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Harangi László

SZINGAPÚR AZ ETNIKAI KALEIDOSZKÓP ÉS ÁZSIA KULTURÁLIS EPICENTRUMA

Rejtő Jenő Piszkos Fredje a szingapúri alvilág 
mitikus alakja, a „Serény múmiák” klub tagja volt, 
mivel a kikötőváros hosszú évszázadokon át, mint füs-
tös, matrózkocsmákkal tele átrakodó állomás segítette 
a hajózást Kína felé, a brit gyarmatbirodalomban. 
Titokzatos és a keleti alvilággal gyakran összefonódó 
életének 1965-ös függetlenedése vetett véget, és ma már 
aligha lehet elképzelni, hogy az alig 60 évvel ezelőtti 
szemetes utcák, cölöpházak helyén nemzetközi üzleti 
társaságok, a leghatalmasabb bankok felhőkarcolói 
állnak és modern sugárutak, pazar üzletházak, a tró-
pusok minden szépségében pompázó parkok hálózzák 
be a várost. Itt a világon az egyik legmagasabb az 
egy főre jutó GDP, és az OECD felmérése szerint az 
alig ötmilliónyi, a mi fővárosunknál alig másfélszer 
nagyobb kis városállam büszkélkedhet a tizenöt éves 
gyermekeknek a globálisan legmagasabb matematikai 
és természettudományos tudásával. Szigorú törvények 
védik a környezetet, és súlyos büntetést szabhatnak ki 
arra, aki közterületen szemetel, köpköd, cigarettázik, 
rágógumit ragaszt, falat fi rkál.

Mentalitás, életminőség

Lakossága – az őslakó malájoknak és a két 

emberöltő alatt bevándoroltaknak köszönhetően 

– etnikailag, nyelvileg, vallási, kulturális és antro-

pológiai értelemben rendkívül összetett, sokszínű, 

mondhatnánk: Szingapúr egyedülálló multikulturá-
lis mintaállam, amelynek polgárai közösen, egymás-

sal együttműködve építik jelenüket és jövőjüket. 

Lásd Jacques Delors (az Európai Bizottság elnöke, 

1985): „megtanulni élni, megtanulni egymással élni, 
megtanulni másokkal élniés cselekedni” mélységesen 

humanista elvét és vízióját.

Többségben vannak a kínaiak, őket követik a 

malájok, majd az indiaiak, és végül az európaiak kö-

vetkeznek, de élnek itt arabok és mindenféle náció 

a világ minden részéből. A sokféleséget bonyolítja 

az, hogy az egyes népességi csoportok többféle sa-

ját kultúrával, identitással, önálló nyelvvel felérő 

nyelvjárással, vallással rendelkeznek, amely mind-

megannyi hagyomány, attitűd, szokás, életstílus. A 

kínai például lehet hakkas, hokkiens, teochews és 

így tovább, s bár az uralkodó vallás a buddhizmus, 

de vannak köztük jócskán taoisták, zennisták, sőt 

katolikusok és felekezet nélküliek. Ugyanígy malá-

jok között szintén megtalálhatók a buddhisták, bár 

a többségük mohamedán, és az indiaiakként szá-

mon tartott tamilok között vannak szikhek, szinte 

az összes felekezeti variációval.

Tehát: „fogjanak meg, fogjanak meg, megfog-

ják” mondaná Karinthy. Az ilyen etnikai, vallá-

si és kulturális mixtúrában ezért fontos a másság 

iránti tolerancia, és ez nem feszültséget, hanem 

kölcsönösséget hordoz, amelynek eredménye egy 

„szingapúrizmus”, a szingapúri identitás, nyelv-

re, származásra, megjelenésre való tekintet nélkül, 

mint az egyesült államokbeli Amerikában az ame-

rikai állampolgár. Mindazonáltal a modern Szinga-

púr arculata mögött és között még mindig fellelhe-

tők (és megőrzendők) ezeknek az etnikai, vallási és 

kulturális heterogenitásnak a nyomai. Az egykori, 

nem is olyan régi Chinatown egyes utcái még min-

dig fellelhetők, a mohamedán művészet nyomai 

megtalálhatók a zömében arabok lakta utcákban és 

egy kis India maradványaival pedig az arra barango-

ló turista a Serangoon Roadon találkozik. Az egy-

kori brit gyarmatról pedig az egyes neoklasszikus 

épületek árulkodnak.

Az ország hivatalos nyelve a közigazgatásban, 

üzleti életben és az oktatásban az angol, de ugyan-

így legitimitást élvez a kínai mandarin, a maláj, 

mint az ország egykori anyanyelve és a nagyszámú 

indiai bevándoroltakra való tekintettel a tamil. An-

golul így vagy úgy mindenki tud, de a BBC nyelvét, 

a „King Englisht” kevesen beszélik, saját tapasztala-

tunk szerint Angliában is. Kínaiul talán mindenki 

ért, hiszen a lakosság többsége kínai bevándorolt és 

az angol mellett a kalligrafi kus kínai írás is minden-

hol olvasható, éppen úgy, mint Kelet-Ázsia más or-

szágaiban, így Japánban is, ami még inkább fokozza 

a tarkaságot.

A mindennapi élet és a munka világának a jel-

lemzésére egyik 2010 óta Szingapúrban élő hon-

fi társunkat, Jakab Zoltán HR (humánerőforrás) 

szakember segítségét kérjük, aki egyébként a leg-

újabb, úgynevezett AI-n (Appreciative Inquiry, azaz 

elismerő érdeklődés) alapuló menedzsment-fej-

lesztés híve, és ezt szeretné meghonosítani a távoli 

szigetországban. Fizikailag körülbelül száz munka-
társ veszi körül a cégnél, ahol dolgozik egy irodaház 
huszonharmadik emeletén. Csak két fehér ember van 
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köztük, mert a többiek mind más-más ázsiai ország-
ból származnak – számol be szingapúri tapasztalata-
iról barátunk egy munkaerőpiaci portál által készített 
interjúban. Odaadóan és nagy intenzitással dolgozik, 
ezért személyét nagyon megbecsülik és értékelik mun-
káját. Ez is valószínűleg annak a sokszínű emberi kör-
nyezetnek a következménye, amelyben azonban csak 
úgy lehet boldogulni, ha az ember elfogadóvá válik. 
Főnökét emberileg szereti és tisztelik egymást, de nem 
tartja eléggé motiváló, jó vezetőnek, amellyel – úgy 
érzi – szembefordul a helyi normával, a vezetőket öve-
ző, a valóságtól elrugaszkodott tekintélyelvűséggel. A 
szingapúri rendszer erősen hierarchikus, a főnök szava 
szent és sérthetetlen, meg sem merik szólítani őket a 
beosztottjaik.

Az életszínvonal Szingapúrban összehasonlítha-

tatlanul magasabb, mint nálunk, egy helyi pálya-

kezdő 370.000 forintnak megfelelő összeget keres, 

ugyanakkor hatszáz magyar forint értékű dollárból 

kiadós ebédet lehet kapni. Olcsóbb a benzin is, na-

gyon sokba kerül viszont az albérlet, így a helyiek 

sokáig élnek a családi fészek kényelmében. Az adó 

öt százalék, amelyet az első évben nem is kell fi -

zetni. Az ötven évnél fi atalabbak anyanyelvi szinten 

beszélnek angolul, és teljesen általános, hogy min-

denki két-három nyelven tud beszélni. Jakab Zoltán 

barátunk számára nagyon szimpatikus kormányzati 

rendelet, mely nem engedi, hogy egy lakótömbön 

belül harminc százaléknál több kínai, maláj vagy in-

diai éljen együtt. Így elkerülik a homogén negyedek 

kialakulását. Ilyen környezetben mindenki megta-

nulja tisztelni a másikat.

A helyi cégeket jellegzetesen az ázsiai munka-

morál jellemzi. Rengeteget dolgoznak, a túlórázás 

természetes jelenség, mindenki tovább marad, mint 

ahogy a munkaideje szól, de ezért nem jár túlóra-

pénz. Hivatalosan a munkaidő 8.30-tól 17.30-ig 

tart, „de előfordul, hogy este 6-ig, fél 7-ig vagy to-
vább is bent maradok” – nyilatkozza Zoltán, amit 

a főnöke természetesnek tart. A munkaidő első fél 

órája egy közös „Chi-King” testgyakorlattal telik. 

Ingben, öltönyben végzik a stresszoldó jógagyakor-

latokat, hogy frissen, felüdülten kezdjék a munkát, 

amely, a szingapúri munkamorál szerint, segíti a 

testi és lelki kiegyensúlyozottság megteremtését.

„A város tömegközlekedési rendszere egészen fan-
tasztikus, egy feltölthető chipkártyával utazhatok a 
pontosan összehangolt vonalak között, és ebben fény-
évekkel járnak előttünk. Egyszerűen nincs szükség au-
tóra. Kiemelendő a tisztaság és az emberek nyitottsá-
ga. Az utcán mindenki mosolyog rám, és meg akarják 

tudni, ki vagyok, honnan jöttem” – vélekedik honfi -

társunk a szingapúriak mentalitásáról, életviszonya-

iról.

Az alig kétszázalékos európai bevándoroltakhoz 

tartozóan egy viszonylagosan nagy lélekszámú ma-

gyar kolóniáról is beszélhetünk ebben a hátsó-ázsiai 

törpeállamban. „Foglalkozás alapján vannak az in-
formatikusok, meg a többiek. Mondhatjuk, hogy ki-
csiny nemzetünk informatikusai itt bizony szép szám-
mal képviseltetik magukat. Tanulmányaik és tudásuk 
alapján a PhD hallgatók kicsiny, de egyre aktívabb 
csapatát különíthetjük el a családosok nagy csoporto-
sulásától, akiknek nagy része egyébként kisgyermekkel 
érkezett, és jelenleg 2-3 éves szerződése van valame-
lyik multinál. Aki pedig nem nemzetközi vállalatnál 
dolgozik, az saját cégét irányítja. A hajadonok között 
nincs is olyan, akinek magyar párja lenne. Ha már 
vegyes párokról van szó, most ünnepelte a születésnap-
ját András, és kínai barátnője, Aggie” – olvashatjuk 

a Magyar klub faliújságjából, minden kommentár 

nélkül.

Szingapúr az ázsiai művészetek világvárosa

Dél-Ázsia modern szigetországa nemcsak a vi-

lág egyik meghatározó üzleti, gazdasági központ-

ja lett, hanem, centrumává, sőt epicentrumává is 

vált az ázsiai, európai kultúrának és művészetnek, 

megtestesítve annak minden ágát és műfaját, az 

előadóművészetektől a múzeumokig. Minthogy 

kozmopolita és multi-etnikus város, Szingapúrt 

gyakran aposztrofálják mint „Kapu Kelet és Nyu-

gat Között” várost, amelyhez hasonló aligha van 

a világon. Különös privilégiuma, hogy ehhez ren-

delkezésre állnak a legmodernebb létesítmények, 

amelyek architekturálisan és funkcionalitásukat 

tekintve egyaránt világszínvonalúak. Művészeti in-

tézményeik azonban nemcsak befogadják és bemu-

tatják Ázsia és a többi földrész egyedülálló, esetleg 

csak itt látható tradicionális művészeti alkotásait, 

hanem saját produktumaik, művészeik, együtteseik 

is vannak, amelyek a világ legrangosabb pódiuma-

in is megállják a helyüket, mint például a Th eatre 

Works együttes, vagy a kínai szimfonikus zenekar. 

Ezt a célt igyekszik erősíteni a nemrégiben létreho-

zott Művészeti Főiskola (SOTA), amelynek célja a 

művészeti talentumok felkutatása és képzése.

A szingapúri kormány, az úgynevezett Mester-

terven (Master Plan) belül bőkezűen bátorítja és tá-

mogatja a művészeti életet, különösen annak nagy 

volumenű rendezvényeit, fesztiváljait, míg a nyuga-
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ti és a multikulturális művészetek zászlóshajói felett 

a Nemzeti Művészeti Tanács bábáskodik.

Ezt egészítik ki a magán mecenatúrák, a privát 

művészeti vállalatok és a CSR (Corporet for Social 

Resposibility) adományok. Az esetleges anyagi 

hiányokon kívül, amely ugyan ritkán fordul elő, 

gondot jelent a helyhiány, tekintettel a város zsú-

foltságára. Egy négyzetkilométerre ugyanis 6.700 

fő jut. Az azonban mindenképpen elmondható, 

hogy a város művészeti élete hasonlóan olyan nagy 

vonzó erő a turisták számára, mint Madridban a 

Pradó, vagy Firenzében az Uffi  zi, különösen azok 

számára, akik a keleti kultúra különlegességei iránt 

érzékenyek.

A szingapúri „MÜPA”

Szingapúr káprázatos látványa, az elmúlt évti-

zedek alatt sokat változott, de egyik sem volt olyan 

drámai és ellentmondásos, mint a hivatalosan 2002-

ben megnyílt Szingapúri Esplanade Complex, a szi-

getország kulturális palotája (esplanade, ld. tenger-

parti sétatér). A maga architekturális formájával és 

dekoratív elemeivel az óriási épületkomplexumban 

ötvöződik az ázsiai, sőt a szingapúri specifi kum 

és az európai gigantikus kulturális létesítmények 

építészeti stílusa azáltal, hogy a két tüskékkel borí-

tott egymásba kapcsolódó hatalmas épületegyüttes 

durianra emlékeztet, és ez máig is nagy vitát vált 

ki. A durian (duriozibethinus Murr) egy népszerű 

szingapúri 15-30 cm hosszú, akár 8 kg. súlyú tüs-

kékkel borított kemény héjú gyümölcs, amelyet fa-

kopánccsal lehet feltörni, benne 2-6 cm-es halvány-

sága, könnyen meghámozható magvak találhatók, 

telve összehasonlíthatatlanul zamatos, krémszerű 

folyadékkal.

Amilyen kecsegtető a duriant szimbilizáló 

Esplanade Complex kívülről, olyan gazdag és ér-

tékes az intézménykombinát kínálata belülről, és 

mint ilyen a világ egyik legmozgalmasabb művé-

szeti, művelődési központja. A legkiemelkedőbb 

rendezési és művészeti teljesítménye, hogy minden 

évben egy többhónapos világművészeti fesztivált 

rendez, és a keleti és nyugati földtekén egyaránt 

számon tartott színházi és opera-előadásain, hang-

versenyein, kiállításain és egyéb műsorain a legis-

mertebb, nemzetközi hírű művészek, zenekarok, 

táncművészek kápráztatják el a hazai és a külföld-

ről idesereglett közönséget, amelyre megint csak 

az ázsiai és európai kultúra találkozása a jellemző, 

mind személyi és stílus vonatkozásban, mind a 

klasszikus visszatekintés és a modern művészetek 

megelevenítése tekintetében.

A fesztiválon kívül is minden korú, érdeklő-

désű és nemzetiségű szingapúri lakos megtalálja a 

számára hasznos vagy szórakoztató programot az 

Esplanade Complexben. Sok az ingyenes Coff ee 

Morning /délelőtti kávézó/ és Afternoon Tea (öt-

órai tea) zenés műsor is, amelyen mindenki ingye-

nesen részt vehet és erősíti a régiek és újak, az egyes 

etnikumok közötti párbeszédet, megértést. Az ama-

tőr művészeti együttesek is felléphetnek a maguk 

örömömére, a más nemzetiségűek szórakoztatására. 

A komplexum valójában egy agóra, ahol a sok nem-

zetiségű és felekezetű bevándoroltak, a többségi kí-

naiak találkozhatnak a más nemzetiségűekkel, meg-

ismerhetik egymás szokásait, gondolkodásmódját 

és időnként tájékoztató és vitára inspiráló előadá-

sokat is meghallgathatnak az aktuális gondokról, 

problémákról. Mindehhez rendelkezésre állnak a 

megfelelő auditóriumok, terek, kávézók, teázók, a 

kívánatos társas helységek, kényelmes berendezé-

sekkel, felszerelésekkel. A gyermekekről, fi atalokról 

és idősebbekről sem feledkeznek meg, és számukra 

is vannak programok, vitaestek. Ezen kívül, ren-

delkezésre állnak az epicentrum büszkeségei: az 

1600 főt befogadó hangversenyterem és a 2000 

férőhelyes, szintén kényelmes elhelyezést biztosító 

színház, mindkettő kiváló, mozgatható akusztikai 

falakkal, kiegészítő berendezésekkel. Az intézmény 

infrastrukturális színvonalára jellemző, hogy a kon-

certemben lévő orgona 4740 síppal és 61 „stoppal” 

rendelkezik, amelyet Johannes Klass „Orgelblau”, a 

világ leghíresebb orgonakészítő mestere tervezett és 

készíttetett el.

Sokszínű multietnikus előadóművészet

Az előadóművészeti élet Szingapúrban bővel-

kedik helyi tehetségekben és izgalmasabbnál izgal-

masabb művészi produkciókban, amelyben megint 

csak a lakosság szinte végtelen tarkasága, sokszínű-

sége tükröződik, és ezt az önmegmutató aktivitást 

és kezdeményezést a kormányzat is példamutatóan 

felkarolja. Ezt teszik teljessé a főleg Ázsiából, de a 

világ minden részéből idelátogató művészek min-

denirányú bemutatkozásai, amely által ismételten 

manifesztálódik a szigetország páratlan euro-ázsiai 

művészeti és kulturális karaktere.
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Bangsawan

Maláj opera, amely többnyire legendás törté-

neteket jelenít meg az európai operához hasonló 

stílusban. Az ázsiai földrészen ma már kihalóban 

van. Mint a legtöbb nyugati színjáték, a bangsawan 

előadások is klasszikus szerelmi történeteket és az 

árulást elevenítik fel a tragikus daljáték számunkra 

különös, keleti formájában. A bangsawan legtra-

dicionálisabb típusa mindazonáltal a maláj mítosz 

titkait és rejtelmeit hozza felszínre az ezzel harmo-

nizáló különleges hangszeres eszközökkel.

A másik gyakori témája a bangsawan operáknak: 

gyermekmesékről szólnak, amelyek közül a legnép-

szerűbbek Bawang Putih, Bawang Merah és Sang 

Nila Utama kalandjai. Sang Nila Utama a régebbi 

korokról szóló meséskönyvek emblematikus hőse, 

aki arról volt nevezetes, hogy felfedezte az oroszlánt 

Temasek szigetén. Temasek Szingapúr eredeti neve 

volt, mielőtt Sir Stamford Rafl les (1781–1826) an-

gol diplomata és utazó megalapította volna 1822-

ben a gyarmati kikötővárost.

Míg a hagyományos Bangsawan tovább él a 

professzionális művészek előadásában, addig ennek 

modernizált változata, a szingapúri televízió vala-

melyikének is gyakori varieté műsora a Sri Warisan 

táncegyüttes előadásában, de éppen így egyes rész-

letei emelik a tradicionális maláj esküvők ünnepi 

hangulatát, amelyet a lakodalmak színhelyén a vá-

ros valamelyik pontján tartanak.

Szingapúri Állami Szimfonikus 

Hangversenyzenekar

A 96 tagból álló szimfonikus zenekar világszer-

te ismert, mint az egyetlen olyan hangversenyze-

nekar, amely mesteri módon képes megjeleníteni 

az ázsiai és európai zenei hagyomány legjelesebb 

műveit. A zenekar a hazai és a nemzetközi anya-

gi és szellemi élet összefogásával 1979-ben alakult 

meg, és azóta minden évben 50 alkalommal lép 

fel és tart előadást, amikor mindig megtelik az 

Esplanade Complex 1600 fős befogadóképessé-

gű, kitűnő akusztikájú, gyönyörű koncertterme. 

A Londoni Szimfonikusokkal vetekedő zenekar a 

salzburgi és bayreuthi fesztiválokkal felérő zenei 

élményt nyújt, telve nyugati és keleti hangulatok-

kal, életérzésekkel. A hely szellemét, a „genus locit” 

bizonyítja – mivel, hogy Szingapúr, mint volt kikö-

tőváros, „a tenger szülöttje” – ChenYí, Bright Seng 

és Yardumian Richard: „A tenger” című szimfoni-

kus zeneműve, amely a tengerre jellemző súllyal 

és mélységgel könnyen visszhangra talált a sziget-

lakók lelkében, mint ahogy Debussy Tenger című 

programzenéje a francia tudatban. (Petőfi  Sándor 

is dicshimnuszt zeng az Alföld tengersík vidéké-

ről, mint sajátosan magyar tájról, mert „ott vagyok 

hon, ott az én lelkem”.) A zenekar bemutatta és 

CD-re vette Alexander Tcherepin (1899–1997) 

orosz származású zeneszerző és zongoraművész hat 

zongorahangversenyét és négy szimfóniáját. A kö-

zel száz fős zenekar jó hírnevét mi sem bizonyítja 

jobban, mint hogy szívesen látott vendégek nem-

csak Ázsiában, hanem Európa és Amerika patinás, 

legnevesebb hangversenytermeiben is, például a 

New-Yorki Carnegie Hallban vagy Európában, a 

bécsi Állami Operaházban. Páratlan természeti és 

zenei élmény, amikor a társulat a szigetország bo-

tanikus kertjében havonta egyszer előadást tart. A 

hatalmas szabadtéri zöld arénában, körülvéve pál-

maligetekkel, a tömeg olyan óriási, hogy ha vala-

ki jó helyet akar kapni a zöld pázsiton, korán kell 

megérkeznie harapni- és innivalókat tartalmazó 

kosárral a kezében, hogy jó helyet kapjon.

Szingapúri Kínai Zenekar

A 80 tagú zenekar a szigetország egyetlen ilyen 

hivatásos zenei együttese, s mivel a lakosság többsé-

ge kínai, megkülönböztetett rangot, mondhatnánk 

ikonikus, szimbolikus státuszt élvez, és zászlóshajója 

a helyi művészeti együtteseknek. Mint testvérintéz-

ményét, az Állami Szimfonikus Zenekart, szintén 

1997-ben avatták fel, és hozzá hasonlóan otthona 

az Esplanade Complex grandiózus konferencia 

csarnoka, és méltán élvezi a mindenkori szingapúri 

miniszterelnök megkülönböztetett fi gyelmét. Vízi-

ójuk, hogy egy szingapúri karakterű világhírre te-

gyenek szert, zenéjükkel jobbá és nemesebbé tegyék 

az emberi lelket, nem csak a szingapúriakat, hanem, 

amennyire lehet, az egész világot. Nagyra törő cé-

lok! Erkölcsi magatartásukra jellemző az elkötele-

zett team-munka, közösségi attitűd, az innováció és 

az állandó tanulás.

Reményeik – úgy tűnik – valóra is váltak. Első 

zeneigazgatójukkal, Hu Bing Xuval óriási sikerrel 

turnéztak Kínában. 2000. január 1-én, az ezred-

fordulós ünnepségek keretében, világrekordot állí-

tottak fel azzal, hogy 1400 muzsikus részvételével 

adtak újévi koncertet. Előadóművészetük magas 

színvonalát és jó hírnevüket mi sem bizonyítja job-

ban, mint hogy meghívást kaptak a davosi Világ-
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gazdasági Fórum egyik találkozójára, a Nemzetközi 

Monetáris Tanács éves konferenciájára, valamint a 

Művészeti Tanácsok világkonferenciájára. Tajvan 

fővárosában, Taipeiben elnyerték „a legjobb kínai 

zenekar” díjat a Tradicionális Művészetek Feszti-

válján. 2002-ben Marco Polo utazásait egy epikus 

szimfónia-fantázia formájában dolgozták fel és vit-

ték színre kultúrpalotájukban az „Esplanade” szín-

házban, frenetikus sikerrel.

A Szingapúri Kínai Zenekar azonban nem volt 

megelégedve saját eredményivel és a Művészeti 

Főiskola (ld. SOTA) legkiválóbb tanulóiból meg-

alakította a Szingapúri Ifj úsági Kínai Zenekart, de 

nem csak létrehozta, hanem gyermekének tekintve 

folyamatosan támogatta, mind szakmailag, mind 

szervezetileg, és valóságos impresszáriója lett az 

együttesnek. Ennek meg is lett az eredménye, mert 

a zenekar tagjai kiváló muzsikusokká és zeneszer-

zőkké váltak, akik a nemzetközi színtereken is meg-

állják a helyüket és sokan közülük tagjai lesznek a 

„nagy” zenekarnak.

Maláj zene 

A hagyományos maláj zene öt kategóriába osz-

lik: ronggeng, asli, masri, joget és zapin. A leglas-

súbb ütemű a masri és az asli, amely régi falusi élet-

képeket szólaltat meg a zene nyelvén, mint például 

az aratás és a családi ház építés lombokból, fahán-

csokból. A ronggeng Indonéziából, Jávából szárma-

zik, de hasonlatos a thaiföldi ramwonghoz is, mi-

vel a férfi ak és asszonyok között szövődő szerelmet 

hangszeres zenével és lírai költeményekkel érzékel-

teti. A zapint a színpadi változat mellett a maláji 

televízió varieté formában is feldolgozta, mert igen 

a látványos és szórakoztató. A joget zenéje azért 

izgalmas, mert benne a maláji és portugál elemek 

keverednek egymással.

A tradicionális maláji táncosok, miközben éne-

kelnek, gyakran tartanak kezükben különféle tár-

gyakat, úgymint gyertyatálakat, rizs-szitát, papíres-

ernyőt, amely a táncot még kifejezőbbé, színesebbé 

teszi.

Klasszikus indiai zene 

A klasszikus indiai zene a zene legrégibb formá-

ja a világon. Gyökerei a törzsi varázslatig, a védikus 

himnuszig, népzenéig vezethetők vissza, és felettébb 

melodikus hangzásúak. A klasszikus indiai zenére 

egy letűnt világ bája, kellemessége, szépsége jellem-

ző. Ami megkülönbözteti más zenei stílusoktól, az, 

hogy kiemelt hangsúlyt kap benne a melódia és 

hangzásának sztakkátó, minden hangot kiemelten 

megszólaltatott jellege.

Noha az észak-indiai hindusztáni és a dél-indiai 

carnatic zenére oszlik, mindkét típusú zene eredete 

és alapkoncepciója ugyanaz. A megfi gyelhető kü-

lönbség csak az, ahogyan ez a két fajta klasszikus 

zene előadásmódban és stílusban eltérnek egymás-

tól.

Népzenék olvasztó tégelye

Szingapúrban ahány nemzetiség, annyi nép-

zene és népi tánc él, a kínai hakkastól, az arabon, 

tamilon, indiain, szikenán a malájig, amelyet fé-

lig hivatásos, félig amatőr együttesek adnak elő 

ünnepi alkalmakkor, népművészeti bemutatókon 

vagy fesztiválokon, részben a maguk örömére, rész-

ben a turisták szórakoztatására. A mi Balkánunk 

és Kárpát-medencénk népzenéje, amelyet Bartók 

Béla (1881–1945) színessége és egymásra hatása 

miatt oly nagyra becsült, ehhez képest egy homo-

gén egység, uniform zenei kultúra. Ugyanakkor az 

egykori kikötővárosban minden népnek megvan a 

maga klasszikus (komoly) zenéje is, és a kettő nem 

ugyanaz, mert a népzene közösségi és bár tradicio-

nális jellegű, de mégis változó, míg a klasszikus zene 

örök és változatlan, autonóm művészet. Így például 

az indiai népi bharatanatyam mellett él a klasszikus 

indiai zene, amelynek egyik műve kurtizánok által 

előadott ének és zene, sok évszázaddal ezelőttről.

A galériák, múzeumok, mint az ázsiai és 

európai művészetek kincsestára

Valamennyi művészet iránt olthatatlanul ér-

deklődő, legyen az szakavatott műértő vagy a szép-

ségben örömét lelő európai vagy ázsiai, minden 

vágya az, hogy eljusson a szingapúri galériákba 

vagy múzeumokba, ahol megcsodálhatja a helyben 

megalkotott vagy a világ bármely helyéről származó 

műkincseket, művészeti alkotásokat, de nem csak 

gyönyörködhet bennük, hanem azok egy részét 

meg is vásárolhatja. Ez a kis szigetország pletfórája 

a múzeumoknak, ahol a mestermunkák ezrei talál-

hatók, de kiállításaikkal nem csak hívogatják a né-

zőket, hanem interaktív módon fokozni kívánják az 

élvezetet, elmélyíteni a művészi befogadást.
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Opera Galéria

Ha valaki megszállottja a művészetnek, és külö-

nösen akkor, ha „van mit a tejbe aprítania”, feltét-

lenül meg kell látogatnia ezt a képtárat, amelyben 

többek között olyan remekművekkel találkozhat, 

mint az európai Picasso, Buff et, Dalí, Gauguin, 

Miro, Braque vagy Chagall festményei, grafi kái és 

mint az ugyancsak világhírű kínai-francia Chu Teh 

Chun (1920–2003) és a Zao Wou Ki (1920–2013) 

alkotásai, sőt a kiállított művekből, amennyiben erre 

mód van, vásárolhat is. Például Picasso 1967-ben ké-

szült színes tollrajza, a Homme Margeur de Pasteque et 
Flutiste (A dinnyeevő és a fuvolás) 1.8 millió dollárért 

kelt el a szingapúri Opera Galériában.

A képtár 1997-ben alakult és előretolt bástyája 

az Opera Galéria elnevezésű nemzetközi művésze-

ti múzeumhálózatnak, amely a világ legnagyobb 

művészeti tőkéje és Szingapúron kívül intézmé-

nyei vannak Párizsban, New Yorkban, Miamiban, 

Honkongban, Londonban, Velencében, Szöulban, 

Dubaiban és Monacóban, általában a turistapara-

dicsomokban és a leggazdagabb városokban. Meg-

alapítója és igazgatója Gilles Dyan, francia mű-

kincskereskedő, aki az Európai Művészeti Kamara 

hivatalosan is a világ egyik legelismertebb műkincs-

szakértője. A városállam galériájára különös gondot 

fordít, amelynek köszönhetően sok világhírű alko-

tás csak itt található meg, különös tekintettel Picas-

sóra, Dalíra, Gauguinra és Chu Teh Chunra, ami 

csak tovább növeli Szingapúr művészeti epicent-

rum- és specifi kus jellegét. A galéria humanizmu-

sát dicséri, hogy feladatának tekinti az új művészeti 

talentumok promócióját, beleértve a kelet-ázsiai 

tehetségeket is.

HDB Galéria

A kiállításon megelevenedik előttünk az a 360 

fokos fordulat, amely a 60 évvel ezelőtti slumos 

nyomornegyedektől a mai világvárosig vezetett. 

A HDB az állami Építési és Fejlesztési Hivatal 

(Housing&Development Board), amely megter-

vezte és irányította ezt az alig két nemzedéknyi pá-

ratlan fejlődést (amelyhez hasonló csak Magyaror-

szágon volt a 60-as, 70-es években), hogy ellássa a 

szingapúriakat minden igényt kielégítő lakásokkal 

és az ennek megfelelő környezettel.

A Hivatal az elmúlt évtizedekben és jelenleg 

is gyakorlati és elméleti kutatásokat, fejlesztéseket 

hajt végre, hogy biztosítsa költségkímélő módon a 

lehető legmagasabb színvonalat és a folyamatos fej-

lődést, beleértve a különböző kereskedelmi, felüdü-

lési, szociális és pihenést biztosító létesítményeket.

Fontos prioritása a HDB-nek – és ez a galériá-

ban is nyomon követhető – a „kohezív közösségek” 

kiépítése a városban. Ezt a célt szolgálja olyan közös-

ségi terek létrehozása, ahol a különböző etnikumú 

lakosság találkozhat és érintkezhet egymással. Ennek 

érdekében a HDB-nek és az államnak is alapvető 

célja a multinacionális harmónia biztosítása, továb-

bá a családi kötelékek megerősítése és az idősekről, 

az elesettekről való gondoskodás, amint ez a szöve-

ges, vizuális és média-prezentációkból kitűnik.

