkás képzés új kihívásai
Kóbor Krisztina
Széchenyi István Egyetem, Győr

1. Bevezetés
A tanulmány célja az, hogy megvilágítsa a győri szociális munkás képzés sajátosságait,
valamint azokat az új kihívásokat, melyekkel a képzés, illetve a képzést végző oktatók az
elmúlt időszakban, alapvetően 2010 óta szembesültek. Tudomásom szerint más képzőhellyel
kapcsolatosan hasonló tanulmány, összefoglaló írás nem készült, inkább a magyar
képzésfejlődés főbb állomásaira, fejlődésére koncentráló értekezések születtek (Budai –
Csoba – Goldmann 2006; Balogh – Budai – Goldmann – Puli – Szöllősi 2015).
Jelen tanulmány két pillérre támaszkodva tárja fel a győri Széchenyi István Egyetemen
zajló szociális munkás képzés sajátosságait. Az egyik pillér történeti megközelítésbe helyezi
és adatokkal támasztja alá a szociális munkás képzés jellegzetességeit, a másik pillér pedig a
gyakorlat, a terephelyek oldalán történt változásokat mutatja be, melyek szintén nagy
kihívások elé állítják a szociális képzéseket.
2. A Szociális Tanulmányok és Szociológia Tanszék rövid története
1995-ben Budai István főiskolai tanár vezetésével létrejött a Széchenyi István Egyetemen a
Szociális Munka Tanszék, majd az 1996/97-es tanévtől elindult maga a szociális munkás
képzés is (Budai 2015).
„A képzési filozófiát alapvetően a Soproni tantervi irányelvek, a szociális munka
értékrendje (ember vele született értékei, méltósága; az ember egészként tekintése;
erősségeinek felismerése; partnerség; érdekérvényesítő képesség fejlesztése – empowerment;
diszkrimináció elleni kiállás; szabad akarat megnyilvánulása stb.) a hazai szociális munka
szakmai Etikai kódexe határozták meg. Idővel pedig a nemzetközi szervezetek által jegyzett,
2004. évi Szociálismunkás-képzés Globális Alapelveinek szellemisége és abban a szociális
munka definíciója, napjainkban pedig az International Federation of Social Work által 2014ben elfogadott New Global Definition of Social Work. A képzések minőségének biztosítása
és fejlesztése érdekében a tanszék munkatársai mindig alapvetőnek tekintették a tanszék
küldetésnyilatkozatában megfogalmazottakat:
„… érdeklődő, tevékeny, kritikus szemléletű, alkotó személyiségeket készítünk fel
hivatásukra. Az egyetemünkön végzettek széles körű, a napi munkában jól hasznosítható
szociális (közösségi) munka-tudással és kompetenciákkal rendelkeznek. Képesek
összefüggésekben és rendszerekben gondolkodni, a kialakult helyzetet, problémát több
szempontból megközelíteni, magabiztosak a változások, az egyének, csoportok, családok és
közösségek szociális (közösségi) problémáinak kezelésében. A szociális munka etikai
követelményeinek szellemében, előítéletektől mentesen képesek magas színvonalú szakmai
tevékenységet folytatni a szociális-, (a közösségi) és más humán szolgáltatásokban. A tanszék
együttműködik az egyetem karaival, intézeteivel, tanszékeivel, a régió szociális ellátás
intézményeivel, országos és régiós civil, szakmai–tudományos szervezeteivel, más hazai és
külföldi szociális képző iskolákkal és szervezetekkel.” (Budai 2015: 2)
A hallgatói létszámok a kezdetektől 30-30 fő körül alakultak, nappali és levelező
(először távoktatásnak nevezték) tagozaton is.
A tanszék stabil oktatói állománya a 2000-es évek elején véglegesedett, társzakmák
képviselőinek bevonásával, illetve a gyakorlatból, helyi szociális intézményekből bevonódott
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szociális munkások közreműködésével (Budai 2015). A tanszék mindig is épített a helyi
szociális szférát jól ismerő, hosszú évek óta a szociális munka területén dolgozó kollégákra,
így a szociális intézmények munkatársai a tanszék fejlődésének minden szakaszában fontos
szerepet játszottak.
Szintén mindig is lényeges eleme volt a Szociális Tanulmányok Tanszék stratégiájának
a folyamatos képzésfejlesztés, illetve a projektek létrehozása vagy az azokban való részvétel.
„2004-ben és 2005-ben a tanszék volt a Bologna-rendszerű képzésben a Szociális munka BA
szak képzési és kimeneti követelményeinek kidolgozására létrejött országos konzorcium
vezetője, e munka eredményeképp definiálódott újra a szak hazánkban. A tanszéken
kidolgozott „Szociokulturális animáció” felsőfokú szakképzés koncepcióját önálló szakként
nem lehetett érvényesíteni az új szakképzési és OKJ struktúrában, következésképp a szociális
területre sorolt Ifjúságsegítő felsőfokú szakképzés „saját tantervvel” került beindításra 2009
szeptemberében.” (Budai 2015: 4)
Emellett az elmúlt 20 évben hat nemzetközi projektben, illetve 2012-ig három, majd
napjainkig még egy hazai projektben vett/vesz részt a tanszék.
2011-ben a tanszék és a szociális munka szak vezetését Budai Istvántól Csizmadia
Zoltán vette át.
2012-13-ban a tanszék képzési portfóliója tovább bővült, a közösségi és civil tanulmány
mesterszak bevezetésével és elindításával, majd a felsőoktatási törvény változásával elindult
az ifjúságsegítő szak tapasztalataira alapozva a szociális és ifjúsági munka felsőoktatási
szakképzés is. Mindezek következtében a tanszék neve 2014-ben Szociális Tanulmányok
Tanszékre változott (Budai 2015).
A 2015-2016-os évek újabb változásokat hoztak: a korábbi szervezeti keretek
erodálódtak, a Széchenyi Egyetem új szervezeti kereteket hozott létre több egysége
átszervezésével. A korábbi Petz Lajos Egészségtudományi és Szociális Képzési Intézet
megszűnt, helyette a Szociális Tanulmányok Tanszék a Nyugat-Magyarországi Egyetemből
kivált Apáczai Csere János Karhoz, mint a Széchenyi Egyetem új egységéhez került. A
tanszék mérete is megduplázódott és összetételében kétpólusúvá vált: a szociális területen két
képzést gondoz a tanszék (szociális munka BA és szociálpedagógia BA), melyek mellé
bekapcsolódott a szociológia szakterület is, a 2017/18-ban elindult szociológia alapszak
elindításával. A szociális és ifjúsági munka asszisztens képzés a 2017/18-as tanévben kifut, s
a felsőoktatási törvény változása miatt már nem is indítható, így a tanszék a 2018/19-es
tanévtől három alapszakot és egy mesterszakot gondoz. Neve a fenti változásoknak
köszönhetően és azokat követve Szociális Tanulmányok és Szociológia Tanszékre változott.
3. A képzés változásai, kihívásai
Az első, és talán legfontosabb változás, kihívás, ami elé a győri szociális munka BA képzés
nézett az elmúlt években, a hallgatói létszám csökkenése volt. Az alábbi adatok a Széchenyi
István Egyetem Neptun rendszeréből származnak, és jól mutatják a hallgatói szám változását.
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Tanév