Th e Substation. A Művészetek Otthona

A művészeti központot Kuo Pao Kun (1939–

2002) neves drámaíró és színházigazgató alapította 

1990-ben, amely az első független kortárs művésze-

ti központ az országban. Sokféle művészeti prog-

ramot rendeznek, a hagyományos táncoktatástól, 

rock-koncerteken, vizuális művészeti bemutatókon 

át a fi atal költők estjéig. Rendeznek továbbá nem-

zetközi rövidfi lm-fesztiválokat, kísérleti színházbe-

mutatókat, konferenciákat Szingapúr művészetéről 

és kulturális életéről.

A Substation évek óta együtt dolgozik Szin-

gapúr legproblematikusabb művészeivel, íróival 

értelmiségeivel, ellenzéki csoportjaival. A fi atal és 

kitörni akaró művészek szívesen igénybe veszik a 

központ helyiségeit, és kérik szakmai segítségüket, 

mert a Művészetek Otthona mindig nyitott az új 

javaslatokra, gondolatokra.

NUS Múzeum

Rendkívül gazdag gyűjteményével a múzeum szer-

ves része a Szingapúri Nemzeti Egyetemnek (National 

University of Singapur, röv. „NUS”). Anyaga és ku-

ratóriumi gyakorlata meghatározó forrása az egyetem 

társadalomtudományi képzésének és kutatásának, 

missziója, hogy a közreműködésével végzett képzéssel, 

kutatással és szolgáltatásokkal átformálja a szingapúri 

polgárok gondolkodását és munkáját. A több mint 

7 ezer műalkotásból álló, a világon szinte az egyetlen 

ilyen kincstára a keleti művészeteknek négy szekcióra 

osztható. A Lee Kong kínai gyűjtemény felöleli a 4 ezer 

éves kínai történelem relikviáit a kortárs művészetekig. 

(A mondabeli első kínai császár Huang Di, volt, aki 
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Kr. e. 2100-ban alapította meg az első kínai államot 

a mai Peking környékén); a Déli és Délkeleti Gyűjte-
mény tartalmazza az indiai klasszikus szobrászat ide-

jétől származó emlékeket a mai modern alkotásokig. 

(Az első klasszikus indiai szobrokról időszámításunk 

előttről az 1700-as években van emlékünk az Indus 

völgyében); és az NgEng Teng Gyűjtemény több mint 

1000 művészeti remekművet tartalmazó adománya. 

NgEng Teng a legnagyobb, nemzetközi hírnévre is 

szert tett, szingapúri szobrász (1934–2001) volt, a 

Cultural Medallion, a legmegtisztelőbb szingapúri 

kitüntetés tulajdonosa. A negyedik részlege a múze-

umnak az úgynevezett Baba Ház (Baba house), amely 

nem más, mint egy régen kivándorolt kínai kereskedő 

család háza, amelyet a NUS múzeum néprajzosai és 

restaurátorai hoztak rendbe. A célja az, hogy a maga 

eredetiségében látható háznak és berendezéseinek 

bemutatásával érzékeltesse a régmúltban kivándorolt 

kínai kereskedő családoknak, a parnakánoknak életét, 

szokásait, kultúráját. (Ilyen kínai kereskedő negyedek 

voltak és vannak például Moszkvában, Londonban és 

a világ más nagyvárosaiban).

Szingapúri Művészeti Múzeum (Singapore 

Art Museum, röv. SAM) 

Délkelet-Ázsia kortárs művészetének és pop art 

világának múzeuma. A SAM kiállításainak több-

sége alkalmi jellegű, általában egyhónapos időtar-

talommal, amelyen a szingapúri és a kortárs ázsiai 

művészek alkotásai láthatók. A múzeum azért igen 

kedvelt, mert segít lépést tartani a kortárs művésze-

tek új irányaival, nemzetközi kitekintése széleskörű, 

ugyanakkor vitákra, a művészekkel való találko-

zásra is inspirál. Mint a kortársművészetek nem-

zetközi múzeuma Délkelet-Ázsiában, olyan nagy 

tekintélyű intézményekkel tart partnerkapcsolatot, 

mint a Pompidou központ, Guggenheim Múzeum, 

Stedelijk Múzeum, Bonn Art Museum, Asia Soci-

ety in New York, etc. Mivel Szingapúr mindinkább 

egy globális művészeti várossá válik, színhelye és 

ösztönzője a nemzetközi művészetelméleti, esztéti-

kai vitáknak, kutatásoknak, források és talentumok 

felfedezésének.

Ázsiai Civilizáció Múzeuma 

Egyike azoknak a múzeumoknak, amely a pán-

ázsiai kultúrára és civilizációra koncentrálja gyűjtő, 

kiállító és kutató aktivitását, azokra a térségekre, 

ahonnan Szingapúr multietnikus csoportjai eredez-

tetik származásukat.

A kínai művészetet a pompás Dehua porcelán 

fi gurák, taoista és buddhista szobrok, kalligráfi ák 

és a dekoratív művészetek más példái képviselik. 

A dél-ázsiai galéria széles időspektrumának szob-

raival kápráztatja el a nézőket, köztük a gyönyö-

rű Chola bronzokkal. Különös fi gyelmet érdemel 

Uma Chola bronzszobra, valamint Shiva hitvese 

és ugyanígy Somaskanda is. India korai buddhista 

művészetébe a Mathura- és a Gandhara-iskola alko-

tásain keresztül pillanthatunk be. A múzeumi kin-

csek közül Mathura Buddha vörös homokkő szobra 

(a Kanishka érából) páratlan mestermunka.

Más irányú fi gyelem övezi a dél-indiai famun-

kákat, a nepáli-tibeti bronztárgyakat, textíliákat, 

későközépkori miniatűröket és már a gyarmatosítás 

korából való nyomtatványokat.

Az dél-ázsiai gyűjtemény műfajilag és tartalmá-

ban szintén gazdag és etnikailag is diverzifi kált.

Az ősi Dél-Ázsia arisztokratikus művészetét 

szimbolizálják a khmer szobrok és a jávai templo-

mi szobrok (némelyek Leidenből kölcsönzöttek), 

valamint a kései buddhista művészeti alkotások 

Myanmarból (azaz Burmából), Th aiföldről, to-

vábbá a kínaias vietnámi templomművészet. A 

pernakan arany, textíliák, törzsi ornamentikák és 

színházi maszkok jeles értékei az Ázsiai Civilizáció 

Múzeumának.

Néhány galériahelyiséget pedig időszakos, igen 

speciális témával foglalkozó kiállítások céljára hasz-

nál fel a múzeum. Például expresszív bronzkori 

maszkok Sanxingduiól, a szecsuáni tartományból, 

Kínából.

Szingapúri biennále

Az első szingapúri biennálét, a velencei nem-

zetközi biennále mintájára (amelyet 1895-ben in-

dítottak útjára) 2006-ban rendezték meg, mint az 

éves események fénypontját. A mind az öt földrész-

re kiterjedő képfesztivál jelszava „bizalom” volt. Az 

esemény lázba hozta az egész, Budapestnél másfél-

szer nagyobb országot és a kiállítások fényei bebo-

rították az egész várost. A biennálén 195 zsűrizett 

képet mutattak be, 95 művész részvételével 18 or-

szágból. Az esemény része volt az 2006. év fontos 

eseményeinek, amely magába foglalta az Interna-

tional Monetary Fund éves közgyűlését és a Világ-

bank csoportjának konferenciáját. Ugyanebben az 

időben rendezték meg a Szingapúri éves Művésze-
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ti Fesztivált. A biennáléval egy időben sor került 

egyéb más nemzetközi audio-vizuális kiállításokra 

is, amelyek szintén emelték az ország jó hírnevét, 

mint Ázsia művészeti epicentrumát (fotókiállítá-

sok, média bemutatók, bútorkiállítások, falfest-

mények, etc.). A biennálén olyan neves művészek 

vettek részt, mint Ilya és Emilia Kabakov, Fujiko 

Nakaya, Jenny Holzer, Mariko M, Shigeru Ban és 

Takash Kuribayahi.

Felnőttoktatás és képzés Szingapúrban

A szingapúri felnőttoktatás és képzés stratégi-

ai terve az úgynevezett Master Plan (Mesterterv), 

melynek alapvető célja, hogy felkészítse az ország 

munkaképes lakosságát a jövő kihívásaira, fejlessze 

és megtartsa annak versenyképességét, növelje a vál-

lalatok munkájának minőségét és produktivitását 

azáltal, hogy elősegítik munkavállalóik iparilag fon-

tos készségeinek megszerzését és annak fejlesztését.

A tervnek minden szingapúri számára lehetősé-

get kell teremtenie, hogy részt vegyen az egész éle-

ten át tartó tanulásban, és megtalálja helyét gyorsan 

fejlődő világunkban, és megőrizze foglalkoztatható-

ságát. A Master Plan célul tűzi ki, hogy az ország 

munkaképes állampolgárainak 50%-a 2020-ra dip-

lomával rendelkezzék. 2007-ben ez az arány 36% 

volt. A fejlődő és legmodernebb iparágakban fel 

kell vértezni a szingapúriakat a megfelelő szakmű-

veltséggel egyrészt úgy, hogy erre fi atal korukban 

felkészülnek, másrészt úgy, hogy pályát változtat-

nak, illetve állandóan továbbképzik magukat.

A Master Plan részeként a kormány felfejleszti 

a felnőttképzés rendszerének kapacitását, szorosabb 

együttműködést épít ki a felnőttképzési rendszer és 

az oktatási intézmények között, és létrehozza a Fel-

nőttkori Tanulási Intézetet, hogy tudományosan is 

megalapozza a felnőttoktatás hatékonyságát.

Absztrakt

A tanulmány bemutatja az egykori brit gyar-

matbirodalom, Szingapúr átalakulását az elmúlt 

hatvan évben. Szingapúr a világ egyik legmagasabb 

GDP-vel rendelkező mintaállama, sajátos utat járt 

be a művészeti oktatás, a felnőttnevelés és képzés, 

valamint az interkulturális nevelés terén. Szinga-

púr egyre inkább egy globális művészeti várossá 

válik, színhelye és ösztönzője a nemzetközi művé-

szeti életnek. A cikk kiemeli a nyelvi és kulturális 

sokszínűséget e mintaállamban, részletezve azokat 

a formális és informális ágenseket, melyek hatására 

ez a sokszínűség formálódott. E sokszínű kulturális 

hagyomány alakításában és átadásában meghatáro-

zó szerepet tölt be a szingapúri előadóművészet, a 

zenei élet és a múzeumok. Ezeket a társadalmi in-

tézményeket részletesen tárgyalja a cikk.

Abstract

Singapore as a scene of ethnic and cultural di-
versity in Asia

Th e paper gives insight into the fundamental 

societal transformation of a former British colony, 

Singapore, in the last 60 years. Singapore, econom-

ically one of the strongest countries in the world, 

has reached excellence in varied social sectors from 

art to adult education. Th e paper focuses on the 

multicultural tolerance and communitarian togeth-

erness developed in a hierarchical society in diff er-

ent sectors. Singapore is introduced as a cultural 

capital city of Asia with its diverse performances 

and music scenes and museums. Th ese institutions 

are described in great detail.
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Dolgozatomban a Portugáliában élő brazil egye-

temisták körében végzett, 2009 nyarán megkezdett 

kutatásom eddigi eredményeit szeretném bemutat-

ni. Egy ösztöndíjnak köszönhetően lehetőségem 

nyílt több hónapot eltölteni Portugáliában, az egyik 

lisszaboni egyetemen. Kiutazásomkor kitűzött cé-

lomnak tekintettem olyan új ismeretek megszerzé-

sét, amelyek segítik szakmai fejlődésemet, azonban 

nem sejtettem, hogy Lisszabon városa első jelentő-

sebb antropológiai kutatásom színhelye lesz.1 

Pedig így lett. 2009 júliusában érkeztem meg 

Portugáliába. A repülőút alatt összeismerkedtem 

egy brazil diáklánnyal (J.O.), aki szintén azon az 

egyetemen tanult, ahol én is lehetőséget kaptam. 

Ekkor merült fel bennem először, hogy kutassam a 

külföldön élő brazilok életét. Amint meghallottam 

ennek a 24 éves lánynak az élettörténetét, még nem 

is sejtettem, de megtettem az első lépést egy kibon-

takozó kutatás felé. Ahogy hallgattam élete törté-

netét, családi kapcsolatait, portugál barátjával való 

kapcsolatát, kínos helyzeteit és céljait, arra eszmél-

tem, hogy tulajdonképpen egy olyan életút tárult 

fel előttem, ahol ezekbe a szubjektív kapcsolatokba 

ágyazottan, a saját identitás-keresésének, illetve az 

identifi káció folyamatának legfontosabb kérdései 

fogalmazódtak meg, az amögött megbúvó minden 

kétséggel és bizonytalansággal együtt.

J.O. témaválasztásom szempontjából döntő szere-

pet játszott több okból is. Ő volt az első, akivel Lisz-

szabonban megismerkedtem, „felkarolt” és segítette a 

beilleszkedésemet mind az egyetemen, mind az egye-

temen kívül. Egyetemista lévén jól ismerte a brazil 

egyetemi közösségeket (közöttük központi szerepet 

játszott az Universidade Nova de Lisboa brazilokat se-

gítő informális szervezete: associacao dos brasileiros), 

sőt, kizárólag velük állt kapcsolatban. Ez az ismeretség 

kulcsfontosságúnak bizonyult terepmunkám szem-

pontjából, ez volt a meghatározója annak a közegnek, 

amelyben a kint létem alatt mozogtam. Ezt a közeget 

röviden így jellemezném: brazil.
Annak ellenére, hogy szinte tisztán brazil egye-

temisták mozogtak ebben a csoportosulásban, a be-

fogadásom J.O.-val – a közösség oszlopos tagjával 

1 ELTE, kulturális antropológia szak, szigorlati 

dolgozat javított változata.

– kialakított jó viszonyomnak köszönhetően igen 

gördülékenynek mondható. Nem elhanyagolható a 

nyelv ismerete sem, és mivel többségében az ő tár-

saságukban teltek a napjaim, egyre nyilvánvalóbban 

érződött beszédemen a brazil portugál nyelvi kör-

nyezet hatása, mind kiejtésben mind szóhasználat-

ban. Segítette továbbá a beilleszkedésemet a tény, 

hogy szintén valamiféle migráns voltam.2 A „nem 

portugál”, a számukra semmitmondó „a húngara”3  

jellemzők, (az esetlen, aki nem ismer senkit és sem-

mit), szimpátiát keltett bennük irányomba. Idővel 

azonban „a húngara” meghatározást felváltották más 

jelzők, amelyek már inkább tükrözték a közösség 

tagjaival kialakított kapcsolatok mélységét. Az „eg-

zotikusból”4 hamar „ismerőssé” váltam, így kialakul-

hattak olyan bizalmi viszonyok, amelyek lehetővé 

tették a közösség „belső tudásának elnyerését”.5 

Az ismerkedés szempontjából lényeges kate-

góriának számított a származás, hogy egyedül va-

gyok-e itt, és hogy dolgozom-e. Az ezekből szerzett 

információk elégségesnek bizonyultak ahhoz, hogy 

ezek mentén „feltérképezhessenek”. Legnagyobb 

hangsúlyt a származás kapta. Ezek azok a legfőbb té-

nyezők, amelyek a kapcsolatok teremtésekor irány-

mutatónak szolgálnak, amelyek az első körben meg-

határozzák azt, hogyan viszonyulnak a másikhoz.

Semmi sem jelentett annyit a befogadás és a terep 

szempontjából, mint az, hogy hozzájuk fordultam 

minden kérdésemmel és problémámmal, amelyben 

ők a segítő szerepet látták el. Nekik köszönhetően 

lett szállásom és lett munkahelyem, vagyis hozzájuk 

hasonlóan én is egyszerre nem portugál diák és dol-

gozó ember voltam. Ez alapvető volt ahhoz, hogy 

megértsem a migránsok mindennapjait; lánynak 

lenni, migránsnak lenni és dolgozni (ott, ahol ők) 

privilegizált helyzetbe juttatott a résztvevő megfi -

gyelés szempontjából. Az én terepélményem egyfaj-

2 Bár magamat sosem tekintettem migránsnak, 

inkább csak a hosszú távú turista szerepével azonosultam.

3 Sokak számára Magyarország csak mint foga-

lom létezett, különösebb ismeretekkel nem rendelkeztek, 

sokuk Európában sem tudta elhelyezni.

4 Mint ismeretlen országból érkezőt, az egzotikus 
szó használatával jellemeztek, miközben ők maguk Por-

tugáliában az egzotikus kifejezés egy rájuk vonatkoztatott 

jelentésével nap mint nap szembesülnek.

5 Bakó 2004:388-395.

Bicskei Barbara

A BRAZIL EGYETEMISTÁK LISSZABONBAN
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ta szimbiózist képezett a kutató-én és a dolgozó-én 

között. Két világ között vándoroltam: a világ, amit 

megfi gyeltem, és a világ, ami bizonyos szempontból 

engem is megfi gyeltté tett. Ez alapvetően lehetővé 

tette, hogy én mint kutató, közös élményeken ke-

resztül is tudjam dokumentálni a csoportot.

Dolgoztomban törekszem arra, hogy rávilágít-

sak és egyben megértsem a brazil bevándorló, Lisz-

szabon városában egyetemi tanulmányokat folytató 

– elsősorban lányok – mindennapi élményeinek 

néhány aspektusát. Személyes élményeken és más 

társadalomtudományi elméleteken keresztül igyek-

szem (az élettörténetek feltárása mellett) megérte-

ni és felfedni azokat a kulcspontokat és hatásokat, 

amik a migrációban mindennapi viszonyaikat és 

saját énképüket alakítják. Helyzetemből eredően 

elsősorban a brazil lányok vagy nők mindennapja-

iba láttam bele, mivel az egyetemi életen kívül ve-

lük állt módomban osztozni a munkán. Azt láttam 

közelebbről, hogyan élik meg az otthonuktól távoli 

lisszaboni egyetemi és egyetemen kívüli életet, és 

ez hogyan hat „brazilságukra”. A tanulmányozá-

som középpontjába az a fajta kettős élet és a ket-

tős élethez kapcsolódó, a „brazilság” képéhez való 

viszonyulás különböző módjainak vizsgálata került, 

amelyet az egyetemi világ és munkahely világa kö-

zött tapasztaltam.

A kutatás módszere

Tapasztalataim összegzésekor igyekeztem az 

anyag feldolgozását a Barth által megfogalmazott 

három szintnek megfelelően végezni (makro-, 

mezo-, mikroszint). A legtöbb hangsúlyt a mikro- 

és mezo-szint vizsgálatára fektettem. A mikroszint 

során az elemzés az egyéni interakcióira, személyes 

tapasztalataira, viszonyulásaira, társadalmi hovatar-

tozásának elfogadására vagy elutasítására irányult. 

A mezo-szint esetében az elemzés középpontjába a 

csoport került. Elsősorban az etnikai határok kiala-

kulása szempontjából a másokhoz való viszonyulás, 

és a sztereotípiák vizsgálatával foglalkoztam. Jelen 

kutatásomban makroszintet – az állami ideológiák 

által létrehozott identitáskategóriák szerepét – csak 

felszínesen érintettem.6

A kutatást nem hivatalosan 2009 júliusában 

kezdtem meg, az első hónapok a beilleszkedéssel 

teltek. A kutatás tényleges tárgya és témaköre azon-

ban 2009 szeptemberében tisztult le számomra. A 

brazil közösségnek köszönhetően körülbelül hat 

6 Barth 1996b:3-25.

hónapig kísértem fi gyelemmel közel 40 brazil egye-

temi hallgató mindennapjait, köztük 15 személlyel 

közvetlen, közös élményekkel is gazdagodhattam. 

Egy egyszerű út a kávézóba, vagy vacsora az egye-

temi barátokkal – megfelelő alkalmak voltak arra, 

hogy beilleszkedjem a „terepre”, mindig minden-

hol a „tikkelést” keresve.7 Az itt folyó beszélgetések 

kezdetben alapvetőek voltak, mert gyors benyomást 

adtak a mindennapi életükből.

A lehetőség, hogy olyan helyen dolgozhattam, 

ahol elsősorban csak brazilokat foglalkoztattak és 

legtöbbjük diák volt, nagy előrelépést jelentett a 

kutatás szempontjából. 2009 szeptemberében egy 

nagyobb üzletben kezdtem dolgozni Lisszabon 

egyik bevásárlóközpontjában, vagyis igazán közel 

kerültem a vizsgálat tárgyához.

Ez a privilegizált helyzet nagyon értékesnek 

bizonyult ahhoz, hogy megértsem a munka világá-

nak jelentőségét a migráns társadalom kiválasztott 

szegmensének identitás-alakulása szempontjából. 

Tapasztalatom szerint ez a világ nagyon fontos kul-

turális és szellemi érintkezések tere a migránsok 

számára. Az, hogy ezekben az üzletekben dolgoz-

hattam, két fontos lehetőségeket nyújtott:

1) közelről megismerni a tanulmányozott cso-

port valóságát és így velük együtt megélni a 

munka mindennapjait,

2) könnyebbséget jelentett a terepre való be-

illeszkedés szempontjából, hiszen éreztem, 

hogy magukhoz hasonlónak tekintenek és 

bátran, zavartalanul meséltek nekem szemé-

lyes élményekről.

Tagadhatatlan, hogy kutatásomat ezek a beszél-

getések is táplálták, de nem feledkezhetünk meg ar-

ról, hogy mindez milyen etikai kérdéseket vet fel. 8 

Az „elszólás” csapdáját kiküszöbölendő, igyekeztem 

minél több „hivatalos” interjút is készíteni. A kuta-

tatás főbb kérdéskörének jellegéből adódóan ezek 

részben fél-strukturált, többségük azonban lágy in-

terjú volt. A brazil közösség vezetőivel – ahol kevés-

bé az identitás, inkább a konkrét migráns helyzet 

kapott nagyobb hangsúlyt –, a strukturált interjúk 

bizonyultak alkalmasabbnak.

E tanulmány tartalma tehát leginkább a részt-

vevő megfi gyelésre és az interjúkra épül, amelyek 

egymás erősítése mellett egymást kiegészítő infor-

mációkat is tartalmaznak.

7 Vö. Geertz 2001.

8 Vö. Bakó 2004:388-395.
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Brazilok a Lisszaboni Új Egyetemen

Kutatásom kiindulópontját azok a 20-29 év kö-

zötti brazil fi atalok képezik, akik egyetemi tanulmá-

nyaikat folytatják Lisszabonban, és az Universidade 

Nova de Lisboa egyetemen beüli informális szerve-

ződéshez, az „associacao dos brasileiros” közösségé-

hez kapcsolódnak. Nincsenek pontos adatok a tagok 

számáról, tekintve, hogy mindenki számára nyitott 

és kötelezettségekkel nem jár, így az emberek jönnek-

mennek. Sokaknak azonban nem csak átjáró-házat, 

vagy kezdeti kapaszkodót jelent, hanem szorosabb 

kötelékeket, mélyebb kapcsolatokat és tényleges kö-

zösségi élményt nyújtó közeggé vált, mely biztosítja 

egy közösséghez való tartozás, összetartás érzetét.

A közösség létrejöttekor az associacao elsődleges 

feladata a brazil hallgatók egyetemi nehézségeinek 

segítése volt. Később tevékenységi köre módosult és 

folyamatosan bővült, túllépve az egyetem határain, 

olyan érintkezési ponttá válva, amely az egyetemi 

évek végeztével továbbra is fontos közösségi színtere 

a brazil migránsoknak.

A diákok Brazília különböző pontjairól érkez-

tek. A közösség tagjaira általánosan jellemző, hogy 

céljuk teljes egyetemi tanulmányaik Portugáliában 

végzése (ez szaktól függően 3-6 év jelenlétet jelent), 

majd ezt kamatoztatva egy „megfelelő” állás elnye-

rése, amely több éves munkatapasztalatot nyújthat. 

Azzal kapcsolatban, hogy ez utóbbit Portugáliában, 

Brazíliában vagy esetleg más országban szerzik meg, 

konkrét elképzeléseik nincsenek. A Portugáliában 

töltött tartózkodási terveik változóak az egyetemi 

évek utáni időszakot tekintve, elhatározásuk elég 

ingatag lábakon áll, mert nagyban befolyásolja 

döntésüket a pillanatnyi élmény. Egy bizonyos: 

az egyetemet mindenképp itt szeretnék elvégezni, 

nem akarnak – vagy még nem tudják, akarnak-e 

– Portugáliában letelepedni, csupán egy előre nem 

meghatározható időszakra jöttek. Mindebből ter-

mészetesen az is következik, hogy a tanulók „nem 

akarnak tartósan integrálódni, illetve asszimilálódni 

a számukra teljesen ismeretlen portugál városi tár-

sadalomba, hiszen inkább előbb, mint utóbb mind-

annyian ’haza akarnak menni’”.9 

Elmondható, hogy alapvetően a középosztály 

középső és felsőbb rétegeiből érkeztek Lisszabonba, 

ami nem meglepő, mivel ez az a réteg, amelynek 

lehetősége van és szándékában is áll továbbtanulni 

felsőfokú intézményben. A társaságból lemorzso-

lódtak azok, akik anyaországukból háttértámoga-

tással rendelkeznek. Ezek a fi atalok határozottan 

9 Niedermüller 2005:60.

más életritmust vettek fel, amely az élet másfokú 

élvezetével párosult. Ennek következtében más te-

rületeken találták meg a közösségüket, nem érezték 

szükségesnek ezeket a szálakat.

A Lisszabonban tanuló brazilok többsége – más 

migráns tanulókkal ellentétben – munkavállaló is 

egyben. A szerencsésebbek részmunkaidőben, a 

többségük teljes munkaidőben helyezkedett el, te-

kintet nélkül a munka milyenségére. A két közeg 

– egyetem és munkahely – közötti „ingázás” a meg-

határozója migrációban töltött éveiknek.

A csoport maga homogénnek mindezek ellené-

re nem mondható (Brazília más pontjairól származ-

nak, más családi háttérrel rendelkeznek), de tény, 

hogy összekapcsolja őket  brazilságuk, valamint 

hogy mind egyetemisták és mindnek van valami-

lyen munkája, amit egyetem mellett végez. Így az a 

tény, hogy én is e két életformát képviseltem, kije-

lölte a helyemet a társaságon belül.

A migráció és a brazilok

Azt az elvet követve, miszerint minden társa-

dalmi tény történelmi tény is, a történelmi meg-

határozottság fontos a vándorlási folyamatok meg-

értéséhez. A bevándorlók és befogadóik viszonyát 

nagyban meghatározza a befogadó környezet hoz-

záállása, hogyan tekintenek rájuk. Azt viszont, hogy 

a befogadók hogyan vélekednek a bevándorlásról, 

nem érthetjük annak történelmi hátterei nélkül. 

Éppen ezért relevánsnak érzem a migrációs folya-

matok társadalomtörténeti fonalának rövid vázolá-

sát.

A bevándorlás korunkban gyakori témája nem-

csak az akadémiai köröknek, hanem maguknak a 

polgároknak is. A migráció jelensége nem új keletű, 

hiszen mondhatjuk, hogy az emberiség történelmé-

vel egyidős. A globalizáció korában azonban úgy 

tűnik, új helyzet van kialakulóban. A kommuniká-

ció egyszerűsége, a hírek gyors, nemzetközi szintű 

terjedése, a turizmus tömegesedése, a különböző 

nemzetközi szerződések és megállapodások léte, 

amelyek felmentik a vízum kötelezettsége alól bizo-

nyos országok polgárait, az állandó munkaerőigény 

– képzett és képzetlen egyaránt – és az életkörülmé-

nyek javítására, új horizontok megismerésére való 

törekvés, az üldözések és háborúk, olyan tényezők 

és helyzetek, amelyek szorosan kapcsolódnak az 

embertömegek 21. században tapasztalható eff ajta 

mozgásához.10 

10 Niedermüller 2005:52-66.
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A brazil bevándorlók sajátos történelemmel 

rendelkeznek. A portugál gyarmatosítást követő-

en, a 19. századtól kezdve az Európából történő 

kivándorlás a virágkorát élte. Hollandok, franci-

ák, olaszok, svájciak, németek mind az újvilág felé 

tartottak, sokuknak úticélja Brazília volt. Egészen 

1980-ig Brazília pusztán befogadó országként volt 

számon tartva. A ’80-as években azonban megfor-

dult a helyzet, és a brazilok kezdtek új területek felé 

tekintgetni, elsősorban az Egyesült Államok, Japán 

és az európai országok felé. Ekkortól kezdve fi gyel-

tek fel munkaerő szempontjából a Brazíliában rejlő 

lehetőségekre. Mi lehetett ennek a változásnak az 

oka? Margoli szerint – aki a New York-i brazil be-

vándorlókról készített tanulmányt – kiemelendő a 

gazdasági tényező: 1980-as években óriásira nőtt az 

infl áció. Sales ezzel szemben a társadalmi felemelke-

dés lehetőségét tekintette motiváló erőnek, amelyre 

Brazíliában nem volt lehetőségük.11 

Az utóbbi évtizedekben – különösképpen az 

utóbbi tíz évben – változás következett be a beván-

dorlók profi ljában. Első hullámuk főként a képzett 

munkaerő volt, amelyben nagy számban foglaltak 

helyet a fogorvosok, informatikusok és újságírók. 

Tömeges érkezésük éreztette is a hatását a portugál 

társadalomban, különböző változásokat indított 

be, mint például a fogorvosi képzés megreformá-

lása, az informatika területének fejlődése és fejlesz-

tése.12 

Az utóbbi években a brazil bevándorlók addig 

jellemző szakmai profi lja megváltozott. Az ezred-

fordulótól kezdve a korábbitól eltérő, annál ala-

csonyabb társadalmi osztályok (középosztály) kép-

viselői jelentek meg tömegesen. Megfi gyelhetővé 

vált a munka szempontjából bizonyos proletari-

zálódási folyamat. Az „új” bevándorlók kevésbé 

kvalifi kált és kevesebb bérezéssel járó pozíciókat 

töltenek be: építkezéseken, éttermekben, takarí-

tó személyzetként stb. dolgoznak. Ennek ellenére 

nem lehet egyöntetűen azt mondani, hogy a be-

vándorlók ezen újabb hulláma iskolázottság, vagy 

képzettség hiányában lenne. Annak köszönhetően, 

hogy nagyban megnőtt a brazilok száma a város-

ban a korábbiakra jellemző „észrevétlen” jelenlét 

helyett, jobban a többségi társadalom „szeme elé” 

kerültek.13 

Jelenleg a brazilok Portugáliában a legnagyobb 

külföldi közösséget alkotják. Összesen 66.354 legá-

lisan az országban tartózkodó személyt tartanak szá-

11 in Castles – Miller 2003; Sales 2005.

12 Machado 1999 (2002-2003).

13 Machado 1999 (2002-2003).

mon.14 A valóságban azonban van olyan elképzelés, 

hogy ez a szám eléri a 100.000-t is, mivel nagyon 

sokan tartózkodnak megfelelő engedélyek nélkül 

az ország területén. Többségük Lisszabonban van. 

Legfőképpen nők.15 

Mi a motivációjuk? 