Induló évfolyam
létszáma szociális
munka BA
(nappali tagozat)

Szociális munka
asszisztens
felsőoktatási
szakképzés
(FOSZK) (nappali
tagozat)

Szociális munka
BA szakra
FOSZK képzésből
bejövők

Szociális munka
BA szakot „alulról
kezdők”

2010/11.

21 fő

---

---

---

2011/12.

---

---

---

---

2012/13.

10 fő

---

---

---

2013/14.

---

9 fő

---

---

2014/15.

1 fő

15 fő

---

---

2015/16.

14 fő

8 fő

12 fő

2 fő

2016/17.

5 fő

8 fő

2 fő

3 fő

2017/18.

7 fő

már nem
indítható

5 fő

2 fő

1. táblázat: Hallgatói létszám változásai 2010-2017, szociális munka BA szakon
a Széchenyi István Egyetemen
Forrás: neptun.sze.hu

A 2018/19-es tanévre megkapott első előrejelzések sem mutatnak drasztikus változást a
létszámokban. Szociális munka BA nappali tagozaton összesen 22 fő jelentkező látható, ebből
7 fő jelölte meg első helyen a képzést. A 7 főből tudjuk, hogy 5 fő ismét az utolsó
felsőoktatási szakképzésből kíván átkerülni BA szakra, tehát a képzést valóban alulról
kezdeni kívánó leendő hallgató csupán 2 fő. Levelező tagozaton több éve nem indult a képzés.
A fenti számok megmutatják, hogy a szociális munka BA képzés léte Győrben három
éve a felsőoktatási szakképzésből bevont hallgatóktól függ, ami a jogszabály szerint a
2017/18-as tanévtől nem indítható el. Ezek a hallgatók azonban – mivel a felsőoktatási
szakképzés során teljesítenek 90 kreditet, amely beszámítható a BA képzésbe – nem hét
félévet, hanem csupán három félévet töltenek a BA képzésben. A „valódi” hallgatói létszám
tehát évfolyamról évfolyamra 2-3 fő körül stabilizálódott. Mindez oktatásszervezési és
oktatási kihívásokat is maga után vont, hiszen egy-egy kurzus oktatása során több, különböző
szinten tartó hallgatónak kellett ugyanazt a tárgyat oktatni; illetve az órarendek
megszervezése sem volt egyszerű feladat annak érdekében, hogy minden hallgató azokat a
tárgyakat vehesse fel, melyek számára szükségesek és egyéni előre haladása biztosított
legyen.
A következő, a képzést meghatározó kihívás az Apáczai Karral történő integráció volt,
ami egyúttal azt is jelentette, hogy egy tanszék gondozásába került a két szociális szak
(szociális munka BA és szociálpedagógia BA). Ebben az időszakban, 2015-16-ban kezdődött
a Széchenyi Egyetem összes szakán az új mintatantervek kidolgozása is, mely a két szociális
szak életben tartása mellett azt a terhet is rótta a tanszék munkatársaira, hogy a gazdaságosság
jegyében minél több tárgyat futtassanak együtt a két szak hallgatói számára, ugyanakkor – két
szakmáról lévén szó – a szaktávolság megtartása érdekében az 50% különbséget kimutassák a
szociális munka BA és szociálpedagógia BA között.
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A tanszék mellett 2006 óta működő Szociális Projektinkubátor Kutatási és Akció
Alapítvány rendszeresen pályázik a tanszék hallgatóinak és oktatóinak fejlődéséhez szükséges
projektekre. 2015 óta a sikeres pályázatok rendszeresen biztosítanak forrást olyan
tevékenységekre, melyek a képzésben is jól használhatók és előre mutatók. Ezek egyike a
tréningtevékenység. A csökkenő hallgatói létszám ellenére a képzésben megjelenők tehát
olyan lehetőségekhez jutnak, melyek a korábbi, nagyobb létszámú hallgatói gárdának nem
álltak rendelkezésre. A képzésben kötelezően megjelenő készségfejlesztések intenzív, külső
helyen, bentlakásos jelleggel megvalósított tréninggel történő megerősítése minőségi
képzésfejlesztést jelent, és olyan készségek elsajátítását teszi lehetővé, ami tantermi keretek
között lehetetlen.
A tréningek egyúttal kiválóan alkalmasak a hallgatók közti csapatépítésre, valamint a
konfliktusok kezelésére is. Ez utóbbinak az Apáczai Karral történő integráció óta különösen
nagy a jelentősége, hiszen a két szociális szak hallgatói számára sem volt könnyű és
konfliktusmentes az azóta eltelt időszak.
Szintén érv és oktatásmódszertani indok a tréningek mellett, hogy a tanszék hosszú
ideje elkötelezett (több projektben megjelent, valamint a szociális munka BA és a közösségi
és civil tanulmányok MA tantervében is nagy hangsúllyal jelenik meg) az
interprofesszionalitás mellett, s a vegyes csoportokban megvalósított tréningek ezt gyakorlati
szempontból is támogatják. A tréningekre való forrásszerzés, valamint ezek megvalósítása, a
képzésbe is beforgatható módon tehát szintén kihívást jelent és nagy fontossággal bír.
S végül, a képzés részéről kihívást jelent, egyúttal azonban lehetőséget is az az EFOP
pályázat, mely 2017 szeptemberében indult és a szociális munka BA szak duális tantervének
kidolgozását célozza. A pályázat lehetőség arra, hogy a tanterv megújításával, frissítésével a
képzés megerősödjön, valamint arra is, hogy még szorosabbra fűződjön a terephelyekkel, a
gyakorlattal a kapcsolat, amire nem csupán a képzésnek, de magának a terepnek is igen nagy
szüksége van.
4. A gyakorlat átalakulása
A szociális intézményrendszert érő egyik legnagyobb kihívás napjainkban a szociális