Elméleti háttér

A migráció mögötti különböző tényezőkkel 

kapcsolatban születtek olyan elméletek, amelyek 

a gazdasági fejlődés és a migráció közötti kapcso-

latra fektetik a hangsúlyt. A neoklasszikus tenden-

ciák úgy értelmezik a (gazdasági) migrációt, mint 

olyan személyes egyéni döntés eredményét, amely a 

költségek és javak racionális számításain alapul, az 

egyén célja gazdasági pozíciójának javítása. A mig-

rációs folyamat ezen egyéni döntések összességéből 

adódik. Más kutatások szerint a munkaerőmozgás 

aggregált folyamatának nagyságát és irányát a föld, 

a munka, a tőke és a természeti erőforrások egyen-

lőtlen térbeli eloszlása okozza. A vonzás és taszítás 

elmélete két dinamikus összetevőre fekteti hang-

súlyt, ahol a célország pozitív jövőképével vonzza 

a bevándorlót. „A munkások azon foglalkoztatási 

lehetőségek felé igyekeznek, amelyek a legnagyobb 

hozadékot ígérik számukra, ahol hosszú távú gaz-

dasági és foglalkozási előrehaladásuk kilátásai is 

erősebbek. Összegezve: hosszú távon a kibocsátó 

régiók és országok, a fogadó régiók és országok, 

valamint a migrálók is jól járnak”.16 Vagyis a be-

vándorlók igényei összejátszanak a befogadó hely 

munkaerőigényével.17 

Ezek a refl exiók olyan elméletek kibontakozá-

sának adnak helyet, amikben azt hangsúlyozzák, 

hogy a migráció nem áll másból, mint különböző 

társadalmi hálózatok konstrukciójából, amelyekben 

a bevándorlók különböző stratégiákat találhatnak 

arra, hogyan kötődhetnének egyszerre két helyhez 

is akár.18 

Ezzel el is érkeztünk a transznacionalizmusról 

szóló teóriákig, vagyis olyan elméletekig, amelyek 

14 A Serviço de Estrangeiros e Fronteiras adatai, 

http://sefstat.sef.pt/home.aspx

15 h t t p : / / w w w. b b c . c o . u k / p o r t u g u e s e /

r e p o r t e r b b c / s t o r y / 2 0 0 8 / 0 7 / 0 8 0 7 1 4 _

brasileirosportugal_jr_ac.shtml

16 Öncü 1990:177-178; Hárs 1992:123-137.

17 Castles és Miller 2003

18 Prónai 2003:347-366.



IV. folyam V. évfolyam 2014/III. szám 17

Bicskei Barbara
A brazil egyetemisták Lisszabonban

17

a nemzetközi határok kérdéskörének komplexi-

tásán alapulnak, azok hogyan játszanak közre az 

egyén vagy a közösség életében.19 „Bármilyen puris-

ta ideológiáik legyenek is, a diaszporikus kulturális 

formák sosem lehetnek a gyakorlatban kizárólag 

nacionalisták. Transznacionalista kapcsolatrendsze-

rekbe illeszkednek, amelyek többszörös kötődésből 

épülnek, és egyszerre rejtik magukban a befogadó 

országhoz és normáikhoz való alkalmazkodást és a 

nekik való ellenszegülést”.20 „A mobilitás ma (…) a 

több hely közötti állandó mozgást, s ennek megfe-

lelően az egyidejűleg több helyhez való tartozást is 

jelent(het)i”.21 

Motiváció az egyetemisták tükrében

A brazilok esetében sokan hangoztatják a már 

korábban említett gazdasági helyzetek, krízisek, 

hatását a nemzetközi migrációs folyamatokra. A 

kutatásom alatt azonban az én terepemmel kapcso-

latban állandóan konfrontálódtam ezzel az elmé-

lettel. A terepen tapasztaltak és látottak esetében 

nem éreztem kielégítőnek pusztán gazdasági jelen-

ségként értelmezni az egyetemi hallgatók jelenlétét. 

Jóllehet közvetve vitathatatlan tényezőként tekint-

hető, de direkt motiváló erőnek semmiképp nem 

mondanám.

Sokat mondó volt ezzel kapcsolatban a sao 

paulo-i C.A. története, akinek nem volt elég, hogy 

a legdrágább egyetemen tanulhatott Brazíliában, és 

jómódú körülmények között élt. Vagy C.A. beszá-

molója, aki egy másik városban lévő egyetem miatt 

hagyta el először szülővárosát, azonban nem sike-

rült adaptálódnia az új környezethez, és ekkor dön-

tött úgy, hogy Portugáliába jön. Említhetem még 

G.F. esetét is, aki elsők között említette az erőszakot 

és a veszélyt, amikor távozása okáról beszélt, hiszen 

több támadás is érte ott őt.

Ennek következtében, a kutatás előrehaladtával 

egyre fi gyelmesebb lettem arra a kérdésre, mi rej-

tőzhet amögött, hogy brazilok százai választják a 

portugál egyetemeket. A kérdés megválaszolására 

az interjúkkal összhangban a new york-i brazilo-

kat tanulmányozó Sales elmélete adta a megfelelő 

választ.22 A migráció mögött a társadalmi felemel-

kedés igénye állhat, amire Brazília nem ad sok 

alkalmat. A migráció sok esetben – véleményem 

19 Niedermüller 2005:52-66.

20 Cliff ord 2000:12-17.

21 Niedermüller 2005:52-66

22 Sales 2005.

szerint a diákok esetében kifejezetten – azt célozza 

vagy azt eredményezi, hogy a migránsok az ad-

diginál kedvezőbb társadalmi körülmények közé 

kerüljenek, vagyis feljebb kerüljenek a társadalmi 

mobilitás létráján. Salesnek ez az észrevétele tűnik 

nekem a követendő iránynak, mivel nem tagad-

ta meg teljesen a vonzás-taszítás elvét. A vágyott 

társadalmi felemelkedés nem úgy értelmezendő, 

mint egyfajta gazdasági jólét keresése, hanem sok-

kal szubjektívebb jelenségek összességét is magába 

foglalja, mint pl. a függetlenség, vagy az Európá-

hoz társított elérhető modernitás elérésének lehe-

tősége stb.

Ebben az értelemben a migráció vágya ösz-

szekapcsolódhat egy magasabb státusz elérésének 

vágyával, ami Brazíliában nem volt adott. A jólét 

lehetőségét – ami, hangsúlyozom nem pusztán 

gazdaságilag értendő –, a modernitáshoz vagy mo-

dernséghez vezető út csatornáját a migrációban lát-

ja a migráns. A modernség itt nem a fejődés útját 

jelöli vagy jelenti, hanem inkább státuszkérdést és 

követendő példát fogalmaz meg. Ennek modellje az 

Egyesült Államok és Európa, és Portugália ehhez a 

„modern világhoz vezető kapunak” tekintendő. A 

tanult és tájékozott egyetemisták tisztában vannak 

azzal, hogy Brazília fejlődő ország, de még magában 

hordozza az erőszakot, a munkanélküliséget és a 

„nem modern” országokra jellemző egyéb társadal-

mi problémákat.23 

A fi zikai helyváltoztatás jelentős lépést jelenthet 

egy álom megvalósulásához, amelyben ott a fejlő-

dés, a „glamour”, az életstílus megváltozásának lehe-

tősége. Ezt jól példázza C.A. az esete, akinek több 

kellett: „el kell költözni, és mi sem jobb Portugáliánál, 
a történelem összeköti a két országot, és ott vannak 
olyanok, mint a nyelv és kultúra hasonlósága”.

G.F. megfogalmazása („Az európai modern vi-
lággal szemben ott áll a Brazíliában oly gyakori bűn-
tények vad világa”) is rávilágít arra, hogy az ő szemé-

lyes történetéből sem elsősorban a veszélytől való 

menekülést kell kiolvasnunk – természetesen ez is 

benne van –, hanem a „nem modern Brazíliával” 

való szakítás vágya bújik meg a sorok között. Az 

23 A fejlődés és haladás eme diskurzusának gyö-

kereit Brazília, mint nemzet alakulásában kell keresnünk. 

Rowland szerint Brazíliában, a nemzeti identitás lefekte-

tésének fő jellemzője az volt az egyediségek hangsúlyozása 

mellett, hogy az európai és amerikai elemek kombinálásá-

val hozzák azt létre. Szintén Rowland szerint a történelmi 

kapcsolatokra vezethető vissza, hogy az egykori metropo-

liszt ma pusztán az európai (nyugati) civilizációba vezető 

kapunak tekintik. Rowland 2003.
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erőszaktól való félelem összekapcsolódik a modern-

hez tartozás érzésével és vágyával.

Ezek az életutak és okok az egyetemisták mo-

tivációs skálájának a két szélső pontját rajzolják ki, 

de a központi motiváció, amely minden fi atal ese-

tében a legmeghatározóbb cél volt: az autonómia 

elérése. Általánosan mondható, hogy a 20 és 25 

év közöttiek a családtól való függetlenségben bízva 

vállalták az emigrálást, a külhonban folytatott ta-

nulmányokat, elfogadva a sokszor megalázó mun-

kát is, melyre otthon nem került volna sor, hiszen 

a család támogatására számíthattak volna. A szülői 

ház elhagyása, egy új országban való „kezdés”, ahol 

szabadok lehetnek, ahol bizonyos felelősségeik van-

nak, amikkel otthon nem találkoztak, a saját pénz 

kezelése, saját maguk eltartása iránti vágyakozás jól 

kivehető e fi atalok körében.

A társadalmi hálózatok szerepe

A közösség tagjaival én már Lisszabonban te-

remtettem kapcsolatot, így a migrációnak csak egy 

szakaszát állt módomban közvetlenül megfi gyelni, 

a kezdeti fázisról csak a beszélgetések és interjúk 

alapján szerezhettem információt.

Minden migrációt érintő beszélgetésben, 

amelyben felmerült annak miértje és hogyanja, 

említésre kerültek olyan kapcsolatok, amelyeket 

alapvetőnek tartottak abból a szempontból, hogy a 

migráció mellett döntöttek. Az ilyen transznacio-

nális kapcsolatok, hálózatok és közösségek egyértel-

műen hangsúlyos és fontos pontokat jelentenek az 

egyének számara már az utazás előtt is.

Az utazást nagyon precíz tervezés előzi meg (leg-

alábbis az én eseteimben) és ebben a folyamatban a 

társadalmi hálók szerepe rendkívül nagy jelentősé-

get kap. A tanulók mindegyike használta és használ-

ja ezeket a társadalmi hálókat az indulás pillanatától 

kezdve az érkezésen át egészen a munkaszerzésig és 

azon túl. Mindig van közvetítő csatorna. A barátok 

vagy ismerősök (egy-két esetben rokonok) erkölcsi 

és anyagi támogatást is nyújthatnak: az érkezéskor a 

szállást biztosítják, segítenek az első szükséges dol-

gok intézésében (pl. a várossal való megismerkedés-

ben), asszisztálnak az iratokkal, dokumentumokkal 

kapcsolatban (hova menni, mit csinálni), és nem 

egy esetben munkahely szerzésében is segítenek, 

vagy legalább abban, hol, kinél és hogyan próbál-

kozzanak a frissen érkezettek. A megkérdezettek 

többsége kapcsolatokon keresztül szerzett munkát, 

családi vagy baráti referenciáknak köszönhetően. 

(Még azok a diákok is, akik nem ismertek senkit 

az érkezéskor, amint megismerkedtek más brazilok-

kal, azonnal munkalehetőség nyílt számukra). Ezzel 

szemben kevesen vannak olyanok, akik hirdetésre 

jelentkezve találtak munkát.

Az elmondottak és interjúk alapján a társadalmi 

hálók nem csak családi vagy baráti kötelékeken ala-

pulnak, nagy szerepet játszott még egy közeg: az in-

ternet. A tradicionális társadalmi hálózatok mellett 

az információ szerzésének egyik leggyakoribb stra-

tégiája, amivel az elmondások során találkoztam, 

az internet használata volt. Olyan site-ok, blogok, 

fotoblogok léteznek, amik arra specializálódtak, 

hogy ilyen téren nyújtsanak információt, gyorsan 

és frisset. Kiemelendő az Orkut. Ez egy on-line 

közösség, amelyet 2004 januárjában alapítottak, 

a Google üzemelteti. Nagyjából a Facebook-nak 

megfeleltethető portálról van szó. A brazilok kö-

rében nagyon népszerű. Ezeken az on-line közös-

ségeken keresztül lépnek kapcsolatba egymással, 

teljesen ismeretlenekkel is, és kérnek segítséget, 

tanácsot, információt bizonyos dolgokkal kapcso-

latban. A brazil közösségek olyan témákat ölelnek 

fel, mint pl. „Brazilok Madridban”, „Európában 

szeretnék élni”, „Brazilok a világ körül”, „Brazilok 

Lisszabonban” stb. Itt vitatják meg a kivándorlás 

folyamatát, a nehézségeket, a szükséges dokumen-

tumokat, a fontos eseményeket, amik érdekelhetik 

a Brazílián kívüli tartózkodó brazilokat is. Nem le-

het mellőzni ezt a médiumot sem mint a migránsok 

legdinamikusabb társadalmi hálóját.

A két világ – brazilok az egyetemen

Egyetemi környezetükben megfi gyelhető, hogy 

szinte nincs olyan kurzus, ahol ne lennének más bra-

zilok is. Alapvetően egymás társaságát keresik és ke-

vés időt töltenek portugál társaikkal. Ez általában a 

tanórákat megelőző és azt követő időszak, beszélge-

téseik főkképp „szakmai” jellegűek. Az etnikai szoli-

daritás szűkebb metszetet képez a diák-diák közötti 

kapcsolati szolidaritásnál. Mindez megjelenik akár a 

jegyzetek, az információk áramlásában és a terem-

ben való elhelyezkedésükben is: „nem tudom miért, 
de ha a kurzuson nem ismerek senkit, mindig először 
a brazilhoz fordulok, talán ő jobban megérti a helyze-
tem, és szívesebben segít. Nincs problémám a portugá-
lokkal, rendesek ők, csak sokszor olyan mogorvák”.

Az egyetemi milliőben jól megfi gyelhetőek a 

szimbolikus határok, amelyek a brazil egyetemis-
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tákat a többiektől megkülönböztetik és elválasztják 

az egyetem világát: „mi”-re és „ők”-re, „sajátra” és 

az „idegenre” osztják. Diák voltuk kijelöli helyüket 

az egyetem hivatalos hierarchiájában és szerepköre-

iben, azonban minden velük létesített kapcsolatot 

a felszínesség jellemzi. „Itt a suliban jóban vagyunk, 
de inkább csak olyan iskolai barátok vagyunk, vagyis 
amint vége az órának, minden kapcsolat megszűnik 
közöttünk, én megyek erre, ő meg arra. Ennyi. De az 
afrikaiakkal is így van, őket sokszor sajnálom, nekik 
nehezebb”.

Egy portugállal való közelebbi baráti kapcsolat 

kiépítése túlságosan sok energia befektetetésbe, sok 

kudarcba és csalódásba torkollhat. Jobban szeretik 

egymás társaságát keresni, az „könnyebb”.

A ismerősség és kényelem, amit mindannyian 

érzünk saját országunkból érkezettek iránt, akik a 

mi nyelvünket beszélik – jelen esetben a brazil kiej-

tést –, a nehéz helyzetek, a diszkrimináció a munka-

helyen vagy a közértben, mind annak a jelenségnek 

kedveznek, hogy az interakciók az egy helyről érke-

zettek körére szorítkozzanak.

Az associacao „irodája” a saját tér érzetét kelti. 

Az együttlét színhelyéül szolgáló tér segíti a csoport-

szellem, a közös identitás kialakulását. Az associacao 

léte mindennapi tevékenysége szorosan összekap-

csolódik ezzel a helyszínnel, ahonnan a portugál 

diákok ugyan nincsenek kizárva, (nyitott ajtaján 

keresztül, mivel a fénymásolda mellett található, 

minden nap portugál tekintetek százai lesnek be), 

mégis „a mi kis rejtett világunk”-ként emlegetik. 

A falat díszítő apró brazil zászló kivételével semmi 

sem utal arra, hogy ez egy meghatározott közösség 

számára fenntartott és annak jelentős szimbolikus 

tartalommal bíró tere. Nem a feltűnő reprezentá-

ciós eszközökön van a hangsúly, nem a portugál 

diák felé, kifelé irányul. Jelentőségét az a tudat adja, 

hogy létezik, hogy az az övék, mármint az associaco 

közösségéé, ahol a barátok vannak.

Portugálok sokszor egyedül, vagy kisebb társa-

ságban beszélgetnek, ebédelnek. Ha nagy csopor-

tot látni, mindenki tudja, hogy „vagy brazilok vagy 
olaszok, bár az olaszok olyan harsányak, hogy nincs 
olyan ember, aki összetévesztené őket a brazilokkal”. 

Az egyetem területén brazilt egyedül sosem látni, 

hacsak éppen nem az egyik órájára siet. Csoporto-

san járnak-kelnek két óra között, vagy az órák előtt 

és után. Harsánynak nem nevezhetőek, de töme-

gükkel magukra vonják a tekinteteket. A csoportos 

vonulás biztonságot nyújt számukra, valamelyest ők 

a család.

Az egyetemisták és a portugál nyelv

Migrációjukban nem elhanyagolható elem a 

közös nyelv. Érdekes jelenég a brazilok nyelvhasz-

nálata. Tudvalevő, hogy a Brazíliában él az a törek-

vés, hogy a portugál nyelv brazil változatát külön 

nyelvként ismertessék el. A portugál identitás alap-

vető meghatározója a dicső múlt, a birodalmi ha-

talom emlékképe.24 Ebből fakadóan ragaszkodnak 

ahhoz a nézethez, hogy a brazilok által beszélt nyelv 

a portugál egy dialektusa, a portugál egy fejletlen 

formája. Vagyis a portugál portugál magasabb fokon 

áll.25 A nyelvről való ilyen vélekedések, nyilvánva-

lóvá teszik annak szimbolikus erejét. Az első szóra 

meg lehet állapítani, hogy brazil avagy portugál az, 

aki éppen beszél. Tisztában vagyok vele, hogy bár 

egy nyelvről van szó, az mégis kettőt jelent, ezáltal 

idenitás-alakulásuk meghatározó eleme. „Somos dois 
povos separados pela mesma língua” hangzik el oly 

sokszor az újságokban, az egyéb médiában.26 

Ha külsőre nem is derül ki mindig, kik brazi-

lok, ahogy beszélni kezdenek, az akcentusuk rög-

tön elárulja kilétüket. Az egyetemisták azonban 

előnyként tekintenek erre a nyelvi helyzetre, mert 

bárhogy is van éles különbség a két nyelv között, el 

nem tudták volna képzelni a mindennapokba való 

beleszokást a nyelv ismerete nélkül. „Miért zavarna, 
hogy ebből tudják, hogy brazil vagyok, hiszen brazil 
vagyok na! A „sotauqe”-m (kiejtés, nyelvjárás) ebből 
a szempontból nem oszt nem szoroz, de hát a portugál 
ismerete nélkül én most nem is tudom, hol lennék. A 
legnagyobb segítség nekem itt!” (egy brazil lány).

Többségük nehezebbnek találja az egyetemi 

tanulmányokat Lisszabonban, mint otthon. Ezzel 

én is egyetértettem: nehéz a tananyag, sokat kell 

dolgozni akár hétről hétre is. Sokáig nem tulajdo-

nítottam ennek jelentőséget. Aztán kiderült, nem 

tartalmi szempontból értették ők azt, hogy „nehéz”. 

Kiderült: a legnagyobb nehézséget az okozza szá-

mukra, hogy esszéiket az elvárt „portugál” stílusban 

készítsék el. „Mégiscsak másképp néz ki, annak súlya 
van, azt komolyabban veszik”. Saját bevallásuk sze-

rint a mindennapi életben alapvetően nem zavarja 

24 A kinti egyetemen felvett kurzusaim egyikének 

fő témája a portugál identitás alakulásának áttekintése 

volt a történelmi események függvényében.

25 Ez olyan mélyen beleivódott a portugálokba, 

hogy a brazil „nyelvhez” való ilyen viszonyulást tapasztal-

tam egy a fi atalabb portugál, műveltebb korosztály között 

is.

26 Mark Twain szavait veszik át a portugálok.
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őket, ha árulkodik róluk a nyelv – ahogy később 

látni fogjuk, ez a képük nem teljesen fedi a valósá-

got –, de portugál tudományos körökben kifejezet-

ten nem akarnak idegennek látszani, számít a be-

nyomáskeltésben a fogalmazás milyensége. A brazil 

sztereotípiákkal való küzdés igazi színtere ez. Az is-

kolai előmenetelük és szakmai jövőjük sikerességét 

Portugáliában a lehető legműveltebb nyelvhez való 

idomulásban látják. Ehhez alkalmazkodni azonban 

rendkívül nehéznek bizonyult számukra. Iskolai 

környezetben az egyetlen, ahol a nyelv a kulturális 

kisebbértékűség érzéséhez párosul.

A két világ – brazilok a munkahelyen

Noha migrációjuk oka elsősorban nem direkt 

gazdasági jelegű, a munkahely keresése mégis az 

érkezésük utáni, a szálláskeresést követően az első 

lépésük. Nem segíti a munkahelyi kapcsolatok 

alakulását a tény, hogy mesterképzést, vagy poszt-

graduális képzést végeznek. Jellemzően munkát a 

társadalmi kapcsolataiknak köszönhetően szerez-

nek, ezért sok esetben a diákok egy helyen talál-

nak munkát, együtt dolgoznak. Többségük azon-

ban olyan környezetbe kerül, ahol alacsonyabb 

iskolázottságúakkal, akár illegális bevándorlókkal 

osztozik a munkán. Ilyen esetekben a tapasztalat 

arra késztette őket, hogy óvatosabban érintsék ezt 

a tényt, vagy akár elhallgassák azt mind a munka-

adó, mind a kollégák előtt. Azzal, hogy bevallják, 

épp mesterképzésüket végzik, valamelyest a másik 

felett helyezik el magukat, aminek következtében 

munkahelyi beilleszkedésük konfl iktusokkal teli 

és az adott környezetben diszkomfort érzetet vált 

ki.27 Az a szimbolikus töltet, amelyet az egyetemi 

aktív hallgatói státusz hordoz, egyenlőtlen kap-

csolatokat eredményezhet. Sok brazil bevándorló, 

akikkel munkájuk során kapcsolatba kerülnek, 

nem rendelkezik felsőfokú képesítéssel (előfordul-

nak anyagi okok miatt bekövetkezett, félbemaradt 

tanulmányok), vagy sosem volt lehetősége egyetem-

re menni. Emellett egyetemi kötelezettségeik miatt 

munkatársaiknál sokszor kevesebb óraszámban dol-

goznak, vagy heti beosztásuk rugalmasabb. Ez irigy-

séget válthat ki, és szintén konfl iktus forrása lehet. 

A diák-státusz megnehezíti és lelassítja a beillesz-

27 Vö. Bourdieu, intézményesült szimbolikus tőke: 
az inkorporált tőkének a titulusokban megnyilvánuló 

formája; a társadalom különböző, erre hivatott intézmé-

nyei által hitelesített inkorporatív tőke – pl. diploma, 

nyelvvizsga, jogosítvány. Hadas 2001:13-16.

kedési folyamatot. Az emberek lassabban nyílnak 

meg, az illegális munkások, akik a feljelentésektől 

tartanak, ilyen estben sokkal bizalmatlanabbakká 

válnak. A felvázolt helyzetből eredően, eltérő cél-

jaikból fakadóan a kollégákkal csak részben tudnak 

azonosulni, így az igazi közösségi identitástudatot 

az associacao tagjai között találják meg.

A brazil nő képe a portugálok szerint

Mivel a lányok világához kerültem közelebb, 

az ő élményeik specifi kumait ismerhettem meg, 

kiemelném a brazil nők bevándorlásának helyze-

tét.

Társadalmi nemükből eredően nem tekinthet-

jük egységesnek a nők és férfi ak migráns tapaszta-

latait és élményeit, hiszen mindennapjaik és adap-

tációjuk folyamata nemükből kifolyólag eltéréseket 

mutat.

Az aktuális bevándorlási áramlatnak a legfőbb 

jellemzője a feminizálódás. Néhány évvel korábban 

úgy tekintették a bevándorlást, mint elsősorban 

maszkulin jelenséget. Jelenleg azonban a migráns 

folyamatoknak a nők is hasonló szereplőiként te-

kinthetők.28 

Korábban a női bevándorlókat úgy tartották 

számon, mint akik kizárólag csak férjeik után, a csa-

lád egyesítése céljából érkeztek. A munkaerőpiacon 

bekövetkezett változásoknak, a nők konvencionális 

munkában történő nagyobb rézvételének következ-

tében azonban megnőtt azon nők száma, akik egye-

dül vállalják a kivándorlást munkavállalás céljából. 

Így ma a vándorlók közel felét nők alkotják.29 

A gender kérdése igenis meghatározza a tapasz-

talatokat. A munkavállaló nők nem tekinthetők a 

férfi  munkavállalók leképezésének, mivel nemük 

nem befolyásolja a migráció során szerzett élmé-

nyeket, a migráció megvalósításának képességét, a 

döntéshozatal, választás fokát, a migráció vágyát, a 

motiváció okát stb.

A női migráció témaköre kapcsán a fi gyelem kö-

zéppontjában elsősorban az alacsonyabb szakkép-

zettségű vagy éppen szakképzetlen női munkaerő 

helyzete s jelenségei állnak. Róluk beszél a környe-

zet és róluk beszél a média is. Ez alapvetően megha-

tározza azt a „brazil nő” képet, amelyet bárminemű 

szakma, vagy képzettség fi gyelembevétele nélkül ki-

vetítenek az egész brazil migráns női társadalomra. 

A magasabb szakmai képzettséggel rendelkező női 

28 Castles – Miller 2003.

29 Kofman 1999.
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migránsok beilleszkedését és elhelyezkedési lehető-

ségeit számos nehézség és korlát övezi.30 

Azok a fi atal lányok, akik egyedül érkeznek 

Lisszabonba és elsősorban tanulni vágynak itt, nem 

mentesülnek a brazil nőkről kialakult sztereotípiák-

tól. Általában olyan helyen dolgoznak, ahol a többi 

brazil bevándorló. Míg a férfi  egyetemistáknak si-

kerül ott elhelyezkedniük, ahol az általános brazil 

képhez társított munkákhoz képest magasabb stá-

tuszú tevékenységet folytathatnak, mint pl. zeneta-

nár, korrepetitor, cégeknél lóti-futi, vagy adminiszt-

rációs munkatárs, addig a nőknél teljesen eltérő a 

tapasztalat. A lányok többségének nem sikerült a 

fi úkhoz hasonló munkakörökben elhelyezkedni – 

egy két kivétellel, akik pl. táncot oktatnak –, ők 

a „szokásos” munkák közül válogathatnak: takarí-

tó személyzet, eladókisasszony, felszolgáló, pultos, 

énekes, táncos stb.

Az egyéb munkákra jelentkezés sikertelensége 

mögött mindannyian azt a portugálokban kialakult 

brazil női „image”-t31 érzékelték, amellyel nap mint 

nap számolniuk kell. Három tényezőt emelnék ki, 

amely meghatározza a nők helyzetét.

1) olyan országból származnak, aminek a kul-

túráját a Karnevállal, stranddal, bikinivel, 

szexualitással, testkultusszal, a másik oldalon 

a szegénységgel, erőszakkal és fejletlenséggel 

azonosítják;

2) egzotikus, periferikus nemzetből ékeznek;

3) a fentebbi tényezőknek köszönhetően, 

alávetettségi helyzetbe kerülnek.

A portugálok brazil nőképe alapvetően a pros-

tituált szakmával azonosítható, és nagyon elterjedt 

erős sztereotípiaként él. A brazil nők helyzetének 

bárminemű vizsgálata során ettől eltekinteni nem 

lehet. A befogadó társadalomban létező eff ajta 

sztereotípia minden téren kihat a brazil nők és a 

portugálok közötti érintkezések formájára. Rész-

ben érthetővé teszi a brazil nők közötti általános 

felháborodást, hiszen ezen előítéletek miatt sok-

szor megalázó helyzetekbe keverednek. Közvetett 

és közvetlen hatásait egyaránt érzik a mindennapi 

tevékenységeik során, és lecsökkenti a munkaerőpi-

acon történő igényeiknek megfelelő elhelyezkedési 

lehetőségeiket, sokszor akár veszélyeztetheti is a be-

illeszkedésüket.

30 Gödri 2005 (2006):149-164.

31 J.O. interjúalanyom ironikusan alkalmazta az 

angolul oly közkedvelt a sztárokra érvényes image kifeje-

zést, amely ebben az értelemben mögöttes iróniát jelent, 

hiszen „negatív sztárságról” van szó az ő esetükben.

A brazil nép egzotizálása

Ahogy fentebb említettem, ami a brazilok elhe-

lyezkedési lehetőségeit illeti, alapvetően kevés kép-

zettséget igénylő munkában ki is merülnek. Igor 

Machado antropológus a portói brazilok helyzeté-

vel kapcsolatban végzett kutatása során úgy találta, 

hogy a brazilok jelentős hányada olyan tevékeny-

ségi körökben helyezkedett el, amit ő „mercado de 

alegriának” vagyis a vidámság piacának nevezett el. 

Ez olyan pozíciókat takar, ahol a szórakoztatásra 

(mint zenészek és táncosok) és a közösség kiszol-

gálására helyeződik a hangsúly (felszolgálók, pul-

tosok). Ebben az értelemben a szerző a következőt 

mondja: „a portugál munkaadók azt feltételezik, 

hogy valamilyen módon a brazilok a portugálok-

nál sokkal alkalmasabbak azokra a foglalkozásokra, 

amelyek megkövetelik a kliensekkel való foglalko-

zást, mivel szimpátiát, szívélyességet, kedvességet és 

vidámságot, úgy vélik, minden braziltól elvárhat-

nak”. Továbbá „minden Brazíliáról alkotott képet 

– legyen az maguk a brazilok vagy portugálok részé-

ről – a brazil test testesít meg, egy sokkal érzékibb, 

rugalmasabb, édesebb, boldogabb testiség”.32 

A „brazil szimpátia” szükségfeltétel lett a por-

tugál piacon. Éppen ezért az egyetemista brazilok 

többsége ennek teljes tudatában vállalja, hogy ha-

sonul ehhez a képhez, annak érdekében, hogy a 

munkaerőpiacon beépülhessen. „Tulajdonképpen 
tekinthetjük úgy is, hogy ez a másoddiplománk. Pro-
fesszionális módon gyakoroljuk a szimpátiát”, mind-

ezt olyan tevékenységi körökben, ahol közvetlen 

kapcsolatban állak a publikummal.

Melegség, szimpátia, kedvesség – ezek a fő alap-

elvei azoknak az állásoknak, amelyben elsősorban 

brazilokkal találkozunk. Ez jellemzi, vagy ez kell 

jellemezze a vendéglátóipari munkást – felszolgáló, 

pultos, táncos, bárénekes –, az eladókisasszonyt, a 

bébiszittert, az idősgondozót. Le kell szögezni, hogy 

mindez nem feltétlenül jelent valós vidámságot és 

boldogságot.

Minden kérdezettem aláírja, hogy Portugáliá-

ban létezik az a sajátos idea, miszerint a brazilok 

szimpatikusak, mintha a szimpátia valami velük 

született kvalitás, szinte genetikai tulajdonság lenne. 

Ebben a formában a szimpátia és a nyelvi készségek 

nagymértékben segítik a beilleszkedésüket a mun-

kaerőpiacra, főként azon tevékenységi körökbe, 

ahol jól kihasználható és meghatározó a szimpátia 

jelenléte az üzlet sikeressége érdekében. Machado a 

brazilok egzotizációs folyamatáról beszél, amit egy 

32 Machado 2003.
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olyan társadalmi jelenségnek tekint, ahol a sztereo-

típiák, felszínesen általánosító vélemények nemcsak 

pusztán léteznek és jelen vannak a társadalomban, 

hanem hasznosítják ezeket bizonyos – általában üz-

leti – célok eléréshez, önálló szimbolikus tartalmak-

ká válnak.33 

Tapasztalatom szerint a brazilok, nemcsak pusz-

tán befogadói ezeknek a koholt képeknek, hanem 

egyben mint aktív ágensek, segítik a sztereotípiák 

megerősödését. Ezek az emberek alávetik magukat 

ezeknek az ábrázolásoknak, jellemzéseknek azért, 

hogy sikeres legyen a munka világába a becsatlako-

zásuk. Új „öltözéket” kapnak, megalkotva és újraal-

kotva ezzel saját sztereotip képüket.

A sztereotípiák azonban fontos szerepet játsza-

nak egy bizonyos csoport identitásának meghatá-

rozásában, hiszen „a sztereotípiák az identitás kul-

turális ’címkéi’, melyek jelentősen megkönnyítik 

a csoportok elkülönítését, kapcsolatait és érintke-

zését”.34 A brazilok és portugálok közötti kontraszt 

olyan ellentétekben fogalmazódik meg leginkább, 

mint a brazil boldogság versus portugál szomorúság, 

a szamba versus fado, a karnevál versus munka stb. 

Az egyetemisták között, ha a brazil/portugál viszo-

nyokról esett szó, nem volt olyan alkalom, hogy 

ne lett volna utalás erre a zárkózott portugálok és 

vidám brazilok ellentétére. „…az emberek olyan zár-
kózottak itt, szomorúak, szomorúak, nem mosolyog-
nak. És akkor mi történt? Mindenki brazil alkalma-
zottat akart…” (egy cearái lány).

Egyszer egyik lányt, aki eladóként dolgozott, di-

rekt inzultus érte brazilságával kapcsolatban. A vi-

gasztalása során az egyik lány a következőket mond-

ta: „Tudod mit édesem…, ez nem más mint irigység, 
mondjanak amit akarnak, mi vagyunk a legjobb nép 
a földön… nincs még egy, aki ilyen vidám, aki ilyen 
barát”.

Az idézett részletek jól példázzák a sztereotípiá-

kon keresztül történő önmegerősítést, egy csoport-

hoz való tartozás kifejezését. Mindez egy olyan ör-

dögi körhöz vezet, amelyben a brazilok e vidámság 

„árusítására” specializálódnak.

Megfi gyelhető, hogy a nők esetében Lisszabon-

ban ezek a kialakult képek nagyon döntő szerepet 

játszanak, nemcsak a szakmai, hanem a személyes-

aff ektív kapcsolatokat tekintve is. „Az a vicces, hogy 
az egyetemen is azért vagyok inkább brazilokkal, mert 
még itt is érzem a negatív tekinteteket. Lehet, hogy 
csak beleképzelem? Akkor miért van az, ha bármiben 
is hibázom, rögtön azzal támadnak, hogy persze te is 

33 Machado 2003.

34 Bakó 2002:88-89.

férjet szerezni jöttél ide. Még szerencse, hogy prosti-
nak nem tekintenek, de látod, még így is az általuk 
elképzelt brazil könnyűvérűséggel hoznak kapcsolatba. 
A munkahely az más dolog, ott tudtam, hogy ez lesz 
a vélekedés, amúgy jó hely szerencsére. De itt az egye-
temen…”.

A példák éreztetik, hogy ezek a létező képek 

mennyire befolyásolják, milyen a kapcsolatuk a 

„másikkal” és hogyan észlelik „a mi”-t. Ezek a diá-

kok, akikkel nap mint nap együtt dolgoztam, nem 

igazán szeretnének közelíteni ehhez a brazil képhez, 

de megtanulták taktikai eszköznek használni, és 

bátran kijátsszák az előítéletek adta lehetőségeket. 

Bizonyos esetekben érdekükben állt ehhez a képhez 

közelíteni, máskor nagyon messze szerették volna 

kerülni attól. Mindez attól függött, hogy a külön-

böző helyzetekben mit éltek meg más brazilokhoz 

vagy a portugál társadalomhoz viszonyítva. A ma-

gunkról kialakított kép, az azonosság nem más, mint 

az adott személy helyzeti és relációs „framingje”, 

amelyben az észlelés az azonosság megállapításának 

feltétele. Ezt fogalmazza meg saját szavaival kedves, 

pszichológiát hallgató, mellette kávézóban dolgozó 

információközlőm: „Hogy mit gondol rólam a másik, 
hogyan észlel engem, igenis számít nekem. Meghatá-
rozza, hogy én hogyan észlelem magamat, vagyis, hogy 
milyen képet alkotunk önmagunkról”.

Ebből az következik, hogy a magunkról alkotott 

kép többféle, relatív és változó éppúgy a megfi gyelő, 

mint a „bennszülött” szempontjából. Ezen a módon 

a megfi gyelt közösség tagjai adott pillanatnyi álla-

potuktól, környezetükkel való alkalmi viszonyoktól 

függően vagy részben tükrözték, vagy refl ektáltak, 

és elutasították ezt a sztereotip képet. Saját „brazil-

ságuk” ennek a „játéknak” volt folyamatosan kitéve. 

Nem utasítják tehát el teljes mértékben ezt a brazi-

lokhoz társított „kollektív identitást”, ami összefűz 

minden brazil migránst (kezdve a prostituálttól az 

orvosig), hanem játszanak vele hol közelebb, hol tá-

volabb kerülve attól.

Barth elméletére támaszkodva megállapíthat-

juk, hogy az identitás nem konstans, eleve adott, 

hanem állandóan változó, a csoportközi érintkezé-

sek hatására folyamatosan alakul. Az identitásérzet 

mindig konstruált, válasz az életünk során szerzett 

élményekre, tükrözi a világhoz való viszonyulásun-

kat, érintkezéseinket. „Az identitás kialakításához 

elengedhetetlen annak a ’határnak’ a tudatosítása, 

mely a saját etnikum tagjai és ’mások’ között húzó-

dik”.35 A fi atalok helykeresési folyamata, hogy hova 

helyezik el magukat, saját élményeik terméke, ami 

35 Bakó 2002.



IV. folyam V. évfolyam 2014/III. szám 23

Bicskei Barbara
A brazil egyetemisták Lisszabonban

23

állandóan változik annak megfelelően, belül vagy 

kívül mozog e határokon. A csoportok közötti „ki-

alakított határok” alapvető jellemzői, hogy a többes 

identitásokra épülnek.

„Th omas H. Eriksen az etnicitás kutatóira való 

utalással az identitás szituatív jellegét emeli ki”.36  

Ugyanis az etnikai identitás választás és meghatáro-

zottság összjátéka, az azonosságot és a különbséget 

a sajátos helyzeteknek megfelelően lehet túljátsza-

ni, illetve elnyomni. A terepmunkám során gyűj-

tött információk alapján úgy tapasztaltam, hogy a 

brazil egyetemista lányok identitásnak alakulását 

nem jellemzi egyetlen brazil kép kialakulása. Ezek 

a társadalmi szereplők számtalan identitással ren-

delkeznek. „A szubjektum különböző alkalmakkor 

különböző identitásokat ölt magára, melyek nem 

gyűlnek egy koherens ’én’ köré. Ellentétes identitá-

sok élnek bennünk, melyek különböző irányokba 

tartanak, így identifi kációink is állandóan elmoz-

dulnak...”.37 

Azt szeretném ezzel itt alátámasztani, hogy a 

kapcsolatok plurális identitások játékán alapulnak, 

amik állandóan változnak. Egyaránt lehet az a „bra-

zilság” elérésnek vágya, mint annak teljes elutasítá-

sa, attól függően, hogy mik tükröződnek vissza sa-

ját maga és más brazilok, vagy a portugálokkal való 

kapcsolatából. Amikor szükséges, felveszi a konst-

ruált vidám brazil szerepet, de megtalálták annak 

módját is, hogyan kerüljék el az ezzel a szereppel 

való azonosítást.

A nyelv a sztereotípiák tükrében

A „brazilsághoz” való kettős viszonyulást a 

nyelv is elárulja. Egyrészt a külsőtől független be-

szédmód, az akcentusuk rögtön elárulja kilétüket. 

Hacsak a brazil nem próbál úgy beszélni, ahogy a 

portugál. Bár, mint említettem, a fi atalok kiemelik, 

hogy nagyon büszkék a nyelvükre, és nem zavarja 

őket, hogy rögtön elárulja kilétüket, azért még-

is adódik olyan alkalom (nem is ritkán), amikor 

a helyzetnek megfelelően változtatnak a beszéd-

formán. Itt nem csak a portugál kifejezések alkal-

mazásáról van szó, hanem a portugál beszédhez a 

lehető leginkább hasonló módon történő kom-

munikálásról. Számomra kifejezetten érdekes és 

zavaró volt, hiszen ugyanazt a személyt az egyik 

pillanatban „brazilul”, a másikban portugálosan 

hallottam beszélni, attól függően, hogy milyen 

36 Bodó 2001.

37 Hall 1997:61.

helyzetben voltunk és ki volt a hallgatóság.38 Alap-

vetően a hivatalos ügyek intézésekor, vagy „elitebb” 

helyek látogatásakor erőteljesebben jelentkezett ez 

a váltás, alapvetően a beszélgetőpartner és a kör-

nyezetben lévő személyek befolyásolták. Előfordult 

olyan eset is, amikor kifejezetten a portugál párt-

ján álltak és a brazil nyelvi jegyeket ők maguk kap-

csolták össze a negatív sztereotípiák kialakulásával. 

A metróra várva, mellettünk egy brazil fi atal férfi  

hangos telefonbeszélgetést folytatott, jó brazil kiej-

téssel és néhányszor brazilban oly tipikus szlenggel. 

Ezt követően a társaságom az utazás során végig azt 

kritizálta, hogy hogyan beszélt és milyen kiállása 

volt a férfi nak. „Ezért van az, hogy így vélekednek 

rólunk!” Hogyan beszélt és milyen hülyeségeket! 

És hangosan!

Összegzés

Az országok közötti több évszázadra visszanyú-

ló történelmi kapcsolatok alapjaiban határozták 

meg a különböző vándorlási folyamatokat, legyen 

az akár Portugália-Brazília vagy Brazília-Portugália 

irányú. A gyarmatok elvesztése, majd az azt köve-

tő diktatórikus viszonyok rányomták bélyegüket 

a portugál identitásra, mely alapvetően a dicső, 

nagyhatalmi múltat siratja (fado contra szamba). 

A brazil migránsok tömeges érkezésével szükségessé 

vált az etnikai határok lefektetése – hol kezdődik 

a mi és hol az ők. Ahogy láttuk, e folyamat része-

ként kialakult sztereotip képek alapvetően megha-

tározzák azt, hogy a portugál társadalom tagjaival 

milyen kapcsolatok jöhetnek létre. A sztereotípiák 

olyan identitás-kérdéseket érintő fogalmi határokat 

építenek, és olyan stratégiai lehetőségeket rejtenek 

magukban, amelyeket kijátszva a brazilok ezt a – 

migránsok körében közfelháborodást kiváltó – ké-

pet mint circulus vitiosus, újra és újra akaratlanul is 

megerősítik. A másrészt erős ellenállást tanúsítanak 

ezekkel szemben. A különböző helyzetek és köze-

gek, függően attól, milyen személyek vannak jelen, 

meghatározzák, hogyan viszonyulnak ahhoz a bra-

zil képhez, amely a társadalomban kialakult róluk, 

hogyan azonosulnak hozzá, vagy igyekeznek távol 

maradni tőle.

38 Mivel kezdetben egyszerre értek portugál és 

brazil portugál hatások is, eleinte nem fi gyeltem fel ezek-

re a nyelvi váltásokra. Ehhez szükséges volt, hogy magam 

is magabiztosabb legyek a portugál nyelv használata te-

rén. Ebből kifolyólag kevesebb időm jutott e jelenség 

megfi gyelésére.
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A brazil diákok az egyetem és a „tipikus” mig-

ráns munkahely világa közötti ingázásuk során 

olyan kétközpontú, kettős helyzetbe kerülnek, 

amin keresztül jól rá lehet látni erre kettős, egymás-

nak talán ellentmondó attitűdre, annak hétköznapi 

megjelenésére.

Az egyik oldalról az egyetemi körökben folyik 

a harc a sztereotip „brazilság” képének érvényes-

sége ellen, hiszen ez a kép gátolja a teljes szakmai 

elismertség elérését, és fenntartja az alapvetően 

szimmetrikus diák-diák viszonyban is a kisebb- és 

felsőbbrendűség érzését. A portugálok alapvetően a 

brazilt nem külön nyelvként, hanem mint dialek-

tust, a portugál egy ősi, visszamaradott formáját 

tekintik, hangsúlyozva ezzel a sajátjuk magasabb-

rendűségét. Ez indokolja, hogy a küzdelmük leg-

főbb fegyverét a nyelvben látják. Mindezek ellenére 

a helyiekkel való kapcsolatuk más társadalmi köze-

gekhez képest relatíve harmonikusnak mondható.

A másik oldalon, mint önfenntartó, saját lábu-

kon álló egyének, céljuknak tekintik az egyetem 

melletti munkavállalást is. Egyetemista státuszuk 

kiemeli őket a többségi migráns bevándorlók közül, 

de munkavállalás szempontjából mindez semmissé 

válik. A brazil képnek megfelelően a szórakoztatás 

és a szolgáltató ipar kifejezetten brazil nőket igény-

lő tevékenységi körökben sikerül csak elhelyezked-

niük. A munkaerőpiacon való beilleszkedésüket 

segítendő is azonosulnak az ahhoz szükséges „au-

tentikus brazilsággal”, de egyetemistákként olyan 

szimbolikus javak birtokosai, amelyek akadályozzák 

a kollégákkal való teljes azonosulást. Az associacao 

az, amelyben a biztonságot nyújtó csoportos identi-

tással való azonosulás létrejön.

Absztrakt

A Lisszabonba érkező brazil egyetemisták kap-

csolata a helyi többségi társadalommal jellemzően 

a különböző brazil identitások játékán alapul. A 

brazilok számára ezekben kiemelten fontos szere-

pet játszik a róluk élő sztereotip képek ismerete és 

a bennük rejlő stratégiai lehetőségek kihasználása. 

A portugál egyetemi-tudományos közegben, illetve 

a munkahelyek világában való sikeres érvényesülés 

eltérő stratégiákat igényel a braziloktól. Mind a 

sztereotip brazil kép teljes elutasítása, mind elérésé-

nek vágya egyaránt megjelenik az adott helyzetnek 

megfelelően. A „brazilság” ilyen módon történő já-

tékával tulajdonképpen újra és újra saját maguk is 

segítik a róluk élő sztereotípiák megerősödését.

Abstract

In Lisbon the connection of Brazilian graduate 

students with the local majority culture is typical-

ly based on alternating between diff erent Brazilian 

identities. For Brazilians being aware of the ste-

reotypical images about them and exploiting the 

strategic opportunities of these stereotypes plays an 

important role. To be able to succeed in Portuguese 

academic circles or the career world requires diff er-

ent types of strategies from Brazilians. Depending 

on the situation they either fully reject or on the 

contrary they try to realize the stereotypical Bra-

zilian image. With this constant play on „being 

Brazilian” they themselves also contribute to the 

feeding of stereotypes bound to them.
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A város területi és térbeli pozíciója

Százhalombatta Budapesttől délre elhelyezke-

dő, több mint 18.000 főt számláló település, tele 

energiával, és a megújulás vágyával a fővárosi agg-

lomeráció egyik potenciális szereplője. A kapcsolat 

erősségét bizonyítja a napi (közel) 2500 ingázó, aki 

Budapesten tanul, illetve dolgozik, vagy azok a vál-

lalkozások, amelyek Budapesten és Százhalombat-

tán együtt valósulnak meg.

Területi elhelyezkedését tekintve Pest megye 

dunántúli részén, a Mezőföld kapujában települt. 

Budapesttől délre, a Duna jobb partján, a Pécs felé 

futó M6-os és 6-os számú főútvonal mellett, a fővá-

rostól 27 km-re fekvő település. Északról Érd város, 

délről és nyugatról Fejér megye, keletről a Duna ha-

tárolja. A város Pest megye déli agglomerációjának 

aktív gazdasági szereplője, valamint az Érdi Kistér-

ségi Többcélú Társulásnak tagja. 

1. ábra Az Érdi kistérség

A térképet készítette: Czirfusz Márton (2013)

A kistérségi együttműködések elsődleges fejlesz-

téspolitikai feladata, hogy biztosítsa a térségi lépték-

ben integrált projektek megvalósulását, a helyi szint 

érdekeinek összefogását és képviseletét. A térségi 

programok kialakítása ugyanakkor nem mindig a 

statisztikai kistérségek területéhez kapcsolódik.

Az Érdi Kistérségi Többcélú Társulás négy te-

lepülésből áll; a megye jogú városi ranggal rendel-

kező Érd (63.333 fő) városából, Százhalombattá-

ból (18.577 fő), valamint a 9235 főből álló Diósd 

nagyközségből és a szintén nagyközségi ranggal ren-

delkező Tárnok (8888 fő) településéből (az adatok 

forrása: Helységnévtár 2013).

2007. június 18-án az Országgyűlés elfogadta 

a települési önkormányzatok többcélú társulásáról 

szóló 2004. évi CVII. törvény módosítására irá-

nyuló törvényjavaslatot. A jogszabályi feltételek-

nek eleget téve, Érd megyei jogú város Tárnokkal 

és Diósddal létrehozta 2007. október 26-án az Érdi 

Kistérségi Többcélú Társulást. Ennek sajnos nem 

vált tagjává Százhalombatta városa 2012 májusáig, 

így a kistérségben nem volt biztosítva a területfej-

lesztési feladatok ellátása. A fentiekre, valamint a 

258/2004. (IX. 16.) Korm. rendelet 1. §-ában fog-

laltakra tekintettel 2008. május 20-án megalakult 

az Érdi Kistérségi Fejlesztési Tanács, mely azonban 

a jogszabályi változások, illetve Százhalombatta Tár-

suláshoz való csatlakozása folytán 2012 májusában 

megszűnt.39 

A 2013. évtől, a járási rendszer kialakításával 

a térségi helyzetkép némileg átalakult, a kistérség 

addigi települései mellé a járási kistérség újabb te-

lepülésekkel bővült. Pusztazámor, Sóskút és Török-

bálint járáshoz való csatlakozásával minden eset-

ben a közigazgatási feladatok ellátása összpontosul 

(Hatósági osztály, Működést támogató osztály és az 

Okmányiroda), amelyet – hasonlóan a kistérségi 

társulás esetében is – Érd városa vállal. Százhalom-

batta várossá alakulása és fejlődése szempontjából 

lényeges, hogy kormányzati döntés alapján, állami 

forrásokból, központilag tervezett, a modern vá-

rosépítészeti ideológiák megvalósítására létrejött, 

úgynevezett új városnak tekinthető.40 A város ál-

talános rendezési tervét 1961-ben készítette el a 

Városépítési Tudományos és Tervező Intézet. E terv 

szerint akkor a 20.000 lakos részére öt-, tizenegy- és 

tizenhat szintes épületek kerültek volna felépítésre. 

A városszerkezet kialakításánál az intenzív beépítést 

vette fi gyelembe a lakásépítés ütemezhetősége, a 

gyalogos és közúti forgalom elválasztása, a terület 

korlátozott nagysága, a közműhálózat gazdaságos 

kialakítása miatt. Az akkori elképzelések szerint az 

új város több lakókörzetű, minden egység két lakó-

tömböt tartalmazna, így az építés további ütemek-

re volt bontható. A három többszintes lakókörzet 

39 www.erd.hu

40 Szirmai 1996.
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4000-4500 lakás építésével kb. 14.000-16.000 la-

kos letelepítésére alkalmas. A város teljes felépítése 

1980-ra várható.41 

A településrendezési lehetőségeket alapvetően 

minden esetben meghatározzák a természeti, kör-

nyezeti és a már korábban kialakult településszer-

kezeti adottságok. Különösen igaz ez Százhalom-

batta esetében, amelynek mai településszerkezetét 

a történelmi városokra jellemző organikus fejlődési 

kontinuitástól eltérően néhány évtized alatt alakí-

tották ki. A környezetvédelmi és településszerkezeti 

szempontokat mellőző központi nagyberuházások-

kal (Finomító és Erőmű) párhuzamosan alakult ki a 

város három részre szakadását jellemző mai alapvető 

szerkezete. Az 1961-ben elkészített Rendezési Terv 

újabb meghatározó dokumentuma (a város Általá-

nos Rendezési Terve) 1979-ben került jóváhagyásra 

a Tanács által. Ez a dokumentum már adottságként 

kezelte a korábban – az 1961-es Tervben is meg-

fogalmazott – az iparosítás során létrejött város-

szerkezetet. Óvárost nagy kiterjedésű ipari zóna 

„hasította” le a központi városrésztől Dunafüredtől, 

a központi lakótelep (Újváros) ugyanakkor az Erő-

mű és a Dunai Finomító ipari területe közé épült. 

Dunafüred pedig üdülőterületi funkciójával, mély 

fekvésével, alacsony beépítésével határolódott el a 

központi városrésztől. Az újvárosi települési rész 

teljes egészében a „tervezett város” képét mutatja. 

Létesítésekor jellemzően (1970-es évek) a korszerű 

városrendezési elveket viszonylag magas színvona-

lon valósították meg. A város egységei területileg 

ma egymással szervesen összekapcsolódó, de valós, 

mindennapos együttműködésében kevésbé aktív 

együtthatást mutató területrészek.

A város szerkezete, fejlesztési irányai az 
1990-es évektől

A szocialista város ideáltípusának meghatározá-

sánál a TERINT-nek volt határozott koncepciója, 

mivel mindenféleképpen úgy akarta fejleszteni a 

meglévő településeket, hogy azok valóban szocialis-

ta városokká váljanak. Ennek további hangot adott 

Weiner Tibor, aki Dunaújváros városépítészeként 

az újonnan létesülő városoknak építési irányelveket 

határozott meg. Százhalombatta esetében némileg 

más helyzettel találkozhatunk. A MOL esetében 

azt láthatjuk, hogy a város külső peremére, szélére 

helyezték el, védelmi és szakmapolitikai okokból, a 

41 Városépítés Magyarországon a felszabadulás 

után, 1973.

Dunamenti Hőerőmű esetében pedig valóban az ó- 

és az újváros közötti, de a városból kivezető útvonal 

mentén letelepített iparvállalat elve érvényesült.

Amennyiben Weiner Tibor elveit tekintjük ér-

vényesnek, úgy a város térszerkezete az alábbiak sze-

rint kell alakuljon:

– A szocialista városoknak nincsenek kül- és bel-
területei, a város minden része azonos minőég-
ben épül.

– A szocialista város és a szocialista ipartelep egy 
szerves egységnek két pólusa, így a városcent-
rum és az üzem főbejárata közvetlen vonatko-
zásban kell, hogy álljon egymással.

– A lakóövezetben a házakat lakóegységekbe kell 
szervezni.

– A város centrumában a „szocialista élet külön-
böző funkciói szerint” a párt, a közigazgatási, 
a tömegszervezetek, az egészségügy és a kultúra 
intézményeit kellett elhelyezni (Weiner 1951). 
Weiner T. szerint a kereskedelmi egységek 
mindebből kimaradtak. A vizsgált város ese-
tében mindez ellentétesen alakult, a város első 
intézményei között tartható számon a város-
központba épített ABC. 

– És végül Weiner T. úgy gondolta, a szocialista 
városok építészetükben és szerkezeti felépíté-
sükben alkalmassá kell, hogy tegyék a várost a 
különböző párt, illetve közösségi rendezvények 
megtartásának biztosítására. Olyan helyeket, 
tereket kell kialakítani, melyek alkalmasak e 
rendezvények megtartására, városi képviseleté-
re.

Százhalombatta esetében a Weiner Tibor féle 

elképzelés részben valósult meg, ami nyilvánvaló-

an köszönhető annak is, hogy a szocialista városok 

építésében egyik kivételezett volt Százhalombatta. 

E város esetében a korábbi településszerkezetre irá-

nyuló döntéseket befolyásolta az a tény, hogy milyen 

egységekből, részekből álltak várossá nyilvánításuk 

(Százhalombatta esetén – 1970) időpontjában. E 

tekintetben legkedvezőbb helyzetben a „zöldme-

zős” beruházásként létesült szocialista városok vol-

tak, mint Dunaújváros, Tiszaújváros, Oroszlány és 

Százhalombatta. Ezeknél az új város egy-egy ko-

rábbi község közelében épült fel, így csak az utóbb 

óvárosnak nevezett korábbi falusi részeket kellett 

bekapcsolni az új organizmusba.42 Százhalombatta 

esetében az 1970-es évekre kialakult településszer-

kezet (óváros, újvárosrész, urbárium – ekkor még 

szabadföld), és Dunafüred, valamint az újvárosrészt 

és az óvárost összekötő Dunamenti Erőmű, és a 

42 Germuska 2004.
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városszélén elhelyezkedő Dunai Kőolajfi nomító az 

1990-es évek elejéig érintetlen maradt.

A lakosságszám emelkedésével, az ipari létesít-

mények környezet- és településszerkezetre gyako-

rolt hatásával, majd az 1993–1994-es Általános 

Rendezési Terv bevezetésével, valamint a megvál-

tozott területi-társadalmi igények megjelenésével 

a város szerkezete újragondolásra szorult. A Ren-

dezési Terv fő célkitűzése egy emberközpontú, 

lakóterület-centrikus, környezetbarát szemléletű 

településfejlesztés kereteinek meghatározása volt, a 

meglévő jelentősebb terület felhasználási adottsága-

inak fi gyelembevételével.43 

A szerkezeti átalakítás elemei között jelentek 

meg azok a törekvések is, amelyek a szocialista ipar-

városokban erőteljesebbnek mutatkoztak, azaz a 

különböző központi terek átalakítása, a lakóterek 

élhetőbbé tétele, a szocreál építészeti stílus fi no-

mítása, az új életterek kialakítása. Ennek nyomán 

Százhalombatta városa is megkezdte városfejlesz-

tési terveinek megvalósítását. Az épületek rekonst-

rukciója mellett a különböző városrészek élettere 

hasonlóan erőteljes hangsúlyt kapott a fejlesztések 

között. A település városrészei az ezredfordulót kö-

vetően jelentősen átalakultak, a már meglévő területi 

egységek mellett újabb újvárosi rész/ek alakult/ak

ki. Amíg a 2001. évi népszámlálás a statisztikai 

adatokat három területi egységre osztotta, melynek 

megfelelően a város összlakossága ekkor 16.602 főt 

tett ki, ebből a központi belterületen 12.619 fő, az 

egyéb belterületen élők 3967 fő és az ún. külterületen 
16 fő élt, addig Magyarország helységnévtára (2011, 

2013) szerint ma a város négy városrészből tevődik 

össze. A legnagyobb és legaktívabban változó része 

a központi városrész, jelenleg a lakosság 58,6%-a él 

ebben, a lakások száma pedig 66,1%-ot tesz ki az 

össz-lakásszámon belül. Itt található a lakótelepi egy-

ségek egy része, az új városközpont – új lakóegysé-

gekkel, valamint a kulturális, szolgáltatási és oktatási 

intézmények köre. A település lakótelepei a város 

centrumában alkotnak egységes összefüggő képet.

Az Újtelep lakótelepeit alkotja az 1960 és 1970 

között épített úgynevezett Készenléti lakótelep, il-

letve az 1970-es évek végén, 1980-as évek elején 

épített Pannónia lakótelep, mely párhuzamosan 

épült a déli lakóteleppel. A készenléti lakótelepet 

760 lakással a Dunai Hőerőmű és a Dunai Kőolaj 

Finomító dolgozói számára szolgálati lakás formájá-

ban adták át használatra. A lakások – három nyolc 

emeletes tömbház kivételével – inkább az ötvenes 

43 Rumi 1998.

évek lakótelepi építkezésének sorába tartoznak. A 

téglából épített, négyemeletes házak lakásnagysá-

ga 47 m2-es, 1,5 szobás összkomfortos, kezdetben 

olajfűtéses, később távfűtéses. A Pannónia lakótelep 
(200 lakás) már házgyári megoldással készült, lapos 

tetős kocka- és sáv-épületekből áll. A lakások nagy-

ságukban és elrendezésükben magukban hordozzák 

a hetvenes évek lakáspolitikai elképzeléseit: 54 és 72 

m2 közötti, 2 vagy 3 szobás, összkomfortos, távfű-

téses otthonok. A két lakótelep környezete jelentős 

nagyságú zöld területtel, játszóterekkel, parkokkal 

és parkolókkal tagolt. A környék szolgáltatási egy-

ségekkel (közért, iskola, óvoda, gyógyszertár) rend-

kívül jól ellátott.

Újtelep másik lakótelepi szerkezeti egységét a 

„Déli lakótelep” alkotja. Ez a Készenléti és a Pannó-

nia lakóteleppel ellentétben építészetileg, és lakos-

ság-összetételében még homogénebbnek bizonyul. 

Az 1970 és 1985 között épült lakótelepen külön-

böző fázisokban kerültek átadásra a lakások. A kö-

rülbelül 3000 lakás az 1970-es és 1980-as években 

alkalmazott házgyári megoldással készült, elsősor-

ban négyemeletes házakban, de néhány tízemeletes 

épület is felhúzásra került. Az 1-4 szobás lakások 

nagysága 47 és 78 m2 között változik. A lakótelep 

építésének utolsó fázisában, 1987-ben kezdődött az 

új típusú, úgynevezett „Z” programban tervezett 

lakások építése. Az új típus a hagyományos, kocka-

megoldással készült házgyári lakásokkal szemben 

már korszerűbb, a korai lakóparkokhoz hasonló 

lakótömböket jelentett. Az itt épült lakások száma 

140, területük 54-112 m2-ig terjed, szobaszámuk 

1,5–4-ig. A „Z” programban felépült lakások át-

adására 1992-ben került sor, azóta nem épült Száz-

halombattán új lakótelepi öröklakás.

2. ábra Városrészek

 A térképet készítette: Czirfusz Márton (2013)



30

Településfejlesztés Magyarországon 

Kultúra és Közösség

A Déli lakótelep szívébe ágyazva, a „Z” prog-

ramban épített lakások mintájára, a Széchenyi Terv 

pályázati segítsége révén 2000-ben új bérlakások 

építésére nyílt lehetőség. A 112 bérlakás – melyből 

40 költségelvű és 72 szociális lakás – 2002 októ-

berében került átadásra. A lakások nagysága 35 és 

76 m2 között változik, a garzontól a háromszobás 

lakásig. 

A Déli lakótelep – a Készenléti és Pannónia la-

kótelepekkel megegyezően – ma szolgáltatásokkal, 

játszóterekkel, parkokkal és parkolókkal jól ellátott. 

Lakókörnyezete kellemes közösségi színtér.

Az Újtelep kertes beépítésű övezet a lakótelep-

től nyugatra, annak közvetlen szomszédságában. 

A településrész legújabb városegysége az 1990-es 

évek második felében kiépült, magas státusúaknak 

készült kertes házas városrész. A városrész ma 929 

lakossal és 287 lakóépülettel rendelkezik (Hely-

ségnévtár, 2013). A város lakosságának 76%-a él 

ebben a – három egységből álló – városrészben. 

A városi átlaghoz képest (15,4%) több a gyermek 

(2001 – 19%), és kevesebb (10,4%) 60 éven felüli 

él a városrészben (a városi átlag – 13,1%). A város 

politikája, területfejlesztési koncentrációja e terü-

letegység felé összpontosul. Egyértelműen ez a vá-

rosrész képes megmutatni Százhalombatta városfej-

lődésének aktivitását, az új beruházásokkal, a városi 

terek, közintézmények átalakulásával a változások 

jól nyomon követhetőségét. A város bevételei, az 

iparvállalatok mellett részben (27,6%-os – Önkor-

mányzati adat, 2013) e városrészből származnak. A 

központi városrészben élők korfája eloszlik, a 14-65 

éves korosztály egyaránt jelen van, ellenben magas 

munkanélküliség (ahogy ez a kutatásban is látható 

volt), valamint inaktivitás jellemzi az itt élőket.