szakemberek hiánya. A csökkenő hallgatói létszám mellett a tapasztalatunk az, hogy a végzett
szakemberek közül sem akar mindenki a szociális szférában elhelyezkedni, ez tehát azt
jelenti, hogy a szociális intézmények egyre kevesebb jelentkező közül választhatnak (vagy
nem is választhatnak), és a betöltetlen állások száma gyorsan megnőtt.
A kisebb településeken működő szociális intézmények régóta szembesültek már a
problémával, de 2015-től Győrben is tapasztalható a hiány, ami a képzésre is hatással van.
A 2016/17-es tanévben egy fő hallgató első évesként helyezkedett el a Hajléktalanokat
Segítő Szolgálatnál, s egyből esetvitelbe is bevonódott. Mindez, amellett, hogy a kötelező
kurzusokon való részvétele az oktatók és az oktatásszervezés részéről borzasztó nagy
rugalmasságot igényelt, azt is jelentette, hogy olyan tudásokat, készségeket kellett jó előre
elsajátítania, melyek még nem kerültek, nem kerülhettek megalapozásra a szociális munkás
képzésében. Ez az eset nem egyedi, s egészen odáig vezet, hogy a 2018 januárjában nappali
tagozaton végzett évfolyam 90%-a a végzést megelőző félévében már főállású szociális
munkásként dolgozott.
A csökkenő hallgatói létszám előnye, hogy lehetővé teszi a hallgatók nagyobb mértékű
megismerését, segítését, támogatását. Ez alapján tudjuk, hogy a szociális munka BA képzésbe
bekerülők nagy részének létkérdés a munkavállalás, ha nem dolgoznának, nem tudnák
eltartani magukat a képzés ideje alatt. Ha pedig munkát vállalnak, nyilván az oktatók célja is
az, hogy a szociális szakmában tegyék azt, hiszen az így szerzett tapasztalataik
visszaforgathatók a képzésbe.
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A kihívás tehát az, hogy a képzési követelményeket a gyakorlat és a hallgatók
igényeihez igazodva minél inkább rugalmasan és támogatóan kezeljük, ugyanakkor a képzés
minőségét megtartsuk.
A szociális munka gyakorlata részéről a másik fontos pont az ellátórendszerek
átalakulása. A család- és gyermekjóléti szolgáltatás együttes kezelése, a hatósági munka
különválasztása, az iskolai szociális munka bevezetése mind olyan újítások, amik egyrészt
sok szociális szakembert kívánnának, másrészt viszont a kompetenciák átalakulását,
átalakítását is magukkal hozzák. A gyermekvédelemben megjelenő esetmenedzsereknek
inkább a hatósági, igazgatási, jogszabályi ismeret az elsődleges, míg az alapszolgáltatásokban
egyre nagyobb szerepet kap a segítő beszélgetés folytatása a szociális ügyintézéssel szemben.
Az átalakuló kompetenciák kívánalmát tehát a képzésben is hasznos és lényeges követni
annak érdekében, hogy a kevesebb hallgatóból is minőségi munkát nyújtó szociális
szakemberek legyenek.
5. Összegzés
Az elmúlt 8-10 évben a győri Széchenyi István Egyetemen működő szociális munka (BA)
képzés nagy változásokon ment át, és nagy kihívásokkal kellett megküzdenie. Ez a tanulmány
arra vállalkozott, hogy ezek közül a kihívások közül soroljon fel néhányat, s ezzel bemutassa
azt az útkeresést, melyen keresztülment/keresztülmegy a képzés, külső és belső kényszerítő
tényezők hatására.
Az alapvető kérdés azonban az, hogyan lehet megőrizni a szociális munka BA képzést?
Úgy tűnik, ez a kérdés már nem csak a képző intézményt, de a szociális szolgáltatókat, a
gyakorlatot is egyre jobban feszíti. A győri Család- és Gyermekjóléti Központ igazgatója,
Rákosi-Tóth Rita szavait idézve: „Sokáig azt hittük, hogy mi itt Győrben nagyon jó
helyzetben vagyunk, minket nem fog utolérni a szakemberhiány, mert itt két képzés is
működik. Most már látjuk, hogy hiába a képzés, ha nincs hallgató, nem lesz szakember sem.”
Az általános, országos tendenciák Győrben is lecsapódnak. Kevés a szociális munka
szakos hallgató, ezért egyre kevesebb szakembert tud kibocsátani a képzés. A kevés
kibocsátott szakemberből sem biztos, hogy mindenki elegendő muníciót kapott a képzés során
arra, hogy valóban a szociális szférában helyezkedjen el. A kevés szakember hiányként
jelentkezik a szociális szolgáltatóknál, akik – kényszermegoldásként – már a képzés közben
„elviszik” a hallgatót, akár egy korai kiégést is kockáztatva és a képzők dolgát is nehezítve.
A kevés hallgatóra egy ideig megoldást jelentett a szociális és ifjúsági munka
asszisztens felsőoktatási szakképzés bevezetése, melyből a hallgatók – némi motiválás után –
bevonhatók voltak az alapképzésbe, és magabiztosabb, jobb készségekkel rendelkező,
identitásukban biztosabb szociális munkásokká váltak. Ezt a lehetőséget a felsőoktatási
törvény visszavonta.
A legújabb lehetőséget a szociális munka duális képzés bevezetése jelenti, mely az
EFOP pályázat keretein belül kidolgozás alatt áll. Ugyanakkor más képző intézmények
tapasztalatai, ahol a duális képzés már működik, azt mutatják, hogy a hallgatói létszám nem
emelkedik jelentősen ennek hatására.
A kérdés tehát még mindig nyitott, az útkeresés folyamatban.
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