A Dunafüredi városrész Százhalombatta kertvá-

rosi lakóterülete, különböző rekreációs és szolgál-

tatási egységekkel. A lakosság számaránya ebben a 

városegységben (18.577 fő, 2013) 18%, a lakások 

számaránya pedig 17,1%-ot tesz ki. A városrész a 

múlt század első felében, tudatos ingatlanfejlesz-

tési koncepciónak köszönhetően indult fejlődés-

nek. Ahogy ezt már fentebb említettem, eredeti-

leg „Árpád Fürdőváros” néven bevezetett program 

Budapest tehetősebb polgárainak biztosított volna 

üdülési, kikapcsolódási lehetőséget. A Benta-pa-

tak dunai torkolatától délre, sík területen fekvő 

városrész üdülő és lakóteleki parcellázása már a 

két világháború között megkezdődött. Az 1990-es 

évekig többnyire a korábbi elveken alapuló erede-

ti beépítés következtében az alacsony szintszámú, 

üdülőingatlanok jellemezték. Az elmúlt húsz évben 

azonban egyre inkább megjelentek a lakóöveze-

tekhez hasonló ingatlanok, tartós célra készült la-

kóházak. A terület ugyanakkor a város rekreációs, 

illetve szabadidő eltöltését szolgáló városrésze. A 

Városi Strandfürdő, a Városi Szabadidő Központ, 

a Duna-csatornához kapcsolódó városliget jellegű 

tó és kiterjedt parkterület, valamint a város római 

kori romjai. Az innen származó bevétel közepesnek 

mondható, a turisztikai és idegenforgalom kevésbé 

számottevő, az iparűzési adóból befolyt összeg ha-

sonlóan nem számottevő.

A Dunafüreden élők korfája hasonlóan alakul, 

mint a központi városrészben élőké, a 14-65 éves 

korosztály a területen egyaránt jelen van, bár itt 

egyre inkább a 40-55 éves korosztály kerül domi-

náns helyzetbe, ellenben magas munkanélküliség 

(ahogy ez a kutatásban is látható volt), valamint 

inaktivitás jellemzi az itt élőket.

Az Ófalusi/Óvárosi városrész a Duna vonalában 

elhelyezkedő, a város legrégebbi egysége, elkülönül-

ve a városközponttól, az Urbáriumtól és az Újvá-

rosi résztől. Százhalombatta Óvárosa a szocialista, 

központosított terület- és településfejlesztés idősza-

kában a magyar falvak sorsára jutott. Az Újváros 

megépítése idején a régi városrészben jelentős infra-

strukturális vagy intézményi fejlesztés nem történt. 

Az Óváros területén meglévő korábbi intézmények 

(iskola, tanácsháza) bekerültek az Újvárosba. A te-

lepülésegység a város alapjának is tekinthető, a fa-

lusias hangulatú családi házas övezetként van jelen 

a település-struktúrában. A lakosság számarányát 

tekintve a város összlakosságának 14,8%-a (2750 

fő) él itt, a lakások számaránya az összvárosi lakásál-

lományon belül 13%-ot tesz ki. 

A városrész meghatározóan lakóövezeti funk-

ciót tölt be, természetesen megtalálhatóak a keres-

kedelem, a szolgáltatás, továbbá az egyéb funkció-

jú középületek is. A történeti intézmények (szerb 

templom, Zenálkó Etel Óvárosi Közösségi Ház) 

egy része a korábbi, itt élő kisebbségként még ma is 

létező népcsoportok jelenlétére utal. E területi egy-

ség foglalja magába az 1895–1898 között épített 

Bhon-Drasse cég által alapított téglagyárat, amely 

az 1900-as évek óta diszfunkcion, és a régészeti par-

kot, mely a térségben az egyik legnépszerűbb kultu-

rális-szakmai intézmény.

A városrész az 1990-es évekig megrekedt, múlt-

jából építkező egység volt, csak az ezredfordulót 

követően vált célpontjává a városból kiköltöző, csa-

ládi miliőre vágyók életterévé. Ebből következően 

az Óváros/Ófalusi rész még mindig kissé elöregedő 

(65-80 éves korosztály 36,7%-a él a városrészben), 
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inaktív lakossággal rendelkezik. 15,9%-át alkotják a 

kisgyermekes, fi atalokból álló családok. A városfej-

lesztési dokumentumokban foglaltak szerint Száz-

halombatta negyedik egységét az Újtelep és az Ur-
bárium alkotja. Az Újtelep kertes beépítésű övezet 

a lakóteleptől nyugatra, annak közvetlen szomszéd-

ságában. A településrész legújabb városegysége az 

1990-es évek második felében kiépült, magas státu-

súaknak készült kertes házas városrész. A városrész 

ma 929 lakossal és 287 lakóépülettel rendelkezik 

(Helységnévtár, 2013). A város lakosságának 76%-

a él ebben a – három egységből álló – városrészben. 

A városi átlaghoz képest (15,4%) több a gyermek 

(2001 – 19%), és kevesebb (10,4%) 60 éven felüli 

él a városrészben (a városi átlag – 13,1%). Alacsony 

munkanélküliség, magasan kvalifi kált lakosság jel-

lemzi a településegységet. Ennek magyarázata: az 

itt élők elsősorban az iparvállalathoz, illetve ahhoz 

kapcsolódó területeken és az önkormányzatnál 

dolgoznak, másodsorban magasabb pozíciókban 

Budapesten (Tájékoztatás az önkormányzat illeté-

kesétől, 2013). Az ipari területek mint egy ötödik 

városrész jelennek meg a település szerkezetében. A 

városközpont szerves része még a Dunamenti Erő-

mű Zrt., mely hatalmas területével központi helyet 

foglal el a város szerkezetében, s egyben meg is ha-

tározza a potenciális fejlesztési irányokat és lehető-

ségeket. A várostól délre terül el a MOL Zrt. Du-

nai Finomító városrésznyi nagyságú rész, nyugatra 

pedig az önkormányzati tulajdonú Batta Ipari Park 

helyezkedik el.

Lakásszerkezet az ezredforduló küszöbén

Százhalombatta városfejlesztését az 1960-as 

évektől aktív lakáspolitikai elképzelések és meg-

valósítások jellemezték. Kiemelten fontos szerepet 

játszott a már korábbiakban bemutatott iparválla-

latokhoz kapcsolódó lakótelepi építkezések, vala-

mint az 1980-as évek végén beindult családi házas 

övezetek (Urbárium, Óvárosi városrészek) köre. 

A minőségi élet megteremtését a korszerű fűtés-

rendszerrel, élhető lakó- és környezeti elemekkel, 

továbbá a kapcsolódó intézményi struktúrával kí-

vánták elérni. Mindezt erősítette a település szoci-

álpolitikája, társadalmi és egyéb támogatottsága. A 

város lakóépületeinek ezredforduló utáni helyzetét 

végigtekintve elmondható, hogy 2001-ben a 7033 

lakóegység mintegy 89%-a volt lakás, 10%-a üdü-

lő, továbbá 10 db volt az egyéb lakott lakóegységek 

és 4 db az intézeti háztartási lakóegységek száma. 

A lakások 95%-a volt lakott és az üdülők 98%-át 

használták üdülési célra (csupán 11 üdülő tölt be 

lakásfunkciót).44 

2011-ben 7538 lakóegységből 99,7%-a lakás-

ként, 0,3%-a pedig üdülőként funkcionált. A la-

kások 93,7%-a volt lakott, 0,03%-a üdülési célra 

hasznosult. 2001 és 2011 közötti időszakban a la-

kások és lakott üdülők számaránya a lakások nagy-

ságának megfelelően alakult át. 2001-ben 8,5%-a 

egy szobás, ez a számadat 2011-ben már csak 5,5%-

ot tett ki. 2001-ben 53%-a két szobás, 23%-a há-

rom szobás, míg a négy vagy több szobások aránya 

15% (2011-ben 43,7%). Az egy és három szobás 

lakások arányai alacsonyabbak, mint az országos át-

lagok (13, illetve 31%), a két szobás lakások aránya 

viszont magasabb (országos átlag 41%; száz lakásra 

és lakott üdülőre 253 szoba jut). A lakások szoba-

szám szerinti megoszlása zömében a lakóegységek 

jellegéből fakad, így Százhalombattán – a lakótelepi 

lakások mindvégig magas aránya következtében – a 

kisebb területű kétszobás lakások dominálnak.45 

Szociális szempontból kiemelendő, hogy a laká-

sok és a lakott üdülők 2001-ben 96,4%-a termé-

szetes személyek tulajdonában van és csak 2,5%-a 

önkormányzati tulajdonú, 2011-ben a lakásra vo-

natkozó számadat 94,8%-ra csökkent, az önkor-

mányzati tulajdonú pedig 3,1%-ra emelkedett. 

Az alacsony tulajdonhányad behatárolja az önkor-

mányzat lehetőségeit a kedvező bérleti díjú szociális 

bérlakások kialakításában. Ehhez járul hozzá az is, 

hogy a lakások és lakott üdülők 86,4%-át tulajdo-

nosi jogcímen használják, míg a bérleti és szolgálati 

jogviszony aránya 2001-re 7,7%-ra csökkent, 2011-

re pedig 5,2%-ra. A nagytömegű lakásépítések dön-

tően az 1970–80-as évekre koncentrálódtak a város-

ban, a lakások és a lakott üdülők mindössze 3%-a 

épült 1945 előtt. A lakott lakások és üdülők 17%-a 

1960-69 között, 43%-a 1970–79 között, minden 

negyedik 1980–1989 között, 11%-a 1990–2001 

között épült és csak 7,2%-a épült 2006–2011 kö-

zött. Százhalombattán az 50-59 m2 alapterületű la-

kások a legelterjedtebbek (40% – 2001, 2011) és a 

lakások további több mint ötöde kisebb 50 m2-nél. 

18-18%-uk alapterülete nagyobb 80 m2-nél, illetve 

60-79 m2 közé esik (az egy lakásra jutó átlagos alap-

terület 66 m2). Az újonnan épülő lakások ma már 

nagyobb átlagos alapterülettel épülnek, amely foko-

zatosan javítja ezt a helyzetet. A város kitűnő infra-

strukturális ellátottságának köszönhetően a lakások 

közműellátása magasabb szintű, mint bárhol az or-

44 Szirmai 2006.

45 Szirmai 2006.
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szágban. Az összkomfortos lakások aránya például 

86%, amely másfélszeresen meghaladja az országos 

átlagot. A lakások 99%-ában van vízvezeték, illetve 

meleg folyóvíz és vízöblítéses WC, továbbá 97%-uk 

közcsatornával ellátott épületben van. Hálózati gáz 

a lakások és lakott üdülők 81%-ába van bevezetve 

és 89%-uk a központi fűtés hálózatára is rácsatla-

kozott. A kedvező fi zikai infrastrukturális ellátottság 
részben kedvező társadalmi szociális életfeltételeket 
jelent, részben azonban erős függőségek alakultak ki 
a szolgáltatók és az árak vonatkozásában. Százhalom-

battán 1990-ben 5550 lakás került regisztrálásra, 

amely állomány 21,4% százalékpontos bővüléssel 

6737-re növekedett 2005-re. Az elmúlt 25 évben 

az új lakásépítések száma – összehasonlításban is – 

mindvégig dinamikus volt és jelenleg is az, így ezer 

lakosra ma már sokkal több lakás jut, mint 1990-

ben (mintegy 125-tel). Akkor például száz lakás-

ra még 299 lakos jutott, míg 2011-re ez 214 főre 

csökkent (a Pest megyei városok átlaga 251).

A lakásépítések száma az 1991–2000-es évekre 

felére csökkent (1981–1990 között 1524 db lakás 

és lakott üdülő épült a városban), majd a 2001–

2005 közötti időszaktól lassú növekedés látható, 

1991–2000 között 661, 2001–2011 között 663 

lakás épült, ezzel szemben 2006–2011 között pedig 

csak 543. Vagyis az új lakások több mint fele 2000 

után épült, és a dinamika ma sem tört meg. Nem 
egyértelmű ma még, hogy mindez a szuburbanizációs 
folyamatok – állami támogatások révén – átmeneti 
jelleggel történő felerősödésének köszönhető-e, vagy 
tartós tendencia lesz. Illetve az sem egyértelmű, hogy 
milyen arányokban származik a város lakótelepeiről 
kiköltözők, a Budapestről és a környékről beköltözők 
köreiből. Utóbbi sorrend egyben a feltételezett arány-
csökkenést is tükrözi. A megszűnt lakások száma 

Százhalombattán nem jelentős, 1990 és 2011 kö-

zött 25 lakásmegszűnés került regisztrálásra.

A lakások építési formája szerint az 1992–94 

között épült lakások 10,2%-a még lakótelepi épü-

letben, 27,3%-a többszintes, többlakásos épületben 

létesült, valamint 59,7%-a épült családi házként, 

majd 1995–99 között már kizárólag családi házak 

épültek. 2000 és 2004 között az épített lakások 

ismét 20,6%-a épült lakótelepi épületben, 1,5%-

a többszintes, többlakásos lakóparki épületben, 

3,3%-a csoportházban, míg 69,2%-a családi ház-

ként épült. Ismét a családi házas építkezés jellemez-

te a várost 2005–2011 között, ez az épített lakások 

arányában 13,2%-ot tett ki. Százhalombattán is 

megjelent az új típusú lakóparki építkezés, de ki-

sebb mértékben, mint máshol az agglomerációban, 

ahol átlagosan a lakások 12%-a épült ebben a for-

mában.

Az 1992–94 között épített lakások építtetője 

56%-ban magánszemély, 43%-ban gazdasági szer-

vezet (az agglomerációban ez az érték csupán 13%), 

0,8%-ban az önkormányzat volt. 1995–99 között 

kizárólag természetes személyek voltak a lakások 

építtetői/építői, majd 2000 után nagyarányú ön-

kormányzati lakásépítés indult a városban, 2004-ig 

a lakások 21%-át az önkormányzat építtette. Ebben 

az időszakban a gazdasági szervezetek által épített 

lakások aránya 6% volt, míg a természetes szemé-

lyek által épített lakások aránya 74%. 2005–2011 

között 86%-ban magánlakások épültek, természe-

tes személyek által.46 Többszintes, új lakóépületek 

a 2000-es évek végén a belváros rehabilitációját 

követően kerültek átadásra, mely nem a hagyomá-

nyos építkezési modellt követte, továbbá jellemző-

en bérlakásként, illetve önkormányzati épületként 

funkcionálnak. Az építések száma mellett az épí-

tett lakások átlagos nagysága is folyamatosan nö-

vekedett: az 1990–94 között épült lakások átlagos 

alapterülete még 98 m2 volt (az agglomerációban 

92 m2), majd az ezt követő időszakban (1995–2011 

között) 104-110 m2 lett (egy négyzetméterrel ke-

vesebb, mint az agglomerációs átlag). Az épített 

lakások szobaszámának növekedése párhuzamosan 

zajlott az alapterület növekedésével. A város épü-

letállománya az ezredfordulót követően folyama-

tos panel- és lakóépület-felújítási programon ment 

keresztül, melynek eredményeként Százhalombatta 

46 Szirmai 2006.

3. ábra
A lakások számának alakulása 1990–2013 között

Adatok: Laki Ildikó (2013)

Az ábrát készítette: Czirfusz Márton (2013)
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lakóépületeinek (beleértve a családi házas övezete-

ket is) 81,4%-a felújításra került (Önkormányzati 

adat, 2013). Összességében azonban továbbra is 

elmondható, hogy a lakáshelyzet szerkezetében és 

fi zikai, építészeti megjelenésében az iparvárosi kép 

jellemző, azonban infrastrukturális ellátottságában 

a hazai városok körében a legmagasabb szinten he-

lyezkedik el.

Törekvések a hagyományos és az új 
iparváros imázsának együttes megtartására

„Százhalombattán a hetvenes években ismerték 

fel, hogy egy-egy településnek van rejtett erőforrá-

sa, mely az ott élőkből árad, gyökerezik. Ha képes 

fölismerni, föltárni egy település önmaga lényegét, 

képes megszervezni jobb életét, az erő átáramlik a 

környezetbe, s hatással van a létfeltételekre. A leg-

fontosabb, hogy jó érzéssel éljenek lakóhelyükön, 

legyen akaratuk, szándékuk, melyet aktivitás követ. 

Legyen olyan jövőképük, melyben fontos szerepe 

van az ott élőknek” (Rumi 1998). A város „fel-

adatát” s egyben szerepét az 1958-ban létrehozott 

iparvállalatok (MOL NyRt., Dunamenti Hőerőmű 

Rt.), valamint az 1998-ban létesült Ipari Park hatá-

rozza meg. A vállalatok a település gazdasági helyze-

tének stabilitása mellett jelentős szereppel bírnak a 

foglalkoztatás, lakás- és szociálpolitika területén is.

A múlt Százhalombatta esetében a megszakítat-

lan jelen. A város modernkori fejlődése az iparválla-

latokkal parallel történt, helyi társadalmi és politi-

kai segítség mellett. Ennek az ún. „városimázs”-nak 

megteremtésében az intézményi struktúrákon kívül 

a városba betelepülők szerepe sem elhanyagolandó. 

Az 1960-as évektől egészen az 1980-as évek közepé-

ig a Százhalombattára költözők 85%-a az iparválla-

latokhoz kapcsolódóan építették életterüket, legyen 

az a lakótelepi vagy családi házas övezet. A város 

szerkezetéből adódó területi különbségek azonban 

fokozatos a társadalmi elkülönülést is megteremtet-

ték, amely egyben további különálló városi terek ki-

alakítását vonja maga után. Mindez tehát azt jelenti, 

a város imázsa leginkább a lakótelepekre, manapság 

pedig az új városrészekre irányul. Mindemellett to-

vábbra is a két ipari létesítmény határozza meg a vá-

ros jellegét, a helyi társadalom úgy gondolja a város 

ismertségét ezek az intézmények adják.

E kérdéskörnél nem szabad fi gyelmen kívül 

hagyni a város politikai identitását. Az 1990-es 

évek előtti monolitikus szemléletet a rendszerváltás 

után egy hasonló, de nem szocialista elveken mű-

ködő gondolkodás és városvezetési stratégia jelle-

mezte, jellemzi napjainkban is. A város vezetése a 

vezetők és a vezetettek elvét követi, a polgármester 

személye, a hivatal és a képviselőtestület működése 

a város mindennapjait alapvetően meghatározza, 

mind politikai, mind pedig szakmai szempontból. 

A településen élők identitása leginkább a múltra 

építkező, ebből táplálkozó jelenre épül, mintsem 

a nagyvonalú változásokat képviselő, békés és idil-

likus miliőt felváltó városi rendszer működésére. 

A város akkor él, ha egységes közössége, egységes 

közösségi színtere van. Százhalombatta esetében 

a különböző agórák teljes körűek, kiépítettek, a 

lakosság szolgálatában állnak, viszont a helyi tár-

sadalom ezekben a terekben nem találja szerepét. 

A városrészek külön egységként funkcionálnak, 

lakosaik között nincs integráció, társadalmi kohé-

zió. A három, egymástól élesen elkülönülő karak-

terű városrészt funkcionális eszközökkel lehetőség 

szerint közelíteni kell egymáshoz, azért, hogy a je-

lenleginél egységesebb városszerkezet alakuljon ki, 

ezáltal a városrészek közötti együttműködés is erő-

teljesebbé válhat, legfőképpen a lokálpatrióta érzés 

felélesztésével, aktívabbá tételével. Ehhez szorosan 

kapcsolódik a városimázs megteremtésének kérdé-

se, a korábbi ipari városkép átalakítására irányuló 

identitás formálása. A város lakóinak tradicionális 

élménye a szocialista iparváros jelenségét foglalja 

magába, mely még mindig élő modellt jelent a vizs-

gált városban. A két iparvállalatra épített társadalmi 

életterek a város létét jelentik, a helyi társadalom 

jólétének hossztávú biztosítását, mely ugyanakkor 

az inaktivitást, a városi értékek megrekedtségének, 

az elkényelmesedésnek veszélyét is magába rejtheti. 

Egy település jövőképének megfogalmazásakor a je-

len helyzetből kiindulva kell megalkotni olyan átfo-

gó víziót, amelynek megvalósulása a várost az abban 

lakók és az idelátogatók számára elérhetővé teszi. A 

jövőképek különbözőek lehetnek, attól függően,  

mit szeretnénk elérni, a mostani állapotot milyen 

irányba szeretnénk megváltoztatni.47 Ahogy ez már 

korábban is megfogalmazódott, a város lakói nem 

elégedettek az ipari városképre alapozott identitás-

sal. A város rendelkezik sok olyan tulajdonsággal, 

aminek a segítségével vonzóbbá, élhetőbbé válhat a 

település. A jövőkép kulcskérdése az, vajon miként 

viszonyul a város a jelenlegi folyamatokhoz, milyen 

mértékben és módon kívánja a már megkezdődött 

folyamatokat szabályozni. Nem elhanyagolandó 

szempont – bár a korábbiakban a téma vizsgálata 

során erre nem fordítottam fi gyelmet – Budapest 

47 Településfejlesztési Koncepció, 2012.
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közelsége, a város déli agglomerációban való jelen-

léte, a fővárosban zajló folyamatok (területi-társa-

dalmi egyaránt) erőteljesen befolyásolják a Száz-

halombattán történő változásokat. Ezért lényeges 

kérdésnek tekinthető a város környező települések-

hez, térséghez, vagy az agglomeráció alvóvárosaihoz 

való kapcsolódása. A város kistérségi és környező 

településsekkel való együttműködésében kevésbé 

hangsúlyos szereppel, az agglomerációval ellenben 

szorosabb kapcsolattal rendelkezik (elsősorban az 

oktatási és foglalkoztatási területek bevonása érvé-

nyesül). A jövő alakításában két eltérő alternatíva 

fogalmazódott meg a városvezetés részéről. Tartal-

mi eltérésük mellett dominánsan az önkormányzat 

erőfeszítési munkáira helyeződhet a szerep, azaz a 

két fejlődési irányvonal leginkább abban külön-

bözik egymástól, hogy megvalósításuk más önkor-

mányzati erőfeszítéseket kíván, vagy más szereplők-

kel való együttműködést.48 A passzív jövőkép egy 

lakossági szolgáltatásokra és lakófunkcióra épülő 

fejlesztési elképzelés, amely csak alapvető beavatko-

zást igényel az önkormányzattól. Ez lehetőség sze-

rint csökkenti a városban rejlő belső feszültségeket, 

de erősíti a lakásdominanciájú alvóváros funkcióját. 

Ebben a modellben a lakóterületek kiterjesztése és 

az agglomerációs közlekedés professzionálissá válása 

a fő cél. A városi fejlesztések a helyi igények kielé-

gítését tűzik ki célul. Az aktív jövőkép modellje a 

kedvező adottságok (közlekedés, város terek, tele-

pülések közötti kapcsolatkiépítések lehetőségei) 

kihasználására, illetve a még nem lévők kiépítésére 

alapoz. A modell a szélesebb körű kapcsolatok ki-

építését javasolja – regionális és kistérségi szinten, 

melyben a város központi szereppel kell, hogy ren-

delkezzen. Ez esetben a város fejlődését a külső gaz-

dasági kapcsolatok erősítése, beavatkozási pontok 

kialakítása határozza meg. A jelenlegi városfejlődés 

a fejlesztések ellenére a passzív jövőkép felé mutat. 

A városimázs kiépítésében egyértelműen egy ak-

tív szemléletnek kell megvalósulnia, a település ez 

esetben részben képes lesz a szocialista iparvállalatra 

épített múltját feloldani, ugyanakkor egy jelenkori, 

nyitott, társadalmában és gazdaságában innovatív 

várost képes létrehozni.

Emberközeli fejlesztések a városlakók 
érdekében

Minden település valamikor létrejön, „megszü-

letik”, aztán növekedni kezd, stagnál, esetleg elhal 

48 Településfejlesztési Koncepció, 2012.

vagy megújul, növekszik, működéséhez a környezet-

ből energiát és anyagokat használ fel, ezek átalakí-

tásával saját fogyasztásra és piacra szánt termékeket 

állít elő, közben hulladékokat bocsát ki, kapcsolat-

ba kerül más településekkel, és köztük – különösen 

az ellátás terén – bizonyos munkamegosztás alakul 

ki. A benne élő emberek helyi társadalmat alkot-

nak, miközben a település saját történelemmel, 

kultúrával és hagyományokkal rendelkezik – vagyis 

sajátosan komplex életjelenségeket produkál. Eköz-

ben a település műszaki létesítmények meghatáro-

zott rendszere, de nemcsak az, hanem élő organiz-

mus is. Ezt az organizmust fenn kell tartani, és a kor 

követelményeinek megfelelően fejleszteni is kell. A 

fejlődés – különösen napjainkban – nem feltétle-

nül (csak) mennyiségi gyarapodás, hanem minőségi 

átalakulás is. A településfejlesztés mindazoknak az 

ismereteknek, tapasztalatoknak és módszereknek 

együttese, amelyek tudatos alkalmazásával elérhető 

a fenntartható fejlődés dinamikus egyensúlyi álla-

pota. A településfejlesztés ugyanakkor szerves része 

a területfejlesztésnek, az egyes települések sorsa és 

esélyei ma már nem választhatók el a nagyobb tér-

ségek: településcsoportok, régiók fejlődési esélyei-

től.49 

Százhalombatta városfejlesztésére irányuló tö-

rekvések a város fenntarthatóságát, a lakók helyben 

tartását célozzák meg, különös hangsúlyt helyezve a 

városvezetés „megtartás elvére való fókuszálására”. 

Az ezredforduló időszakában magyarországi leggaz-

dagabb és legjobban működő gazdasággal rendel-

kező városává vált. (A GFK 2012. évi leggazdagabb 

megyék és városok kutatása szerint Százhalombatta 

ma a 7. leggazdagabb város Magyarországon).50 Az 

1990-es évektől számos beruházás valósult meg. 

Ezek mindegyike a város köztereit, közintézmé-

nyeit érintette, a későbbiek során a lakóépületek 

revitalizációját, a családi házas övezetek korszerűsí-

tését. A rendszerváltozást követően Százhalombat-

tán is, hasonlóan más településekhez, a templom-

építési kezdeményezések jelentek meg elsőként. A 

város minderre legalkalmasabb színterévé a főtér 

vált, ez esetében egy húsz éves időszakot felölelő 

felújítás indult el 1993-ban. Új intézmények jöttek 

létre – kulturális- és oktatási intézmények, önkor-

mányzati és egyéb szolgáltatási funkciókat biztosító 

egységek (CBA, nyelviskola, posta), a tér mindenki 

közterévé vált – elveiben hasonló módon, mint ko-

rábban, gyakorlatában élhetőbb, emberközeli mó-

49 Meggyesi 2006.

50 Forrás: http://index.hu/gazdasag/ma-

gyar/2012/10/18/gfkkutatas/ Letöltés: 2014. április 23.
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don. A ’90-es évek végén indult el a lakótelepi laká-

sok – a panelprogram keretében – később a családi 

házakra kiterjesztve teljes szigetelése, környezetének 

revitalizációja. 2011-re a lakótelepi lakások 85%-

a teljes körűen, a családi házas övezetekben pedig 

48% körüli arányban kerültek felújításra az ingat-

lanok. A város kiemelt beruházásai közé tartozik a 

sportlétesítmények átépítése, új sportintézmények 

létrehozása. A Duna közvetlen közelében, a kertvá-

rosi jellegű Dunafüreden található a Városi Szabad-

idő Központ folyamatosan fejlődő Városi strandja 

és Sportközpontja. Az 1980-as években épített in-

tézmény folyamatos felújítás alatt áll, jelenleg há-

rom nagyobb egységből áll össze a városi és a város-

ba látogató, sportot kedvelők intézményrendszere.

A város további jelentős fejlesztési irányvonalait 

az iskolai fejlesztések, épület-felújítás és átalakítás, 

a kulturális intézmények 21. századi intézménnyé 

alakítása, a városrészek teljes körű területi megújítá-

sa jellemzi – épített környezetükkel együtt. 

Mindez azonban csak a város gazdasági műkö-

dését illusztrálja, és – ahogy ezt egy interjúalany fo-

galmazta – egyben a polgármester ciklusának újbóli 

meghosszabbítását jelenti. A város fejlesztése Száz-

halombatta esetén a város építését foglalja magába, 

az intézmények, épületek létrejöttét, a különböző 

támogatási formák kialakítását és mindennapokba 

ékelését, a lakosság életminőségének fenntartását.

Összegzés

Százhalombattán az ezredfordulót követően 

számos beruházás indult elsősorban a városépítéssel 

aktivizálódó, megtartó erő tartalommal. A városfej-

lesztés legfőbb elemei a város esetében is a sikeresség 

és az innováció. A sikeresség gazdasági szerkezetéről 

már a korábbiakban volt szó, ennek eredménye-

ként láthatóvá vált a város esetében, hogy az Enye-

di György által európai modell szerinti elképzelés 

valóban csak elképzelés és lehetőség marad. Enyedi 

(1997) a sikeres város vonatkozásában egy másik 

mutatót is javasol az innovációs képességek városi 

meglétére vonatkozóan.

A település esetében az adottságok és a lehető-

ségek, illetve ezeknek megfelelően kialakított városi 

politika hosszútávon is kedvező együttállása ered-

ményezheti a város – országos átlaghoz viszonyítva 

– vonzó fejlődési útját és eredményeit.51 A dinami-

kusság vitathatatlan, azonban megjelennek a kü-

lönböző akadályozó tényezők. Az épített környezet 

51 Kubinszky – Laki 2013.

alakítása csak egy eszköze a városfejlesztési törekvé-

seknek, még ha az egyik legerőteljesebb eszköze is. 

A térszerkezetbe való beavatkozás a városfejlesztés 

céljait tekintve túl kell mutasson a műszaki meg-

oldásokon és a társadalmi viszonyok hosszú távú, 

kedvező és tervezett irányba történő alakítását kell 

célozza.

A városépítés és a városfejlesztés Százhalombatta 

esetében szorosan a várossal összefüggő fejlesztése-

ket foglalja magába, a közvetlen környezetére gya-

korolt hatást fi gyelmen kívül hagyva. Ez a negatív 

irányú hatásgyakorlás azonban nem feltétlen a város 

politikai zártságának köszönhető, a viszonyrendsze-

rek kiépítésében számos más tényező is domináns 

szerepet játszik. A legfőbb okként a város földraj-

zi-területi elhelyezkedésének kérdése emelhető ki. 

A fővárostól 27-30 km-es távolság egyértelműen a 

budapesti dominanciát erősíti, továbbá ehhez csat-

lakozik a város foglalkoztatási piac és az oktatási in-

tézményekbe történő kapcsolódása (megemlítendő 

2006-ban 1396 fő ingázott naponta Budapestre – 

ez a lakosság 8%-át tette ki, KSH 2007 –, a 2012-es 

kutatásnál ez a számadat 2500-3000 főt tesz ki), a 

települések a térségben szinte egymásra épülnek, a 

szolgáltatásokat, a mindennapokban igénybe vehe-

tő szolgáltatások egymással megosztva működnek. 

Százhalombatta mindebben vákuumként van jelen, 

a várost a környező települések nem vagy kevésbé 

használják, a használók pedig egyértelműen maguk 

a helyi lakosok. A város helyzetét térségi, területi 

szinten tovább nehezíti hogy 40 km-es körzetében 

a főváros mellett két további iparváros, köztük egy 

megyei jogú város található. Dunaújváros és Székes-

fehérvár térségi húzóereje területszervezési szinten 

sem elhanyagolandó, hiszen a két város igen aktív 

ipari potenciája a tágabb agglomerációnak. Tehát az 

a feltevés, hogy a város aktív hatást gyakorol a köz-

vetett és közvetlen térségére, megcáfolható, hacsak 

nem a mindennapi ingázás, vagy egyéb kapcsolódá-

si pontok oldaláról vizsgáljuk. A vákuumszerepből 

adódóan a fejlődés vonala belső, a település helyi 

szintű kezdeményezései felé fordul, melyet a 2014. 

tavaszán elfogadott, 2014–2020 közötti időszakot 

átölelő Integrált Területfejlesztési Stratégia céljai-

nak meghatározásával és megvalósításával feloldani 

látszik. A stratégia tizenkilenc beavatkozási ponton 

keresztül gondolja át a városfejlesztést, városi fo-

lyamatokba való beavatkozást. Egyfelől a gazdasági 

szintű beavatkozási területek aktívabbá tételével, a 

2014–2020 közötti időszak egyik gazdaságfejlesz-

tési pontja az iparterületek bővítését segítő ingat-

lanfejlesztések, ez a város területének növekedésén 
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túl a különböző szolgáltatás-korszerűsítést is ma-

gába foglalja. A város gazdaságfejlesztésének másik 

szegmensét a magánerős, a települési nagyvállalatok 

és a kis és középvállalatok által megvalósított mun-

kahelyteremtő és munkahelymegtartó fejlesztések 

alkotják. A város ipari versenyképességének megőr-

zése érdekében ösztönözni kell az ágazaton belüli 

technológiai korszerűsítést, másrészt a fenntartható 

városfejlesztés alapfeltétele a jövőben a környezet-

tudatos iparfejlesztés.52 A város dinamikus fejlődé-

sének alapfeltételei közé tartozik továbbá a város 

lakókörnyezetének megteremtése, a lakóövezetek 

fejlesztése, egy magasabb életminőséget kínáló vá-

ros megteremtése.

Százhalombattán kiépült, fejlett infrastruktúra 

jellemzi a humán szolgáltatások valamennyi terü-

letét, ezért a hangsúlyt a szolgáltatások színvonalá-

nak, minőségének továbbfejlesztésére kell helyezni, 

a szükségletekhez igazodó szempontok fi gyelem-

bevétele mellett. A fejlődéshez elengedhetetlen az 

egészséges városi társadalom, ezért a terület fejlesz-

tésében a preventív tevékenység bevezetésének van 

kiemelt szerepe. A jövő időszakban megvalósuló 

tevékenységek között szerepel még a lakóövezetek 

fejlesztése (lásd fentebb a település területi egysé-

geinél), egy magas életminőséget kínáló város meg-

teremtésének alapfeltétele, egy olyan városé, amely 

esztétikus, komfortos és erős közösségi kohézióval 

rendelkezik. A város hosszútávú fenntarthatósága 

a lakóterületek fejlesztésébe történő beavatkozással 

valósítható meg. Százhalombatta esetében mindez 

három terület mentén koncentrálódik: a szegregá-

cióval veszélyeztetett területek fejlesztése, a lakóte-

lepek rehabilitációja és a kertvárosok fejlesztése.53 A 

lakótelepek megújítása komplex városrehabilitációs 

programokkal érhető el, öt pont mentén: lakófunk-

ciók fejlesztése, a lakótelepek közösségi, társadalmi 

és szociális regenerációja, környezeti regeneráció, 

fi zikai környezetének javítása és a lakossági szolgál-

tatások minőségi fejlesztése. A kertvárosi övezetben 

a fi zikai és a környezeti regenerációra helyeződik a 

hangsúly. Ugyanakkor itt megjelenik a lakófunkci-

ók bővítésének lehetősége is, azzal nem számolva, 

hogy a lakótelepekről történő elvándorlás a lakóte-

lepeken milyen területi-társadalmi viszonyrendsze-

reket hoz létre.

52 Százhalombatta Integrált Városfejlesztési Stra-

tégiája, 2014.

53 Százhalombatta Integrált Városfejlesztési Stra-

tégiája, 2014.

Absztrakt

Tanulmányom Magyarország egyik legjobban 

fejlődő városának rövid bemutatására fókuszál, 

azzal a céllal, hogy illusztrálhassa a hazai volt ipar-

városok között még mindig találkozhatunk olyan 

aktívan működő településsel, amely mintaértékű, 

követendő példát állíthat a fejlődési és fejlesztési 

lehetőségek előtt álló iparvárosok elé. A város tör-

ténetiségében rejlő érdekességek mellett ismertetem 

azokat a változásokat, amelyek a mai napig megha-

tározóak. A városfejlesztés és városépítés jelensége 

nemcsak az épített környezetre, hanem a társadal-

mi, intézményi rendszerre is vonatkozik, ezért nem 

hagyható fi gyelmen kívül a helyi szereplők köre. Így 

a lakosság, az oktatási és kulturális intézmények, 

továbbá még azok a helyek, terek sem, amelyek a 

város egészének szolgálatában állnak. 

Abstract

My study aims to focus on one of the most rap-

idly developing towns in Hungary with the goal 

of demonstrating that among domestic former in-

dustrial towns we can still fi nd viable, functioning 

municipalities that can serve as examples to imitate 

for other industrial towns in need of development. 

Besides expanding on the opportunities presented 

by the history of the town I also elaborate on the 

fundamental changes that impact its life currently 

and even into the future. Urban development and 

construction do not apply merely to the built-in 

environment, but also to social and institutional 

structures which also entail signifi cantly a number 

of local actors. Such include the local population, 

the educational and cultural organizations and 

bodies, furthermore, public areas and spaces which 

serve the whole of the town. 
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Globalizációs környezet és elméleti 
alapvetések

Napjainkra a glóbusz indusztrializált és posztin-

dusztrializált nagyvárosi térségei (metropolitan area) 
társadalmi, gazdasági és kulturális szempontból 

olyan rendkívül dinamikus és komplex entitásként 

írhatóak le, amelyek kiterjedt belső területi és funk-

cionális struktúrákkal rendelkeznek (pl. kommuni-

kációs és tömegközlekedési szisztémák). A modern 

nagyvárosi térségek szerteágazó társadalmi és gaz-

dasági hálózatokon alapulnak, egyre inkább füg-

getlenedve a tényleges belső igazgatási-helyhatósági 

lehatárolásoktól. Az elmúlt két-három évtizedben 

egyre többször leírt tudományos paradoxon, hogy 

amíg jó néhány nagyvárosi térség minősíthető gaz-

dasági és társadalmi szempontból globalizációs erő-

térnek, csomópontnak, addig a metropolisz-szintű 

politikai és igazgatási aspektusok gyengék, esetlege-

sek, sok esetben széttartóak.54 

Az amerikai David Harvey „új területi vonatko-

zási pontként” (new spatial fi x) tekint a metropolisz 

térségekre. Harvey olyan közgazdász teoretikusokra 

hivatkozik, mint Paul Krugman vagy Jeff rey Sachs, 

akik az alapvetően a nemzetállami keretek között 

működő és a nemzetgazdasági csomópontokra 

épülő preglobalizált korszak után, már mint az „új 

gazdaságföldrajz” (new economical geography) alap-

egységeként tekintenek a nagyvárosokra, illetve a 

hozzájuk kapcsolódó agglomerációs, szuburbanizá-

ciós övezetekre, metropolisz térségekre.

Harvey nagyhatású 1985-ös Th e Geopolitics in 
Capitalism című munkájában a következő alapvető 

premisszákat állítja fel:

a) A kapitalizmus történeti túlélésének alapja a 

földrajzi expanzió. 

b) Az innovatív kereskedelmi-szállítási és kom-

munikációs technológiák, mint ennek a 

mindent átható expanziónak a természetes és 

egyre inkább elengedhetetlen feltételei.

c) A gazdasági-termelési környezetre rendkí-

vül erős befolyással van a rendelkezésre álló 

nyersanyag, az aktív munkaerő minősége és 

mennyisége, illetve a fennálló piaci viszo-

nyok.55 

54 Lefévre 2010.

55 Harvey 1985, 2001.

Ma már szinte közhely, hogy az emberi ci-

vilizáció és a kapitalista gazdasági és társadalmi 

modell földrajzi expanziójának meghatározó di-

menziója a városok, nagyvárosok folyamatos tér-

nyerése, illetve az urbanizáció olyan speciális moz-

zanatai, mint a szuburbanizáció, dezurbanizáció 

vagy reurbanizáció. Sajátos kettősség alakult ki a 

metropolisz-térségek működését illetően. Egyrészt 

napjaink globalizált világgazdasági környezetében 

a tőke- és pénzpiaci mozgások jelentősen felgyor-

sultak, és jellegüknél fogva rendkívül szenzitívvé és 

volatilissá (múlékonnyá) váltak, addig másrészt a 

gyors kapitalizáció olyan stabil időtávú technikai, 

létesítményi valamint egyéb befektetési eredménye-

ket produkál, amelyek alapjaiban strukturálják újra 

a posztmodern társadalom közösségi tereit – repü-

lőterek; autópályák; iroda-negyedek; kereskedelmi 

komplexumok és logisztikai bázisok; szuburbán, 

agglomerációs lakóövezetek, stb.

Területi megközelítésben a központi pia-

ci pozíciót betöltő gazdasági centrumok, kon-

centrált terek egyre növekvő befolyással bírnak 

a szűkebb (agglomeráció, szubnacionális régió) 

és tágabb (állam, szupranacionális makrorégió, 

kontinens) politikai és igazgatási környezetre. A 

globalizáció, s vele az 1970-es évektől (a 2008 

végén kirobbanó gazdasági világválságig) tartó 

időszak domináns gazdaságpolitikai paradigmá-

jának a neoliberális gazdasági modell számított. 

A neoliberális világkurzust a kritikusok egyértel-

műen az állami kontrollfunkciók tudatos gyen-

gítésével (lásd a New Public Management és egyéb 
„államtalanítási” kísérletek!), s vele a globalizációs 

gazdasági monopóliumok, oligopóliumok meg-

erősítésével vádolták, valamint ezzel magyarázták 

a világban az elmúlt négy évtizedben megnöveke-

dett gazdasági és társadalmi különbségeket. Amíg 

a már korábbról élenjáró, fejlett régiók – köztük 

kifejezetten a modern nagyvárosi térségek – még 

inkább elhúztak, addig sok leszakadt térség, régió 

gazdasági – s vele társadalmi – versenyhátránya 

tovább duzzadt a globalizáció korában. Harvey 

erőteljesen hangsúlyozza, hogy a globalizáció ál-

talános tendenciái, s így krízisjelenségei mögött 

kutatni, keresni kell az összefüggések mögötti 

földrajzi-geopolitika magyarázatokat, és el kell 

tudni helyezni az okok és okozatok sorában a te-

Szabó Tamás
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rületi jellegű politikai és gazdasági koncentráló-

dási folyamatokat.56 

A globális világgazdaság korában kiemelkedő 

aspektussá vált a térbeli szemlélet: a földrajzi helyek 

és terek – úgymint a potenciális globális multinaci-

onális vállalati telephelyek –, valamint a kapcsolódó 

adottságok, diff erenciák, lehetőségeik és hátrányok 

felmérése, amelyek mentén megszületnek a stra-

tégiai befektetési döntések. Ez a regionális-lokális 

megközelítés alapozott meg olyan közgazdasági 

irányzatokat, elméleteket, mint az „új gazdaság-

földrajz”57  vagy maga a regionális gazdaságtan.58 

Ugyancsak a térbeli szemlélet hatja át a regionális 

gazdasági klaszterek, mint a vállalkozás-gazdaságtan 

egyik legfrissebb elméleti hajtását.59 Krugman a vi-

lággazdaság és a nemzetközi kereskedelmi tendenci-

ák vizsgálatától jut el a földrajzi koncentráció fon-

tosságáig, Porter pedig a globális vállalati stratégiák 

elemzését állítja a fókuszba.

Ugyancsak meghatározó vizsgálódási pont a 

gazdasági klaszterek regionális, nemzeti, illetve 

szupranacionális gazdasági térben betöltött szerepe: 

olyan globális és lokális paraméterekkel, mint a mul-

tinacionális vállalati telephelyek, az együttműködő 

helyi-lokális vállalatok (beszállítói kapcsolatok) és 

egyéb intézményi (államigazgatási, önkormányzati) 

dinamikák és kooperációk. Európában egyre kiter-

jedtebb irodalma van az ún. klaszter-elméletnek és a 

területi gazdasági versenyképesség empirikus meg-

közelítéseinek.60 Mivel a működő gazdasági klaszte-

rek jellegüknél fogva szinte igénylik a fejlett városi 

illetve városkörnyéki infrastrukturális környezetet, 

megkerülhetetlen a helyi közigazgatás és politika 

támogatása az ilyen típusú kezdeményezések eseté-

ben. Így a gyors és hatékony hatósági engedélyezési, 

szabályozási gyakorlat; a befektetőbarát politikai 

környezet; a helyi adómentesség és adókedvez-

mények biztosítása; egyéb technikai- és pénzügyi 

transzferek.

A klaszterfolyamatok talán legkényesebb eleme 

a politika, s vele a közszféra motivációi, valamint 

katalizátorszerepe a kapcsolódó folyamatokban: a 

nemzetközi szakirodalom alapvetően egyetért ab-

ban, hogy a közszféra nem sajátíthatja ki és nem 

pótolhatja a reálszféra jelenlétét. Ezért ajánlott, 

hogy az első lépést a különböző ágazati-iparági gaz-

56 Harvey 2001.

57 Krugman 1991.

58 Isard 1956; Lengyel – Rechnitzer 2004.

59 Porter 1990, 1998.

60 Lengyel – Rechnitzer 2004, 2008; Szanyi 

2008.

dasági szereplők tegyék meg, és az állam (és/vagy 

önkormányzat) csak ezt követően lépjen be a maga 

támogató katalizátorfunkcióival. Ugyanakkor fel-

merülő dilemma a klaszterfolyamatok generálása és 

dinamizálása terén, hogy milyen arányú a központi 

állami-kormányzati és a helyi (térségi, települési) 

önkormányzati szintek részvétele – melyik szint a 

domináns és milyen a részvételi megoszlás. A föde-

rális, regionális államok decentralizált közpolitikai 

döntési struktúrái eleve szélesebb lehetőségeket, 

kompetenciákat biztosítanak a térségi és lokális 

önkormányzati szektorok számára, mint az unitá-

rius, központosított országok centralizált, sokszor 

„fejnehéz” közpolitikai szisztémái.

A különböző modellek rendelkeznek a maguk 

rendszerszerű – nyíltan kihangsúlyozott – előnye-

ivel, így amíg a központi kormányzat képes széles 

országos áttekintéssel és intézményi koordinációs 

kapacitással bírni, addig a helyi szereplők (politi-

kusok, bürokraták, helyi gazdasági lobbik és civil 

szerveződések) a konkrét helyismeret mellett elősze-

retettel apellálnak a pozitív személyes érdekeltségre 

és motivációkra, amikor a lokális üzleti innovációs 

folyamatokról – amilyen maga a klaszteresedés is – 

gondolkodnak.61 

Szintén a térbeli szemlélet domináns szere-

pét hangsúlyozza az ún. növekedési póluselmélet 

(growth pole theory), amelynek az alapjait francia 

közgazdászok tették le az XX. század közepén, má-

sodik harmadában – így Jean-François Gravier, J.R. 

Lausén vagy Francois Perroux.62 A francia növeke-

dési póluselmélet híres paradigmatikus hasonlata 

volt a „Párizs és a francia sivatag”, és az azonos cí-

men megjelent könyvének első kiadása 1947-ben 

éppen a párizsi központi régió gazdasági túlsúlyá-

nak központi kormányzati gazdaságfejlesztési és 

célzott – a vidéki nagyvárosokra koncentráló – te-

rületfejlesztési koncepcióját tűzte zászlóra, mint a 

területi diff erenciák mérséklésének gyógymódját.63 

A növekedési póluselmélet a központi régiók tel-

jesítményére (benne a legtöbb főváros kiemelkedő 

gazdasági, társadalmi, népességi és politikai-igaz-

gatási pozícióival) koncentráló monocentrikus 

növekedési modellt igyekszik módosítani a vidéki 

régióközponti funkciót betöltő nagyvárosok – mint 

potenciális növekedési pólusok – ún. policentrikus 

(többközpontú) növekedési modell megfogalmazá-

sával és közpolitikai gyakorlatba ültetésével.

61 Szanyi 2008.

62 Gravier 1947; Lausén 1969; valamint Parr 

1999.

63 Gravier 1947.
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A policentrizmus és policentrikus fejlődés, 

fejlesztés a modern regionális gazdaságtan fon-

tos kulcsfogalma, amely értelmezhető országos (a 

vidéki nagyvárosok és térségeik támogatása); de 

szubnacionális térségi megközelítésben is (regi-

onális; metropolisz övezetben). A policentrikus 

növekedésközpontú – tehát növekedési pólusokon 

alapuló – alapelv, és a területi-stratégiai célok ma 

már természetes elemét képezik nemcsak a nemzeti 

(központi kormányzati) területfejlesztésnek – pl. 

része a hazánk területfejlesztési irányait meghatáro-

zó, jelenleg hatályos keretdokumentumnak az Or-

szágos Területfejlesztési Koncepciónak [96/2005. 

Ogy. határozat] –, de a nagyvárosi agglomerációs 

terveknek, közpolitikai-kormányzati stratégiák-

nak is. Így napjainkra részévé vált az Európai Unió 

területfejlesztési politikai agendájának is – [Euro-

pean Spatial Development Perspectives (ESDP) 

1999; Lille Akcióprogram 2000; Lipcsei Charta 

2007].

A globális és lokális szemlélet szintetizálása

A világgazdaság térbeli szerveződésével foglalko-

zó Bernek Ágnes egy a témával foglalkozó 2006-

os tanulmányban 7 premisszában foglalja össze a 

napjainkra a nemzetközi gazdasági viszonyok által 

egyre inkább determinált globalizáció vs. lokalizáció 

témakört.64 

1) A meghatározó globális gazdasági rendezőelv 

a koncentráció, amit az ugyanakkor tudatos 

vagy spontán közpolitikai (igazgatási, fej-

lesztés- és gazdaságpolitikai) dekoncentráció 

hatékonyan kiegészíthet – pl. telephely kon-

centrálódás; új növekedési pólusok kijelölé-

se.

2) Erősödő nemzetközi függőség és hierarchia: 

a nemzetgazdaságok és a szubnacionális, lo-

kális gazdasági egységek egyre inkább függő 

helyzetbe kerülnek a multinacionális vállala-

tok, mint globális gazdasági játékosok által 

uralt globális gazdasági térben – a kölcsönös 

gazdasági interdependencia teoretikus meg-

alapozása Immanuel Wallerstein világrend-

szer-elmélete (centrum – félperiféria – peri-

féria) által.65 

3) A földrajzi elhelyezkedés és pozíciók fokoza-

tos relativizálódása: általában a globalizáció, 

de különösen az információs forradalom 

64 Bernek 2006:78-79.

65 Wallerstein 1983.

jelensége látványosan „megrövidítette” a 

földrajzi távolságokat (pl. e-business); ez a 

világfalu (global village) jelensége az amerikai 

Marshall McLuhan nyomán.66 

4) A hagyományos földrajzi-geopolitikai pozí-

ciók mellett a térbeli áramlások – legyenek 

azok gazdaságiak, társadalmiak vagy kultu-

rálisak – és a különböző hálózati jelenségek, 

tudományos elméletek dominanciája.67 

5) Napjaink világgazdasági rendszerének már 

közel sem a nemzetgazdaságok, helyettük 

sokkal inkább a világvárosok és agglomeráci-

ójuk – tehát a nagyvárosi térségek – jelentik 

az alapvető elemzési egységeket (lásd Harvey, 
Krugman, Porter és társaik írásait!)

6) A klasszikus Wallerstein-i centrum – 
félperiféria – periféria modell a globális hatá-

soknak köszönhetően – így nagyvárosi régiók 

kimagasló kitörési és növekedési potenciálja 

– jelentősen árnyalódik. Sokkal komplexebb 

és dinamikusabb a globális gazdasági és tár-

sadalmi térszerkezet, mint akár 30-40 évvel 

ezelőtt, így nagyobb az esélye annak, hogy 

egyedi, speciális versenyelőnyökkel rendel-

kező szubnacionális térségek, nagyvárosi 

övezetek „kitörhessenek” a tágabb nemzeti, 

makroregionális közeg determináns keretei-

ből – (lásd a McKinsey Global Institute 2012-
es tanulmányának megállapításait!)

7) A globalizáció a nemzetállamokat új típusú 

szupranacionális és makroregionális kez-

deményezésekre ösztökéli, amelyek köre 

a szimplán gazdasági szabadkereskedelmi 

együttműködésektől (NAFTA, ASEAN, 

CENTAO etc.) egészen a bonyolult politikai 

és gazdasági unióig (prototípusa az Európai 
Unió) terjedhet.

A határokon átnyúló gazdasági folyamatok 

(tőke- és munkaerő-áramlás; nemzetközi áruke-

reskedelem; globális turizmus) jellege és volumene 

drámai átalakuláson esett át az 1970-es évek óta: 

az állami és önkormányzati szektorok felgyorsult 

privatizációja és a közszektorban tapasztalható erő-

teljes deregulációja; a nemzetgazdaságok korábbi 

időszakokhoz képest erőteljes megnyitása a külföldi 

(globális) multinacionális vállalatok számára; va-

lamint a szabad kereskedelmi övezetek és globális 

infrastrukturális hálózatok (telekommunikáció, 

közlekedés, kereskedelem etc.).

66 McLuhan 1968.

67 Castells 1996.
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Ezek a tendenciák még inkább kiemelik a 

nagyvárosi térségek szerepét a globális gazdasági és 

társadalmi folyamatok tekintetében. A külvilág és 

általában a nemzetközi közvélemény (international 
community) számára ezek a nagyvárosok, mint az 

adott régió, tartomány „szubnacionális szimbólu-

maként” jelennek meg: olyan nemzetközi esemé-

nyeknek adva otthont, mint az olimpiai játékok, vi-

lágkiállítások, nemzetközi konferenciák és vásárok, 

nemzetközi kulturális rendezvények. A közelmúltat 

tekintve az olimpiai rendezővárosok közül Barce-

lona (1992) Katalónia, Atlanta (1996) az amerikai 

Georgia állam, Sydney (2000) az ausztrál Új-Dél 

Wales állam számára hozott nagyon jelentős mar-

ketingértéket; de említhetnénk Budapest és a Sziget 

Fesztivál kapcsolatát, utóbbi a magyar főváros talán 

legfontosabb nemzetközi brand-jévé vált az elmúlt 

két évtizedben.

A globális anyacégek külföldi leányvállalatai 

egyszerre koncentrálódnak – olyan globális, regi-

onális gazdasági központokat erősítve, mint New 

York, London, Frankfurt, Szingapúr vagy Sao Pa-

olo –, de egyúttal új helyszíneket (régiók, térségek, 

városok, központi telephelyek) is keresve-találva, 

amelyre látványos példát mutatnak az 1989–90-es 

rendszerváltás után a posztkommunista közép-eu-

rópai régió olyan nagyvárosai, mint Prága, Varsó, 

Budapest vagy az ezredforduló után Bukarest. A 

felgyorsult nemzetközi gazdasági koncentráció és 

diszperzió eme párhuzamos folyamatán alapulnak 

az új posztmodern globális városok és városháló-

zatok (global city; global urban network), de ezek 

dinamizálják, és végső soron biztosítják a nemzeti, 

szubnacionális, illetve a nemzetközi gazdasági pia-

cok fokozatos egymásba integrálódását.68 

Ugyanakkor az új termelési és szolgáltatási me-

chanizmusok – mint a posztfordista gazdasági modell 

alapegységei – újrastrukturálták a vállalati szektor 

telephely-stratégiáit, fokozatosan dekoncentrálva 

a gazdaság korábbi, sokkal inkább a belvárosokra 

(the core of the city, downtown) összpontosuló tér-

beli hálózatait. A meghatározó ipari, kereskedelmi 

és egyéb szolgáltató centrumok tudatos kitelepíté-

se a külvárosok, illetve az agglomerációs övezetek 

(külterület, szuburbán települések) irányába, maga 

után vonta a teljes nagyvárosi önkormányzati po-

licy (reguláció, hatósági-engedélyezési gyakorlat, 

területpolitika, helyi szakpolitikák) újragondolását 

– kifejezetten egy vállalkozóbarát és befektetés-ori-

entált proaktív metropolisz önkormányzati attitűd 

felé. A globalizált világgazdaságban a nagyvárosok 

68 Sassen 2002.

szubnacionális, de szupranacionális szinteken is 

egymás kíméletlen versenytársaivá váltak, lerontva 

ezzel a metropolisz térségek kölcsönös kooperációs 

lehetőségeit – pl. kölcsönös fellépés az országos po-

litikai szint ellenében, közös makroregionális köz-

politikai kezdeményezések.69 

A Th e McKinsey Global Institute 2012. június-

ban napvilágot látott „Urban world: Cities and the 
rise of consuming class” című összefoglaló tanulmá-

nyában vizsgálta a nagyvárosokat, azon belül is a 

kiemelkedő globális gazdasági pozíciókat betöltő 

nagy népességű ún. megavárosokat (amelyek tér-

ségi népessége a tudományos-szakértői standardok 

szerint meghaladja a 10 millió lakost), az alábbi té-

nyezők szerint: 

1) termelés és növekedés,

2) pénzügyi piaci pozíciók,

3) technológia és innováció,

4) urbanizációs folyamatok,

5) munkaerőpiac,

6) természeti erőforrások.

A tanulmány központi premisszája, hogy a 

globális makrogazdasági folyamatok és kényszerek 

alapjaiban befolyásolják a nagyvárosi térségek üzleti 

stratégiáit és alkalmazott közpolitikáit. Már rögtön 

a tanulmány elején megdöbbentő becslések találha-

tók, miszerint a világ 600 legnagyobb nagyvárosa 

fogja jelenteni a 2010–2025 közötti globális gaz-

dasági növekedés 65%-át (évente mintegy 30 trillió 

dollár). A globális erőtér átalakulását és a feltörekvő 

országok és piacok (Kína, India, Délkelet-Ázsia, La-

tin-Amerika) mutatja, hogy a 600 említett metro-

polisz közül több mint 440 az említett régiókban 

található, és – a fejlett világ szereplői nélkül – önma-

gukban mintegy évi 23 trillió dollár és 47%-os ré-

szesedésre becsülik szerepüket a 2025-ig tartó növe-

kedési előrejelzésükben. A számok mögött a fejlődő 

világ hihetetlen népességrobbanásának további foly-

tatódása, illetve a gazdaságilag is feltörekvő országok 

(különösen Kína és India) egyre növekvő lakossági 

fogyasztói elvárásai a tömeges középosztályosodás 

jelenségéből fakadnak. Az ENSZ-nek a világ nagy-

városi tendenciáit összefoglaló tanulmánya kb. 200 

millió lakos felettire becsüli azoknak a számát, akik 

csak a fejlődő országokban, régiókban és csak a 

2000 és 2010 közötti időszakban törtek, törnek ki a 

mélyszegénység (slum conditions) körülményeiből.70 

A McKinsey munkatársai szerint a világ nagy-

városainak társadalmi és gazdasági fenntarthatósá-

69 Kálmán 2006.

70 UNHABITAT: State of the World’s Cities 

2010–2011:6.
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gát legalább évi 10 trillió dolláros növekedési igény 

képes biztosítani. A metropolisz térségek a történe-

lemben korábban nem látott hihetetlen gazdasági 

gyorsulása és növekedése óriási mértében meghatá-

rozója a világ demográfi ai, népességvándorlási fo-

lyamatainak – különösen a már említett feltörekvő 

régiókban, országokban. A McKinsey tanulmány 

világosan jelzi a metropolizálódás trendjében ta-

pasztalható globális demográfi ai földrajzi egyen-

lőtlenségét az ún. fejlődő régiók javára: csak 2007–

2010 között három kínai metropolisz is bekerült a 

megaváros (10 millió lakos egy nagyvárosi térség-

ben) kategóriába, addig ez a fejlett világban 2025-ig 

várhatóan csak az Egyesült államokbeli Chicagónak 

és agglomerációjának fog sikerülni.71 

Ez a posztmodern, globalizációs hatások által 

meghatározott nagyvárosiasodás egyszerre jelent la-

kosság- és népsűrűség-, gazdasági telephely, munka-

erőpiac- és jövedelem-koncentrációt. A McKinsey 

tanulmány szerint a világ nagyvárosi térségeiben 

egy olyan közel egymilliárdos népességű ún. glo-

bális fogyasztói osztály (global consumer class) ala-

kulhat ki 2025-re, amely jövedelmi viszonyaival és 

vásárlóerejével kiemelkedik a világ népességéből. A 

McKinsey tanulmány által defi niált globális fogyasz-
tói osztály sok szempontból rokon a Richard Flo-

rida által megalkotott kreatív osztály (creative class) 
értelmezésével, amennyiben az igényes fogyasztói 

szokások – így a közszolgáltatásokhoz kapcsolódó-

an is –, a kreatív alkotó munkakörök, a kiegyensú-

lyozott jövedelmi viszonyok és magas életminőség 

magas szinten prezentálódnak döntően nagyvárosi 

rétegek, csoportok esetében.72 

Ebből következően a jövedelmi pozíciókhoz ha-

sonlóan magas szintű fogyasztói elvárásokat fogal-

maz meg a gazdaság szekunder, tercier és kvaterner 

(csúcstechnológiai ágazatok – ICT etc.), valamint a 

különböző közösségi szolgáltatások – így az állami 

és önkormányzati közfeladat- és közszolgáltatások 

–, de egyúttal a közösségi fejlesztések, beruházások 

(terület- és településfejlesztés, lakás- és ingatlan-fej-

lesztések, gazdaságfejlesztés etc.) irányába.

Azonban már most is tapasztalható, hogy a re-

álgazdaság különböző globális szereplői – folytassa-

nak termelő vagy szolgáltató tevékenységet – egyre 

kitüntetettebb fi gyelmet szentelnek a nagyvárosi 

térségek fogyasztói elvárásai felé. Egyre inkább en-

nek a formálódó globális fogyasztói osztálynak a 

demográfi ai összetétele, kulturális szokás- és atti-

tűdrendszere, jövedelmi viszonyai határozzák meg 

71 McKinsey Global Institute, 2012:16.

72 Florida, 2002, 2005.

a nagyvállalatok expanzív üzlet- és telephely-politi-

káját (befektetés, tőkekivonás, struktúraváltás etc.), 

valamint termék- és szolgáltatás-skáláit. Így például 

a globális élelmiszeripari szereplők ázsiai üzletpoli-

tikáját nagyban befolyásolják olyan tényezők, mint 

a nagyszámú vegetáriánus indiai háztartás vagy a 

gyors népszaporulatból fakadó óriási létszámú gyer-

mek- és fi atalkorú kohorszok Dél- és Délkelet-Ázsi-

ában; ugyanakkor a magas átlagéletkorú Japánban a 

nagyszámú, de jól szituált időskorú lakosság szintén 

egy nagyon fontos fogyasztói csoportot reprezen-

tál.73 

A globalizáció korszakának első 25-30 évében 

tapasztalható volt egy nagyon erős nemzeti dimen-

zió és értelmezési keret a globális vállalati stratégiai 

döntések mögött, olyan kérdésekkel a fókuszban, 

hogy melyik országban érdemes befektetni vagy 

hol szolgálják ki jobban az állami közigazgatási 

apparátusok a befektetői érdekeket. A nemzetközi 

nagyvállalati befektetési motivációkat jelentősen 

determinálták az expanzióra kiszemelt országok – 

köztük a konkrét térségek, települések – gazdasági, 

társadalmi és politikai-igazgatási viszonyai: így a 

kedvező adózási feltételek (adómentesség, adóked-

vezmények), a befektetések jogi környezete, a hely-

ben megtalálható szakképzett munkaerő, hatékony 

állami (és önkormányzati) bürokrácia, stabil és ki-

számítható politikai viszonyok, kiépített modern 

hálózatos infrastruktúrák (internet, szennyvíz, csa-

torna etc.).

Napjainkra tapasztalható, hogy a nagyvárosi 

térségek – már az 1990-es évek eleje óta, de az ez-

redforduló óta drámai mértékű gazdasági és társa-

dalmi dinamizálódás következtében – egyre inkább 

önálló entitásként, potenciális befektetői célpont-

ként jelennek meg a globális piaci, vállalati szerep-

lők gondolkodásában, akár „kiszakadva” ezzel a tá-

gabb nemzeti, országos keretek közül. A McKinsey 

példái jól illusztrálják, hogy a fejlődő országok 

esetében nagyobb eséllyel találhatunk nagyvárosi 

térségeket, amelyek önmagukban sokkal vonzóbb, 

éppen feltörekvő stádiumban vannak, s ezzel po-

tenciális befektetési célpontként jelenhetnek meg, 

mint tágabb (régiós, országos, szupranacionális) 

környezetük. Néhány példa a McKinsey tanul-

mányból: a nyugat-indiai Surat, amely a szubkon-

tinensi ország teljes textiliparának kétötödét kon-

centrálja egy „alig” négymilliós településen, az egyre 

jelentősebb kikötői kapacitásokkal rendelkező Por-

to Alegre Brazíliában, vagy Fosan városa Kínában, 

amely egyszersmind Guangdong tartományi fővá-

73 McKinsey Global Institute, 2012:18-20.
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rosa, erős adminisztratív pozíciókkal, de elsősorban 

mégis mint a népi Kína egyik legfontosabb high-

tech fejlesztési központjaként irányítja magára a 

fi gyelmet az utóbbi időben.

A McKinsey egyértelmű következtetése, hogy 

a globális piaci befektetők ma már inkább vizsgál-

ják a célpont-nagyvárosok és a környező övezetek 

viszonyaiban rejlő fogyasztási, infrastrukturális és 

egyéb (önkormányzati igazgatási, helyi-térségi piaci 

beszállítói szereplők) lehetőségeket, mint a nemzeti, 

országos feltételeket. Az új befektetésekért illetve a 

telephelyek megszerzésért folytatott küzdelem a ko-

rábbi jobbára nacionális keretek mellett áttevődik a 

nagyvárosi térségekre – s velük a nagyvárosi önkor-

mányzati politikai színtérre –, ki és milyen feltéte-

lekkel tudja befolyásolni, fogadni és menedzselni a 

nemzetközi befektetői szándékokat.

Good governance a nagyvárosi térségekben

A globalizáció korában, de különösen az ezred-

forduló után megváltozott gazdasági és társadalmi 

miliőben a nagyvárosi térségi kapcsolatok és koor-

dináció szerepe jelentősen és folyamatosan értékelő-

dik fel. Az európai metropolisz politikai-igazgatási 

modellek kapcsán született 2003-as tanulmánykö-

tet előszavában a szerzők a nagyvárosi közpolitikai 

(public policy) koordináció 3 szintjét nevesítik:

a) Területi koordináció – az országos, regionális 

(szubnacionális területi), metropolisz, vala-

mint a helyi alapszintű önkormányzati egy-

ségek közötti interaktív és integrált közpoli-

tikai koordináció (pl. az egyes szakpolitikák 

nemzeti, regionális és lokális „összemérése”).

b) Funkcionális koordináció – a nagyvárosi 

térségen belül a föld- és területhasználat 

(területfejlesztés és -rendezés etc.) illetve a 

különböző szakpolitikák (környezetpolitika, 

gazdaságfejlesztés, közlekedés, lakáspolitika 

etc.) ágazati koordinálása, „egymásra hango-

lása”.

c) Szektorközi koordináció – a köz- (esetünkben 

az önkormányzati), a privát és a non-profi t 

szereplők fejlesztési, beruházási és egyéb köz-

politikai együttműködései a stratégiai terve-

zéstől és közös projektek felmerülésétől (agen-
da setting) egészen azok megvalósításáig (policy 
implementation) – pl. nagyvárosi PPP projek-

tek (Kreukels-Salet-Th ornley, 2003:6-7.).
Kulcskérdés, hogy ez a hármas koordináció mi-

lyen intézményi közpolitikai keretek között valósul 

meg: legyen szó előzetes konzultációról és javaslatté-

teli kompetenciákról, a politikum felől a gazdasági 

és civil érdekképviseleti szektorok irányába delegált 

döntési pozíciókról – egyszóval melyek a hatékony 

és eredményes alkalmazott governance eszközök, 

megoldások a nagyvárosi térségek esetében, ame-

lyek képesek egységesen kezelni a nagyvárost és agg-

lomerációs övezetét, azok problémáit, válságjelensé-

geit. A területi koordináció, azon belül is a felsőbb 

szintekkel (országos, regionális, szupranacionális 

– lásd az európai nagyvárosok brüsszeli irodai kép-
viseleteit!) történő formális és informális közpoliti-

kai konzultáció, talán a legfontosabb kooperációs 

mechanizmus: különösen olyan problematikák 

esetében, amelyek tartalmuknál és jellegüknél fogva 

éppen a nagyvárosi térségek lakosságát és közintéz-

ményrendszerét sújtják leginkább.

Erre a komplex hármas koordinációra remek 

best practice a glóbusz egyik legfejlettebb és legki-

fi nomultabb közpolitikai mechanizmusait magá-

ban foglaló kanadai szövetségi szintű közpolitikai 

gyakorlat, amely a bevándorlás- és menekültügy 

kormányzati kezeléséhez a társadalmi partnerség 

többlépcsős egyeztetési rendszerét alakította ki, és 

amelyben a területi szereplők – azon belül kiemel-

ten a probléma által leginkább érintett metropolisz 

térségek – közvetlenül konzultálnak a kanadai szö-

vetségi kormányzattal. A bevándorlásügy 2012. évi 

kanadai közpolitikai konzultációjának tartalmi és 

esemény összefoglalóját tartalmazza a „Consultations 
on Immigration Levels for 2012 and beyond”74 elne-

vezésű jelentés. 

A globális befektetésekért folytatott küzdelem 

globális versenyt eredményez a metropolisz régi-

ók között. A már hivatkozott 2012-es McKinsey 

tanulmány is roppant fontosnak tartja a térsé-

gi-lokális önkormányzati közpolitikai válaszokat 

(terület- és ingatlangazdálkodás, helyi adópoliti-

ka, munkahelyteremtés, infrastruktúrafejlesztés, 

klaszterpolitika, városi szegénység kezelése etc.), 

kezdeményezéseket, stratégiai növekedési terveket, 

progresszív igazgatási-adminisztratív kereteket. Kö-

zéptávú – önkormányzati polgármesteri, képvise-

lőtestületi ciklusokon túlmutató – stratégiai cél a 

különböző közhatalmi és egyéb közpolitikai tervek, 

célok harmonikus „összeillesztése”, valamint füg-

getlenítése az önkormányzati politikai ciklusoktól, 

aktuálpolitikai „vonzalmaktól”. Egyre inkább ér-

zékelhető motiváció kiszámíthatóvá tenni az egyes 

metropolisz térségek külső központi kormányzati 

74 www.cic.gc.ca/english/pdf/pub/consultations-

imm-levels.pdf
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és önkormányzati kapcsolatait – intergovermental 
network, ahogy a brit politikatudós Rhodes defi ni-

álta közel két évtizede.75 

Az „okos és vállalkozó város” (smart & 
enterpreneur city) jelszó alatt olyan intézkedés-so-

rozatok, eljárások válnak mindennapossá, mint a 

környezetbarát technológiák alkalmazása az ön-

kormányzati ingatlanállomány felújítása, bővítése 

során; ezen fi lozófi a alapján optimalizálják a metro-

polisz tömegközlekedési szisztémáit – ezzel mintegy 

közvetve formálva a helyi-térségi lakossági fogyasz-

tói szokásokat, motivációkat. Mindezt egy fenntart-

ható hatékony és felelősségteljes nagyvárosi fi skális 

menedzsment hivatott megalapozni. A McKinsey 

tanulmány gyakorlatilag ugyanazon kívánt közpo-

litikai intézményi és eljárási bázisra épül, mint az 

elmúlt másfél évtizednek a kapcsolódó összefoglaló 

OECD jelentései.76 

Paradigma-erejű summázat, hogy a globális vi-

lággazdaság kihívásai napjainkra hatványozottan je-

lennek meg a nagyvárosi önkormányzati stratégiák 

kialakításánál: az elsődleges kulcsszó a versenyképes 

város (competitive city), amelynek közpolitikai meg-

alapozása idestova két évtizede folyik az OECD, az 

Európai Unió, egyéb nemzetközi kutatócsoportok 

és szakértők részvételével. A brit Parkinson a nagy-

városok megváltozott gazdasági, társadalmi közegét 

a következő paraméterekkel írja le:77 

1) A globális, nemzetközi hatások előtérbe 

kerülése a nemzeti viszonyok rovására – 

szupranacionális hatások > nacionális (nem-

zeti) hatások;

2) növekvő hálózati jelleg;

3) növekvő (globális) verseny – „győztesek” és 

„vesztesek” kategóriái;

4) kiterjedő gazdasági lehetőségek és potenciál;

5) növekvő társadalmi kirekesztettség – szoros 

kapcsolatban a nemzetközi migráns folyama-

tokkal;

6) gazdasági ágazati és technológiai szerkezet-

váltás (a kvaterner szektor térnyerése);

7) a hagyományos jóléti állam és közszolgáltatá-

sok átalakulása – növekvő társadalmi sebez-

hetőség.

Az európai metropolitan governance egyik leg-

fontosabb teoretikusa a francia Christian Lefévre 

is hivatkozik a Harvey-féle „új vonatkozási pont” 

(new spatial fi x) defi nícióra – s vele a nagyvárosi 

75 Rhodes 1997.

76 OECD 2000; OECD 2001.

77 Parkinson 2005.

térségekre, mint a jelen globális kapitalizmusának 

fontos sarokköveire. Néhány globálisan is kiemel-

kedő metropolisz térség jeleníti meg a globális 

világgazdaság meghatározó ágazati (pénzügy- és 

biztosítás; ingatlanszektor etc.) központjait – glo-

bális gazdasági-pénzügyi centrumok, amelyeket 

globális city elnevezéssel is illetnek (pl. New York, 

London, Tokió, Los Angeles). Ugyanakkor Lefévre 

hangsúlyozza, hogy a metropolizációs folyamatok 

politikai-igazgatási dimenziói jelentősen elmarad-

nak a gazdaságitól. Amíg a globalizált világ eme 

gazdasági-technológiai központjai – „vonatkozási 

pontok” – esetében szilárd és egyértelmű kategóri-

ákkal és indikátorokkal írható le a nagyvárosi térség 

komplex gazdasági tere, addig a létező politikai tér 

(keret, egység) sokkal cseppfolyósabb. Lefévre ál-

láspontja szerint ahhoz, hogy a nagyvárosi térségek 

a gazdaságihoz hasonlóan egységes politikai-igaz-

gatási entitásként is megjelenhessenek, elegendő 

politikai (állampolgári) legitimációra, illetve ehhez 

társuló önálló politikai felelősségre van szükség. 

Mindez olyan önálló metropolisz-szintű koordinált 

és komplex szakpolitikákat, közpolitikai rendszert 

igényel, amely rendszerszinten alkalmas az átfogó 

gazdasági és társadalmi kihívások, problémák keze-

lésére; regulációs keretet ad, amely hatékony jogi, 

intézményi, eljárási eszközöket tud rendelni a cé-

lokhoz; és különböző kollektív akciókon keresztül 

megfelelően képes mobilizálni illetve aktivizálni a 

metropolisz régiók különböző politikai, gazdasági 

és non-profi t szereplőit.78 

OECD jelentések a nagyvárosi 
kormányzásról

A fejlett ipari államokat tömörítő OECD 2000-

ben hozta nyilvánosságra az általában a nagyvárosi 

kormányzás aspektusait összegző jelentését „Th e 
reform of metropolitan governance” cím alatt. Ez a 

téma szempontjából mindmáig meghatározó, hi-

vatalosnak is tekinthető nemzetközi policy paper. 
A 2000-es OECD jelentés a városok világszerte 

tapasztalható koncentrálódását, s vele a nagyvárosi 

régiók számának dinamikus növekedését nevesíti, 

mint a gazdasági globalizáció és a technológiai vál-

tozások egyik legfontosabb eredőjét, kulcstényező-

jét. És rögtön meg is nevez három tényezőt, mint a 

„jó kormányzás” (good governance) esélyét és lehe-

tőségeit akadályozó konfl iktusgócokat a nagyvárosi 

régiók esetében.

78 Lefévre 2010.
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1) Az első a politikai-önkormányzati és igaz-

gatási joghatóság közötti diff erenciák, anomáliák, 

amelyek az adminisztratív és funkcionális összhang 

hiányát okozzák sok nagyvárosi régióban. 

2) A második a nagyvárosi térségben található 

helyi, lokális önkormányzatok fi skális-közpénzügyi 

kondícióinak, rendszereinek és eljárási módszerei-

nek (public budgeting system) különféle negatív de-

formációi. 

3) A harmadik pedig a transzparens, átlátható 

döntéshozatali (policy making) folyamatok hiányá-

ban rejlik.79 

A 2000-es OECD jelentés ugyanakkor jóhi-

szeműen azt is kimondja, hogy a nagyvárosi kor-

mányzásnak nincs egyetlen üdvözítő modellje, 

helyette minden nagyváros és környéke – mint 

metropolisz térség – rendelkezik a maga sajátos 

lokális-térségi, valamint nemzeti-állami politikai, 

intézményi, kulturális és egyéb kontextusaival. 

Nagyfokú rugalmasság és adaptációs kényszer 

szükségeltetik a rapid gazdasági és társadalmi 

változások, kihívások kezeléséhez a nagyvárosok 

részéről. A progresszív nagyvárosi kormányzás – 

mint aff éle szubnacionális good governance – nem 

csupán intézményi és fi nanszírozási reformokat 

feltételez. Ezeken túl igényli a különféle társa-

dalmi attitűdök és a kormányzás kultúrájának 
(the culture of governance) valódi szerves fejlődé-

sét (fejlesztését), ahol a hagyományos „top-down” 

dimenziójú, vertikális tagozódású kormányzati 

rendszerek széles társadalmi befogadáson és kon-

zultáción alapuló participatív, horizontális alapú 

kiegészítést kapnak a különböző stakeholder cso-

portok révén – képviseljék azokat az üzleti szektor, 

a non-profi t oldal vagy a nagyvárosi térség egyéb 

közigazgatási, önkormányzati szereplői.

Az OECD jelentés több konkrét közpolitikai 

irányt (policy direction) ajánl megfontolásra a nagy-

városi kormányzás „kinyitása” érdekében. Ezek egy-

szerre szorgalmazzák: 

a) nagyobb legitimitást, de egyúttal elszámoltat-

hatóságot a politikai döntéshozók, így a polgármes-

terek és képviselőtestületek irányába;

b) a helyi-lokális politikai elitek vezetői külön-

böző kompetenciáinak fejlesztését;

c) a szavazási eljárások modernizációját, szintén 

a nagyobb legitimitás céljából;

d) a transzparens és hatékony nagyvárosi kor-

mányzás érdekében a politikai döntéshozatal 

participatív elemeinek megújítását, a meglévő for-

79 OECD 2000:2.

mák megerősítését – a különböző stakeholderek 

aktív bevonásán keresztül;

e) a közpolitikai döntések kívánt társadalmi 

hatásainak (social outcome) eléréséhez, a különböző 

multi-szektoriális megoldások bátor alkalmazását – 

pl. a köz- és üzleti szféra együttműködésére építő 

PPP (public-private partnership) megoldások.80 

A 2000-es OECD jelentés kísérletet tesz nap-

jaink sikeres nagyvárosi karaktereinek meghatáro-

zására, 14 konkrét ajánlást megfogalmazva. Ezek 

együttes megléte egy olyan ún. „vállalkozói nagyvá-

ros” (enterpreneurial city) képét eredményezik, ame-

lyek nemcsak a szűken vett nagyváros, de az egész 

nagyvárosi régió versenyképességét és életminőségét 

erősíthetik meg jelentős mértékben. Az ajánlott fel-

tételek között találhatunk kifejezetten „kemény” (a 

gazdaság, az infrastrukturális adottságok és a köz-

igazgatás) és „puha” (környezettudatosság és egyéb 

posztmateriális értékek, társadalmi hálózati kap-

csolatok etc.) tényezőket, amelyek a végeredmény 

tekintetében egymásnak komplementerei.81 A je-

lentés által ajánlott 14 feltétel alapján a következő 

funkcionális csoportosítást végezhetjük el:

– Az üzleti szektor feltételei (megfelelően di-

verzifi kált, nagy hozzáadott értékkel rendelkező 

ipari- és szolgáltató szektor; az új technológiák al-

kalmazására fogékony ágazatok);

– Infrastrukturális feltételek (megfelelő közle-

kedési és kommunikációs feltételek; jól képzett hu-

mán erőforrás állomány; hatékony köz- és felsőok-

tatási intézményrendszer; jól funkcionáló hatékony 

nemzetközi gazdasági kapcsolatok);

– Kormányzati-közpolitikai feltételek (erős és 

hatékony nagyvárosi kormányzás; stratégiai közpo-

litikai tervezés; az innováció és a minőségi klaszterek 

közpolitikai támogatása; a különböző szektoriális 

politikák összehangolása a megfelelő horizontális 

célok mentén; a különböző közpolitikákat megala-

pozó indikátorok, monitoring és ellenőrző-rend-

szerek alkalmazása). A kormányzati-közpolitikai 

feltételek között gondolhatunk a helyi (város, vá-

roskörnyék) önkormányzati közpolitikákra, de a 

központi kormányzati közpolitikák ösztönző sza-

bályozási, eljárási és közvetlen támogatási, transz-

fermegoldásaira is – pl. állami szintű keretjogszabá-

lyok; növekedési pólusprogramok; egyéb központi 

hatáskör- illetve pénzügyi transzferek, akciók. Sőt 

az Európai Unió tekintetében magára, az EU által 

alkalmazott direkt és indirekt eszközökre (közösségi 

80 OECD 2000:2-3.

81 OECD 2000:3-4.
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jogforrások; közpolitikai jelentések és riportok; Eu-

rópai Uniós támogatások);

– Egyéb környezeti feltételek (kiegyensúlyozott 

társadalmi környezet; pozitív kulturális légkör; jól 

funkcionáló hálózatias jellegű város és térsége kö-

zötti kapcsolatok).

Mivel „az ördög a részletekben rejlik”, a nagy-

városi kormányzás megújítását szorgalmazó OECD 

jelentés igyekszik szólni a célokhoz kapcsolódóan 

az általa legfontosabbnak gondolt pénzügyi-fi skális 

dimenziókról, alapelvekről is. Ezekben a szervezet 

többek között szorgalmazza a 1) helyi saját bevé-

telek (amely lefedi a helyi szinten generálható ösz-

szes önkormányzati bevételt, legyen az vállalkozási, 

intézményi működési illetve adó- és járulékbevétel) 

növelését; 2) a központi állami transzferektől, tá-

mogatásoktól való függetlenedés motivációját; 3) a 

nagyváros erőteljesebb megjelenését a tőkepiacokon 

(közvetlen önkormányzati nyílt értékpapír-piaci 

műveletek etc.); 4) a korábbiakhoz képest a nagy-

város innovatívabb részvételét a térségi tervezésben, 

valamint 5) a magánszektor (elsősorban az üzleti, 

másodsorban a non-profi t) további térnyerését a 

különböző közösségi szolgáltatások (public service) 
terén. A központi kormányzati transzferekről való 

leválás azonban közel sem jelenti a lokális-orszá-

gos kapcsolatok leépítését, éppen ellenkezőleg az 

OECD kifejezetten ajánlja a központi kormányzati 

és nagyvárosi közpolitikák összevetését, és meghatá-

rozott struktúrák mentén való koordinációját – az 

Európai Uniós szakzsargonban az ún. open method 
coordination kifejezés lenne itt a helytálló.

A jelentés egyik legtöbbet hangoztatott kulcs-

fogalma a nagyvárosi kormányzás jövője kapcsán 

a decentralizáció – itt alapvető befolyásoló ténye-

ző az adott állami (törvényhozói és központi kor-

mányzati) szabályozás, a központi kormányzat és 

intézmények részvétele a feladat- és hatáskörök, a 

források decentralizációjában, az eljárások decent-

ralizációs irányú átalakításában. A jelentés világossá 

teszi, hogy a szükséges intézményi változások ere-

dője a metropolitan governance fejlesztésében rejlik, 

s vele olyan rugalmas helyi kormányzati formulák 

(resilient local government) alkalmazásában, amelyek 

a stratégiai tervezés bázisán eredményesek és haté-

konyak lehetnek a különböző jelentkező közpoliti-

kai problémák megoldásában az egész nagyvárosi, 

városkörnyéki régióban.82 

Ugyanakkor a 2000-es OECD jelentés nyilván-

valóvá teszi, hogy a decentralizáció és a szubszidi-

82 OECD 2000:5-6.

aritáson alapuló ajánlott „nagyvárosi út” napjaink 

globális gazdasági közegben nagyon is függ bizo-

nyos specifi kus tényezőktől. Ilyen többek között a 

nagyvárosi illetve városrégiók erősebb megjelenítése 

a nemzeti jogrendszerekben vagy a hatékonyabb 

(ez esetben kifejezetten értsd: takarékosabb) köz-

fi nanszírozási, közpénzügyi modellek alkalmazása. 

Ugyancsak kiemelt tényező a kreatív, az üzleti szek-

tor szerves bevonására építő közösségi szolgáltatások 

valamint nagyobb transzparencia és átláthatóság a 

lokális politikai döntéshozatalban (decision making 
process). Továbbá a hosszú távú stratégiai tervezés; a 

lakosság minél szélesebb hozzáférésnek biztosítása 

a közszolgáltatásokhoz illetve a közérdekű informá-

ciókhoz; a kormányzás egészét átható teljesítmény-

értékelés; és általában a helyi demokrácia (választás 

eljárások fejlesztése etc.) erősítése a nagyvárosi régi-

ókban – ez utóbbit a nagyvárosi kormányzás kinyitá-
saként is értelmezve.83 

Alapvető attribútum, hogy ma már egyszer-

re érik komoly külső és belső kihívások a modern 

nagyvárost – így az európai városrégiókat, nagyvá-

rosi térségeket is. Külső kihívás a globális világgaz-

daság, s vele a nemzetközi kereskedelem és a multi-

nacionális gazdasági szereplők megjelenése, amelyre 

hatékony választ már csak a kiterjedt nagyvárosi 

régiók (nagyváros és környéki agglomeráció, öve-

zetek) tudnak adni már csak méretgazdaságossági 

okokból is. A belső kihívást pedig a sokszor ellen-

őrizetlen szuburbanizációs folyamatok eredménye-

zik, olyan egyenlőtlen területi fejlődés képében, 

amely egészségtelenül felerősíti a térségi – s vele a 

gazdasági és társadalmi – diff erenciákat a nagyvárosi 

térségében. Erre a kettős kihívásra fókuszál magyar 

nyelven Tosics Iván egyik 2008-as írása.84 Szintén 

ezt az egyszerre érvényesülő külső és belső nyomást 

hangsúlyozta a kanadai Alan Tonks is még egy 

1997-es OECD workshop-on Torontóban: Tonks, 

maga is várospolitikus – az 1998-ban a kanadai 

Toronto és másik hat település fúziójával létrejött 

Nagy-Toronto (City of Toronto / Greater Toronto) 
első vezetője. Tonks a szolidaritás (a közösen val-

lott és vállalt értékek, érdekek) és a szubszidiaritás 

(helyi autonómia, decentralizáció és szoros együtt-

működés az emberekkel) gyakorlatát ajánlotta a 

nagyvárosi problémakörök hatékony feloldásához. 

Toronto példája mondhatni eklatáns a nagyvárosi 

kormányzás újragondolása terén, a 2000-es OECD 

jelentés külön hivatkozik is a kanadai metropo-

lisz példájára: ahol a helyi kormányzás reformját 

83 OECD 2000:6.

84 Tosics 2008.
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olyan fenyegető jelenségek „provokálták ki”, mint 

az öregedő populáció, a gyermekszegénység vagy 

a hajléktalanok számának emelkedése. Mindezen 

negatív társadalmi tényezők egy olyan időszakban 

törtek fel elemi erővel – követelve a közszolgálta-

tások mennyiségi (kvantitatív) és minőségi (kvali-

tatív) növelését –, amikor csökkentek a különböző 

pénzbeli transzferek, illetve jelentősen gyengült a 

városközpont (the core in the city) munka- és üzleti 

produktivitása. Maga Tonks igyekezett érzékeltet-

ni, hogy Nagy-Toronto (mint metropoliszható-

ság) létrehozásával nem egyszerűen az igazgatási 

duplikációk kiküszöbölése volt a cél, hanem egy-

úttal a közpolitikai hatékonyság (policy eff ectiveness) 
jegyében a közösségi kötelezettségek megerősítése, a 

közszolgáltatások legalább a korábbi szinten törté-

nő fenntartása, és egyszersmind magának az életmi-

nőségnek (quality of life) a javítása. Ezen holisztikus 

célrendszerhez pedig olyan eszközök alkalmazása 

párosul, mint a kormányzati benchmarking vagy 

a közösségi beruházások. Ahogy Tonks fogalmaz: 

a társadalmi kohézió és gazdasági növekedés közötti 
egészséges egyensúly újrakalibrálása a szolidaritás és 
szubszidiaritás mentén. 85

A 2000-es OECD jelentés egy röpke utalás 

erejéig kitér a nagyvárosi kormányzás történetét 

átható dinamikára. Így az 1960–70’-es évek idő-

szak progresszívnek tekintett központi kormány-

zati jogalkotásra és a nagyvárosi kormányzás ki-

alakítását ösztönző programokra; majd az 1980-as 

évtized erőteljes visszalépést eredményező, benne 

olyan szimbolikus lépésekre, történésekre, mint 

például a Nagy-Londoni Tanács (Th e Great-Lon-
don Authority) megszüntetése, vagy a holland ún. 

várostartományokról (city-provinces) szóló népsza-

vazás elbukása. És természetesen utal a jelentés az 

1990-es évek elejétől, közepétől tapasztalható poli-

cy-pezsgésre; a metropolitan governance egyfajta re-

neszánszának vagyunk szemtanúi az elmúlt másfél 

évtizedben. Ezek az egyszerre szakmai, tudományos 

illetve politikai törekvések és a folyamatok nagyban 

köszönhetőek az OECD – és más nemzetközi szer-

vezetek (Európai Bizottság, EU Régiók Bizottsága, 

Európai Parlament) – megnövekedett aktivitásá-

nak.

Az OECD téma iránti aktivitásának első jelei 

egyébként már az ezredforduló előtt megmutatkoz-

tak olyan kiadványokban, mint az 1997-es OECD 
Group on Urban Aff airs86 – mint az első ilyen te-

matikus OECD policy paper –, amit nemzetközi 

85 OECD 2000:4-5.

86 OECD 1997.

szakmai workshop-ok követtek a témának szentelve 

1997–98-ban: Stockholm, Toronto – ahol a 2000-

es jelentés által hivatkozott Alan Tonks megnyilat-

kozás is történt: Athén. E rendezvényeken magas 

szintű kormányzati és önkormányzati politikusok, 

igazgatási hivatalvezetők, szakértők és egyéb nagy-

városi stakeholderek (az üzleti és non-profi t szek-

tor reprezentánsai) gyűltek össze tapasztalatcserére. 

Ezek a workshop-ok jelentették az empirikus alap-

ját a már sokat idézett 2000-es jelentésnek, majd 

a 2001-ben kiadott „Cities for citizens” elnevezésű 

kiadványnak.87 Ezt követően a 2000-res években a 

szervezet szakmai égisze alatt olyan nagyszabású eu-

rópai és észak-amerikai kísérleti programok valósul-

tak meg, mint Kanadában a torontói, montreali és 

vancouver-i városrégiók,88 a milánói,89 a mexikóvá-

rosi vagy a holland Randstadt városrégió90 nevével 

fémjelzett metropolisz régiók vizsgálata.

„Th ere is no one ideal model of metropolitan 
governance” – vagyis nincs egyetlen ideális nagyvá-

rosi kormányzási modell, ahogy fogalmaz a Cities 
for citizens 2001-ben. Minden egyes metropolisz-

kormányzati struktúrának megvan a maga speciális 

szubnacionális és nemzeti kontextusa – politikai, 

gazdasági és társadalmi viszonyok. Nagyon fon-

tosak a szakmai analízisek és nemzeti-nemzetközi 

információcserék a különböző „legjobb gyakorla-

tokról” (best practices), ezáltal valamennyire mégis 

uniformizálható és bizonyos alapelvekre kibontható 

válik a „jó kormányzás” a metropolitan governance 
területén. A hatékony és eredményes nagyvárosi 

kormányzás lehet az egyik legjobb eszköz a külön-

böző piaci kényszerek, kihívások valamint hátrá-

nyos gazdasági és társadalmi hatások kivédésére. A 

„vállalkozó és kezdeményező város” (enterpreneurial 
& proactive city) fogalma itt is megjelenik, hasonló-

an a 2000-es jelentéshez.91

Mind a 2000-es Th e Reform of Metropolitan 
Governance, mind a 2001-es Cities for citizens 
OECD jelentés ajánl közpolitikai, kormányzati 

alapelveket (OECD’s Principles) a XXI. század met-

ropolisz térségei számára, ezek minimális diff erenci-

ákkal fedik egymást, és a következő táblázat tartal-

mazza az angol kifejezések alfabetikus sorrendjében:

87 OECD 2001.

88 Stevenson – Gilbert 2001; OECD 2004.

89 OECD 2006.

90 OECD 2007.

91 OECD 2001:12-15.
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Táblázat: A nagyvárosi kormányzás alapelvei az OECD 2000-es és 2001-es jelentései alapján
(saját szerkesztés)

Koherencia (Coherency) OECD 2000, 2001

Összhang a kulcsproblémák, beavatkozási terüle-

tek valamint az alkalmazott eszközök, intézményi 

keretek között.

Rugalmasság (Flexibility) OECD 2000, 2001

Az eszközöknek és intézményeknek adaptálódni 

kell a felgyorsult társadalmi és gazdasági változá-

sokhoz, a globális kihívásokhoz.

Versenyképesség (Competitiveness) OECD 2000

A nagyvárosi kormányzás eszközrendszere harmo-

nikusan illeszkedjen a nagyvárosi térségek vezető 

globális gazdasági szerepköréhez.

Holizmus (Holism) OECD 2000

A nagyvárosi kormányzás csak az egész nagyvárosi 

térség, metropolisz régió vonatkozásában lehet 

eredményes; a városmag és agglomeráció funkcio-

nális egysége alapvető.

Koordináció (Co-ordination) OECD 2000, 2001

Hatékony koordináció a politikai és igazgatási 

szempontból fragmentált nagyvárosi térségekben.

Részvétel (Participation) OECD 2000, 2001

A nagyvárosi térség minden meghatározó társadal-

mi csoportja számára (üzleti stakeholderek, civil 

szektor, idősek, fi atalok, nők, egyéb kisebbségek 

etc.) lehetővé kell tenni a részvételt, beleszólást, a 

releváns információkat.

Endogén fejlesztés (Endogenous Development) 

OECD 2000

Kiemelt prioritás az infrastrukturális és humán-

erőforrás fejlesztés számára, amelyek a szervezet/

térség/intézményrendszer belső erőforrásaiból, le-

hetőségeiből fakadnak.

Partikularitás (Particularity) OECD 2000, 2001

A nagyvárosi térségek gazdasági és társadalmi sok-

színűsége kerüljön fi gyelembe vételre a különböző 

nagyvárosi közpolitikai akciók, folyamatok során.

Hatékony pénzügyi menedzsment (Effi  cient Fi-

nancial Management) OECD 2001

Transzparens, takarékos és ellenőrzött közpénz-

ügyi, költségvetési tervezés és végrehajtás.

Társadalmi kohézió (Social Cohesion) OECD 

2000, 2001

A szegregációs folyamatok, tendenciák hatékony 

kezelése a nagyvárosi közpolitikai akciók, folyama-

tok során.

Méltányosság (Equity) OECD 2000

Az alkalmazott kormányzati eszközökön keresztül 

nagyobb méltányosság és egyenlőbb esélyek elérése 

a nagyvárosi térségekben.

Szubszidiaritás (Subsidiarity) OECD 2000, 2001

A funkcionális duplikációk elutasítása a közfelada-

tok, közszolgáltatások ellátása során; eredményes 

hatáskörmegosztás a nagyvárosi (metropolisz) és 

lokális (helyi önkormányzatok) szintek között.

Pénzügyi megbízhatóság (Fiscal pobity) OECD 

2000

A pénzügyi kötelezettségek megbízható teljesíté-

se; a fi skális egyensúlyra való törekvés (a hatékony 

pénzügyi menedzsment komplementere).

Fenntarthatóság (Sustainability) OECD 2000, 

2001

A gazdasági, társadalmi és környezeti fenntartható-

sági elv integrálása a különböző közpolitikai prog-

ramokba; a nagyvárosi térség harmonikus együtt-

működése a szélesebb földrajzi környezettel.
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Absztrakt

Napjaink globalizált világának jövőjét egyre 

nagyobb mértékben határozzák meg az ún. nagy-
városi térségek gazdasági és társadalmi történései. 

Tanulmányomban a nagyvárosi kormányzás leg-

fontosabb kérdéseinek elméleti és gyakorlati szin-

tetizálásán keresztül teszek kísérletet a témakör köz-

politikai defi niálására. Arra keresem a választ, hogy 

az urbanizáció térségi-lokális hatásai hogyan válnak 

nemzetközi szintű globális folyamatokká. Melyek a 

nagyvárosi kormányzás – mint önálló közpolitika - 

legfontosabb elméleti és empirikus dimenziói.

Abstract

Th e future of our globalized world is increasing-

ly determined by economic and social issues of the 

so called Metropolitan Areas. In this essay, I attempt 

to defi ne this topic through the synthesis of the 

most important theoretical and practical questions 

of the Metropolitan Governance from the angle of 

public policy. I am looking for the answers as to 

how regional and local eff ects of the urbanization 

become global processes of international impor-

tance. What are the most important theoretical and 

empirical dimensions of the Metropolitan Govern-

ance as independent public policy? 
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Bevezetés
A budapesti agglomeráció Magyarország és Kö-

zép-Európa meghatározó területi egysége, fontos 

tényező mind gazdasági, mind kulturális téren. A 

főváros és az őt körülölelő települések közös tör-

ténelme és jelene azonban közel sem alakult olyan 

simán, mint az a nyugati nagyvárosok esetében 

megfi gyelhető volt. A kezdeti „egymásra találást” a 

második világháborút követően úr-szolga viszony 

váltotta fel, melyben a politikai céloknak aláren-

delődve a „Nagy-Budapestet” körbevevő agglome-

rációs települések játszották az alárendelt szerepet, 

megszakítva ezzel egy amúgy összetartozó térség 

egybeforrását. A politika által befolyásolt, szakmai 

érveket fi gyelmen kívül hagyó, meggondolatlan te-

rületfejlesztések során kialakuló szerkezeti hibákat a 

mai napig nem sikerült orvosolni. A térség életében 

a rendszerváltás sem hozta meg a közös fejlesztése-

ket, a településhatárokon túlnyúló összefogást. Bár 

az agglomerációban az addigi alvóvárosok feléb-

redtek, szemük azonban mégsem nyílt ki annyira, 

hogy átlássanak a szomszédos településekre és az 

ezredforduló után is számos a megoldatlan problé-

ma. Budapest és az agglomeráció egyik ütközőzó-

nájában található Dunaharaszti helyzete is hasonló. 

A város fejlődésére mindig is döntő hatással volt 

a főváros közelsége, ezért is szeretném a budapesti 

agglomerációs politika Dunaharasztira kifejtett ha-

tásait górcső alá vetni. Célom ezzel elsősorban az, 

hogy a települést térben és szerkezetben el lehessen 

helyezni az agglomerációban, illetve érzékeltetni 

szeretném, hogyan képes az átgondolatlan terü-

letfejlesztés meggátolni a települések fejlődését. E 

tanulmány első felében ezért a budapesti agglome-

ráció kialakulásáig vezető utat mutatom be, majd 

– ezzel párhuzamosan – a második részben Duna-

haraszti történelemét, szemléltetve ez által azokat 

a folyamatokat, amelyek a döntő hatással voltak 

mind az egész agglomerációra, mind pedig magára 

a városra.

A budapesti agglomeráció kialakulása. A 
fővárosi agglomeráció kezdetei

A történelemben visszatekintve kijelenthe-

tő, hogy az 1800-as évek közepéig számottevő 

városodás Pest-Buda-Óbuda akkori közigazgatási 

területeit leszámítva nem történt a jelenkori agglo-

meráció területén. Bár a környező falvak fejlődésé-

re pozitív hatással volt a „piacközpont” közelsége, 

mégsem alakult ki városellátó gazdálkodás, vala-

mint a népességszám sem gyarapodott. Jellemző 

volt a várost körülvevő, a Duna mentén, valamint 

a Budai-hegységben fekvő településekre a betelepí-

tett németajkú lakosság magas aránya. Ezekhez a 

településekhez tartozott többek között Budakalász, 

Solymár, Budakeszi, Soroksár és Dunaharaszti is.

A negyedmilliós város az abszolutizmus idején 

(1850–1870) kezdett számottevő hatást gyakorol-

ni a környező településekre. Ebben az időszakban 

indult meg – jellemzően a pesti oldal északi szekto-

rában – az elővárosok kialakulása, mely a falusi átla-

got meghaladó népességnövekedéssel is együtt járt. 

Ennél is nagyobb jelentőségű volt azonban a város-

ellátó agrárgazdaság kibontakozása. Mivel a közle-

kedés korabeli állapota nem tette lehetővé a rom-

landó élelmiszerek nagyobb távolságokra szállítását, 

így a város környezetében sorra alakultak a korábbi, 

egyszerű piacozáson alapuló kapcsolatokhoz képest 

specializáltabb kertkultúrával rendelkező és agrár-

termékek feldolgozására, értékesítésre szakosodott 

települések. Ilyen település volt többek között So-

roksár is.92 Az idénymunkásokat leszámítva nem 

volt számottevő a városhármas munkaerővonzása, 

azonban Buda hegyvidéki területein már ebben az 

időben megjelentek a nyaralótelepek és a villák.

Az agglomeráció kialakulásának kezdete egy-

beesik Budapest európai nagyvárossá válásával. A 

kiegyezést követő városegyesítés (1872) után Buda-

pest gyors fejlődésnek indult. A korlátozott állami 

szuverenitás, az ipar rohamos fejlődése, a tudatos 

városfejlesztési politika – melynek köszönhető-

en megépült többek között a mai Andrássy út a 

Szabadság-, valamint a Margit-híd – és a Fővárosi 

Közmunkák Tanácsának létrehozása lehetővé tette, 

hogy a város a századfordulóra Európa nyolcadik 

legnagyobb városává váljon. Ez utóbbi szerv látta el 

92 Beluszky 2007:131.

Molnár Antal

DUNAHARASZTI A BUDAPESTI AGGLOMERÁCIÓ HÁNYATATOTT SORSÚ TELEPÜLÉSE
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a városrendezés feladatait. Ekkor még a szó szoros 

értelmében vett agglomerációt olyan települések al-

kották, melyek a mai főváros részeit képezik. Ilyen 

volt többek között az akkor már fejlett iparral ren-

delkező Újpest, a hivatali-alkalmazotti réteg kitele-

pülése következtében egyre gyorsabban növekvő, 

kertvárosi jellegű Rákospalota, valamint a fővárost 

kiszolgáló, agrártermelésre berendezkedett Sorok-

sár. Főként a városellátó agrárgazdaságnak és az 

egyre felkapottabbá váló üdülőtelepeknek köszön-

hetően a jelenlegi agglomerációban is megindult 

a népességnövekedés és városiasodás. Ezen telepü-

lések közé tartozott többek között, Dunaharaszti, 

Törökbálint, Dunakeszi, vagy éppen Solymár. Az 

infrastruktúra fejlesztésével a Főváros egyre köny-

nyebben megközelíthetővé válik. 1887. augusztus 

7-én útjára indul az első HÉV-szerelvény a ráckevei 

vonalon, valamint a vasúthálózat bővítése is lendü-

letet kap. Ezek a közlekedési fejlesztések nagyban 

befolyásolták az agglomeráció és benne Dunaha-

raszti fejlődését is.

A századforduló után a Budapest környéki te-

lepülések még inkább „közelebb kerülnek” a fővá-

roshoz. Az egyre bővülő iparosodásnak köszönhe-

tően és az első világháborút lezáró békeszerződések 

hatására egyre többen költöznek Budapestre a jobb 

megélhetés reményében. Az olcsóbb lakhatási és 

megélhetési körülmények miatt a munkát keresők 

zöme is inkább az elővárosokban és az agglomerá-

cióban telepedik meg. Az első autóbuszjáratoknak 

köszönhetően elérhetővé válnak az olyan, budai 

oldalon lévő települések is, mint például Budake-

szi, Budaörs vagy Solymár. A Vác-Budapest vasút-

vonal mentén pedig kialakul a – Dunakeszi, Alag, 

Alsógöd, Felsőgöd, Sződliget által alkotott – „Váci 

tengely”, melynek mentén gyors iparosodás indul. 

Észak-keleten Fót, Csömör, Veresegyháza, Keleten 

Kerepes és Kistarcsa társadalmi szerkezete alakul át 

a leginkább, míg az Alföld felé haladva egyre jobban 

megmutatkoznak az agglomerálódás jelei. A szer-

vezett parcellázásoknak, a házhelyosztásnak, helyi 

infrastrukturális fejlesztéseknek köszönhetően sok 

településen, köztük Vecsésen, Maglódon, Taksony-

ban és Dunaharasztin is gyors ütemben növekszik 

a népesség és ezzel párhuzamosan csökken az ag-

rárkeresők aránya is. A fent említett fejlesztéseknek 

köszönhetően egyre több budapesti polgár találja 

meg új otthonát az agglomeráció valamelyik telepü-

lésén, felvállalva a fővárosban lévő munkahelyekre 

ingázást is.

Budapest és az agglomeráció rendezésével kap-

csolatos feladatok ebben az időszakban a már fen-

tebb említett Fővárosi Közmunkák Tanácsának 

hatáskörébe tartoztak. A térség problematikájával 

foglalkozók közül leginkább Harrer Ferenc emel-

hető ki, aki már az első világháború előtt javasla-

tokat dolgozott ki egy Budapestet körülvevő agg-

lomerációs gyűrű létrehozására. Ez a térség akkor 

30 települést foglalt volna magába, amelyeket – 

városiasodottságuk fokától függően – két csoport-

ra osztott. Kilenc települést alkalmasnak ítélt arra, 

hogy a főváros részévé váljon, a többinél viszont 

meghagyta volna a viszonylagos függetlenségüket. 

A téma az első világháborút követően lekerült a na-

pirendről, és egészen 1933-ig, amikor is az akkori 

belpolitika főváros-ellenességének, valamint az el-

szakított területekről a város környékre letelepülők 

miatti népességrobbanásnak köszönhetően Harrer 

Ferenc ismét felvetette Budapest és környékének 

rendezési tervét, szerinte ugyanis ez volt a főváros 

belső átalakításának feltétele. A felvetését egy eset-

leges „Budapest megye” létrehozásáról eleinte mind 

Budapest, mind Pest megye vezetői – különböző 

okokból kifolyólag – ellenezték, de végül 1937-ben 

megszületett a „Városrendezésről és építésügyről” 

szóló törvény, melyben már modern közigazgatási 

elképzelések körvonalazódtak egy, a városi magot 

körülölelő, gyűrűsen kialakított településhálózat-

ról. A programot végül csak 1947-ben hagyta jóvá 

a főváros, de – az időközben megszűnt Közmunkák 

Tanácsa helyébe lépő – Építéstudományi Központ 

1950-ben elutasította azt.

Nagy Budapest születésétől a 
rendszerváltásig

A második világháborút követően, a negyvenes 

évek végén két jelentős változás is történt, mely 

hosszú évekre meghatározta Budapest és térségének 

fejlődését. Az egyik lényeges változás a szocialista 

társadalmi berendezkedés átvétele volt. A magántu-

lajdon és az önkormányzatiság felszámolása, a kol-

lektivizálás, valamint a kitelepítések új feltételeket 

hoztak létre. A másik fontos befolyásoló tényező, 

hogy 1950. január 1.-vel létrejött Nagy Budapest. 

Az olvasztótégelyként funkcionáló főváros létrejöt-

tének mikéntjét – azt, hogy mely települések ol-

vadtak be – a tudományos érvek mellett leginkább 

a politika befolyásolta.93 Az agglomeráció szerves 

összefonódása helyett ugyanis a törvényhozók el-

sődlegesen a munkásság és a parasztság megfelelő 

arányát kívánták biztosítani városi lakosságon be-

93 Perger 2006:17.
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lül. A szocialista iparosítás éveiben Budapest adta az 

ország ipari termelésének több mint felét, melynek 

következtében rohamtempóban emelkedett a mun-

kaerőigény. Miután azonban a fővárosi lakásépíté-

sek nem bírták tartani a tempót a jobb élet remé-

nyében az ország többi részéről Budapestre költözők 

áradatával, a hatvanas évektől Budapest közigazga-

tási területére való betelepülést adminisztratív mó-

don korlátozták. Ez intézkedéseknek köszönhetően 

a népességnövekedés a hatvanas évek végétől már 

az új agglomerációs gyűrűre koncentrálódott, mely 

ugyanakkor nem járt együtt az ipar kitelepülésével, 

valamint Budapesten kívüli fellendülésével. Ennek 

oka az ipartelepítési tilalom volt, mely 64 – a fővá-

rost körülvevő – települést érintett. Így azok csupán 

a fővárosban dolgozó munkások „szálláshelyei” vol-

tak. Az alvótelepülések utcái napközben általában 

kihaltak voltak, lakói Budapestre jártak dolgozni, 

vásárolni, szórakozni, valamint a szolgáltatásokat 

is ott vették igénybe. A hetvenes években elkészült 

Országos Településfejlesztési Koncepció a település-

hierarchia élére emelte Budapestet, és bár kitért az 

agglomerációs városok fejlesztéseire, mégis úgy ke-

zelte azokat, mint bármely más vidéki települést, fi -

gyelmen kívül hagyva többek között, hogy a főváros 

közelsége milyen hatással van az itteni körzetköz-

pontokra, mennyire „beárnyékolja” azokat. A tele-

pülések itt is ugyanolyan fejlesztési lehetőségeket 

kaptak, mint az ország többi részén levők, holott 

azoknak jóval kevesebb betelepülővel kellett számol-

niuk. Ráadásul – mivel a mezőgazdasági területek 

lakóterületté minősítését tiltotta a földtörvény –, az 

építkezések a régi belterületekre korlátozódtak. Ezen 

folyamatok együttesen azt eredményezték, hogy sok 

helyen túlzsúfolt, rendszertelen, strukturálatlan ké-

pet alkot a településkép, melyet ezen felül alacsony 

infrastrukturális ellátottság és alacsony szolgáltatási 

színvonal jellemzett. A hirtelen népességnövekedés 

következtében a Budapesthez közeli települések be-

teltek és ezért az újonnan érkezők egyre távolabb, 

a főbb közlekedési útvonalak mentén elhelyezkedő 

településeken tudtak csak letelepedni. A szocializ-

mus idejében élte fénykorát az agglomerációs övezet 

és a főváros közötti ingázás is. Előfordultak olyan 

települések, mint például Verseg, Gyál és Göd, ahol 

a lakosság több mint 80%-a ingázott a településük 

és a főváros között. Ezt az egyoldalú kapcsolatrend-

szert tovább erősítette a közlekedési hálózat sugaras 

kiépítése is. A hetvenes évektől Budapesten ráadásul 

kezdetét vette még egy folyamat, mely a későbbiek-

ben nagy hatással lett az agglomerációra. Ez pedig a 

szuburbanizáció.

Összességében megállapítható erről az időszak-

ról, hogy a főváros környéki települések fejlődését 

és az agglomeráció térszerkezetét mindvégig egy 

felülről lebontott közigazgatási rendszer befolyásol-

ta, melyben egyértelműen Budapest volt a kedvez-

ményezett fél az agglomeráció többi településével 

szemben. Az agglomeráció települései közigazga-

tásilag beolvadtak Pest megyébe és a körzethatárok 

merevsége miatt az igazgatásszervezés rendkívül 

bonyolulttá és rugalmatlanná vált. Ezt a helyzetet 

az Országos Területfejlesztési Koncepció pedig csak 

tovább nehezítette. Kivételként említeném meg e 

folyamatok közül az agglomeráció 1971-es statiszti-

kai célú lehatárolását, mely Budapestet és 44 továb-

bi települést foglalt magába, valamint az 1976-os 

településcsoportokra történő lebontást.

A rendszerváltásról az ezredfordulóig

A rendszerváltás gyökeres változásokat hozott a 

főváros és az agglomeráció, valamint az agglomerá-

ció települései közötti kapcsolatban. A piacgazdaság 

és az önkormányzatiság újbóli megjelenése háttérbe 

szorította az állam érdekeit és az agglomeráció fej-

lődése – annak ellenére, hogy Budapest gazdasági 

szerepe tovább erősödött – áttért arra a „természe-

tes” útra mely a nyugati országokban addigra már 

régen elterjedt. A fentebb említett szuburbanizáció 

folyamata a 90-es években felerősödött. Ennek oka 

elsősorban az olcsóbb megélhetés reménye mellett a 

hétköznapok nyugodtabb eltöltése volt. A nyugati 

és az északi szektorba a magasabb telekárak miatt 

elsősorban jobb módúak költöztek ki, míg a déli 

és keleti szektorba inkább a szegényebb rétegek. 

Budapest népessége ennek megfelelően 1990 és 

2000 között 10%-al csökkent (2 millió 16 ezerről 

1 millió 830 ezerre), míg az agglomerációé ugyan-

ennyi százalékkal nőtt (567 ezerről 625 ezerre). A 

leggyorsabban azok a települések növekedtek, ahol 

idejében megkezdték a külterületek belterületbe 

vonását, illetve bizonyos területek lakóterületté 

nyilvánítását. Ezt a folyamatot persze nagy részben 

kényszer szülte, hiszen a fi nanszírozási problémái-

kat a helyi önkormányzatok úgy tudták a legegy-

szerűbben megoldani, ha a tulajdonukban lévő 

területeket értékesítik. Az önkormányzatok többek 

között az így befolyt összegek révén kezdhették meg 

az előző rendszer által örökül hagyott infrastruktu-

rális elmaradás felszámolását. A gázvezetékekkel el-

látott lakások aránya például az agglomerációs gyű-

rűben 1990-ben csupán 32% volt, 1997-re ez az 
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arány elérte a 79%-ot. A rendszerváltást követően 

új és látványos jelenség volt továbbá az agglome-

rációs gyűrűben megjelenő gazdasági szuburbani-

záció is, melynek következtében egyre több vállalat 

települt ki a fővárosból az olcsóbb telephelyek és 

kedvezőbb adózási körülmények miatt. Emellett a 

főváros környékén gombamód szaporodtak az első-

sorban külföldi tőkével létesülő zöld mezős beruhá-

zások is. Ezek az új kereskedelmi-logisztikai és ipari 

központok elsősorban a főbb közlekedési útvona-

lak mellett épültek. Legelső példa erre az M7-es és 

M1-es autópálya közös szakasza mellett létesült úgy 

nevezett „Nyugati kapu” volt. Az M0-ás gyorsfor-

galmi út építése folytán azonban az ilyen jellegű 

ipari beruházások egyre több Budapest környéki te-

lepülésen is megjelentek. Az ipari parkok kialakítá-

sára kapott állami támogatások szintén erősítették a 

külföldi vállalatok letelepedését. Ilyen ipari parkok 

létesültek ezidőtájt többek között Vácon, Gödöl-

lőn, Üllőn, Dunavarsányban, Szigetszentmiklóson. 

Az újonnan megjelenő ipari beruházások pedig az 

eredményezték, hogy megindult a budapestiek in-

gázása az agglomerációs gyűrűbe. Az előbb említett 

folyamatoknak köszönhetően a térség kapcsolat-

rendszere jelentősen átalakult. Az agglomerációs 

települések önállósodtak, fővárostól való függésük 

nagyban meggyengült, a települések egymás közötti 

kapcsolata viszont megerősödött, a különböző szol-

gáltatások elérése érdekében már nem volt szüksé-

ges a fővárosba történő ingázás.

Közigazgatásilag azonban továbbra is megál-

lapítható, hogy Budapest és a többi agglomeráci-

ós települések között a rendszerváltást követően is 

egyértelmű határvonalak rajzolódtak ki. Az önkor-

mányzati rendszer nem nyújtott megoldást a tele-

püléshatárokon túlnyúló problémák megoldására, 

a fejlesztések összehangolására. A térség problémái-

nak kezelését végül az 1996-os területfejlesztési tör-

vény alapján létrehozott Budapesti Agglomeráció 

Fejlesztési Tanács (BAFT) volt hivatott rendezni. 

Ennek a szervezetnek feladat volt egyrészt a térségi 

fejlesztési érdekek összehangolása kommunikáción 

alapuló, többlépcsős egyeztetési folyamat koordi-

nálásával, másrészt a térségi fejlesztési célok ösz-

szehangolása a terület egészére vonatkozó jövőkép 

kialakításával, illetve a stratégiai célok fejlesztési 

programokká való lebontásával, azonban a megfe-

lelő eszközök hiányában ez a szervezet is leginkább 

csak egyfajta fórumként szolgált. Az területfejlesz-

tési törvény 1999-es módosításával a BAFT-ot ide-

iglenesen meg is szüntették és feladatait egészen a 

2004-es újjáalakulásáig a Közép-Magyarországi 

Fejlesztési Tanács örökölte meg, megszüntetve egy 

időre Budapest és az agglomeráció közötti egyezte-

tésnek lehetőséget adó fórumot.

Az agglomeráció napjainkban

A Központi Statisztikai Hivatal 2003-ban készí-

tette el a nagyvárosi településegyüttesek jelenleg is 

érvényes lehatárolását. Eszerint az ország területén 

21 nagyvárosi településegyüttes található. A fővá-

rosi agglomeráció területét a budapesti agglomerá-

ció területrendezési tervéről szóló 2005. évi LXIV. 

törvény szabályozza, melynek egyes elemeit 2011-

ben módosították. Eszerint a fővárost 80 település-

ből álló agglomerációs gyűrű veszi körül. Az évezred 

elejéhez képest az agglomerációban található város-

ok száma 17-ről 33-ra emelkedett. Ennek köszön-

hetően napjainkban a fővárosi agglomerációban 

élők háromnegyede városokban lakik. Ezen városok 

nagy része egyértelműen az agglomerálódás „termé-

ke”. Az olyan települések, mint például Szigetszent-

miklós, vagy Gyál, szinte a semmiből jöttek létre. 

Az egykori agrárfalvaknak – nem meglepő módon – 

városi tradíció sincsenek, hiszen nagy részük a rend-

szerváltás után kapta meg a városi rangot, leginkább 

a lakónépesség számának hirtelen gyarapodása mi-

att. Míg a főváros népessége a 2001–2011 közötti 

időszakban 2,8%-al csökkent, és lakónépességének 

száma a népszámlálási adatokat fi gyelembe véve 

1.729.400 fő, addig az agglomerációban további 

növekedés (19%) fi gyelhető meg és lakossága eléri 

a 805.848 főt. Az adatokat jelentősen befolyásolja 

az agglomerációba betelepülők száma. Az említett 

időszakban összesen 153.888 betelepülő érkezett a 

fővárosba és környékére. Azonban ha természetes 

szaporodást, illetve fogyást vesszük fi gyelembe úgy 

megállapítható, hogy a bevándorlások nélkül jelen-

leg 70.782 fővel kevesebben élnének a térségben, 

mint 2001-ben. A természetes fogyás leginkább a 

fővárosban szembeötlő. Míg itt 74.823 főre tehető 

a természetes fogyás addig az agglomerációs gyűrű 

404194 fős növekedést mutat. A lakónépességről 

megállapítható továbbá, hogy folyamatosan öre-

gedő. Budapesten a száz gyermekkorú lakosra jutó 

időskorúak száma eléri a 208 főt, míg ugyanez a 

szám az agglomerációs övezetben 117. A fővárosból 

a legtöbben továbbra is a déli szektorba költöznek, a 

legkevesebben pedig a délkeleti szektorba.

94 Közlemények a budapesti agglomerációról, 16. A 

településszerkezet és a népesség változása 2001 és 2011 

között – a népszámlálási adatok tükrében, 6. p.
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Bár az utóbbi időben vannak példák arra, hogy 

az agglomerációból a reurbanizáció hatására sokan 

visszaköltöznek a fővárosba, azonban számuk – 

legalább is egyelőre – elenyésző. Ezt a folyamatot 

szeretné valamelyest elősegíteni, valamint az agglo-

meráció további népességnövekedését megfékezni a 

Budapesti Agglomeráció Területrendezési Tervéről 

szóló 2005. évi LXIV. törvény módosítása, melyet 

2011. május 23-án fogadott el az Országgyűlés. A 

módosított törvény korlátozná az infrastrukturális 

és a közösségi közlekedés arányos fejlődése nélkül 

nagyarányban megnövekedett agglomerációs tele-

pülések további népesség-növekedését. A módosí-

tás – összhangban 2008-ban módosított Országos 

Területrendezési Tervről szóló 2003. évi XXVI. tör-

vénnyel – megpróbálja koordinálni az ingatlan- és 

területfejlesztési elképzeléseket. Meghiúsíthat zöld-

mezős beruházásokat, de periférikus elhelyezkedésű 

barnamezős területek megújítását, funkcióváltását 

is korlátozhatja. Szabályozza továbbá a lakópar-

kok, valamint a nagyobb, kereskedelmi, szolgáltató 

rendeltetésű építmény létesítésének módját is úgy, 

hogy azoknak, kötöttpályás közösségi közlekedés 

megállóhelytől rövid úton, illetve a közforgalom 

számára szabályosan használható közúton könnyen 

megközelíthetőnek kell lenniük.

Mivel az új törvény erőteljesen korlátozza az 

agglomerációba tartozó településeken – az új lakóte-

rületek mellett – az ipari területek kialakítását, azok 

elhelyezkedését és méreteit, ezért az eddigiekhez 

képest igencsak megnehezedik a Budapest környéki 

településeken fejleszteni kívánó vállalkozások hely-

zete, melyen az elhúzódó gazdasági válság nyomai 

is meglátszanak. Nem létesülnek új ipari területek, 

sőt az egykor virágzó ipari parkokban egyre több 

létesítményre tehetik ki a „zárva” táblát. A kis- és 

középvállalkozások helyzete pedig – az állami for-

rások elapadása miatt – szinte teljesen reménytelen. 

Az azonban kijelenthető, hogy a Budapest és agglo-

merációja által jelentett hatalmas – 2,5 milliós – fel-

vevőpiac, a hazánk többi részéhez viszonyítottan ki-

emelkedőnek mondható infrastrukturális feltételek 

továbbra is nagyobb vonzerővel bírnak az külföldi 

cégek számára, az ország többi régiójához képest.

A közlekedési infrastruktúra korábban említett 

problémái a mai napig komoly gondot okoznak az 

agglomerációban. Bár az M0-ás gyorsforgalmi út 

meghosszabbításával, valamint a déli szektor nem-

rég befejezett bővítésével, a Budapest közvetlen 

közelébe tartozó települések egymás közötti meg-

közelíthetősége jelentősen könnyebbé vált, minél 

távolabb megyünk a fővárostól, annál inkább ne-

hézkesebbé válik a települések közötti átjárhatóság. 

Az M0-ás körgyűrűn kívül már nincsenek további 

gyorsforgalmi-, vagy autóutak, melyek összekötnék 

a Budapest felől kiinduló sugárirányú főbb útvona-

lakat. A kötött pályás közlekedés problémája még 

súlyosabb. Bár az összes jelentős magyarországi vas-

útvonal áthalad az agglomeráción, a szintén sugár-

irányú vonalak összeköttetése abszolút hiányzik, a 

pályák és az azon közlekedő szerelvények állapota 

– legalábbis a keleti és a déli szektorban – rendkívül 

rossz. A tömegközlekedésre serkentőleg ható P+R 

parkolók hiányát pedig még nem is említettem. 

A települések közötti mobilitást tovább nehezíti 

az agglomerációt kettészelő Duna. Az Északi és az 

Észak-nyugati szektor közötti átjárást szinte teljesen 

lebénítja a folyót átívelő hidak hiánya. Az infra-

struktúra egyéb területein – például a csatornázott-

ság és a gázhálózatok kiépítettsége – a térség jól áll.

Ha a települések fejletségét jellemző mutatókat 

vizsgáljuk, megfi gyelhető egy Észak-nyugat Dél-ke-

let irányú „lejtés”. Ez a különbség pedig megnyilvá-

nul a településen élők, valamint a frissen kitelepü-

lők társadalmi összetételében és gazdasági helyzetén 

is. Ezt az állapotot erősítik továbbá az olyan ténye-

zők, mint a vonzó természeti környezet (Dunaka-

nyar, Pilis, Budai-hegység), valamint a már említett 

„Nyugati kapu”.

A jelenlegi budapesti agglomeráció kialakulása 

tehát egy hosszú, évszázados folyamat eredménye, 

melyet tanulmányozva megfi gyelhető, hogy a tér-

séget alkotó települések fejlődése azokban az idő-

szakokban volt a leginkább biztosított, mikor saját 

önkormányzatisággal rendelkeztek, valamint infra-

strukturális fejlesztéseket hajtottak végre. A felülről 

irányított, fővároscentrikus településfejlesztés jól 

látható módon nem kedvezett sem Budapestnek, 

sem az agglomerációnak. A térség fejlődésének leg-

fontosabb indikátora (véleményem szerint) a közle-

kedés fejlesztése volt. Elég, ha csak a század elején 

történt HÉV- és vasútvonalak, vagy a 90-es években 

kezdődött M0-ás körgyűrű építésére gondolunk. 

Különösen igaz ez azokra a településekre, melyek 

a főváros szomszédságában terülnek el. Ezek közé a 

települések közé tartozik Dunaharaszti is.

Dunaharaszti helye a budapesti agglomerá-
cióban. Várostörténet a 19. század közepéig

Dunaharaszti a Ráckevei-Duna bal partján, a 

Pesti síkságon fekszik. Területe már a bronzkorban 

is lakott volt, a rómaiak idején pedig kereskedelmi 
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út vezetett át a Dunán a térségben (a mai M0-ás 

helyén), melynek védelmére erődöket emeltek. A 

honfoglalás után fejedelmi törzs szállásterülete volt. 

Az oklevelek már 1229-ben megemlítik a nevét, 

mint Haraszty Zoim földesúr birtokát. Innentől 

kezdve virágzásnak indult egészen a török idősza-

kig, amikor szinte teljesen elpusztult, pedig Mátyás 

időszakában még a térség legnagyobb iskolával ren-

delkező települése is volt.

A törökök kiűzése után német telepesek érkez-

tek a területére, leginkább a mai Bajorország terü-

letéről. Az újratelepítés gyorsan zajlott, ezt jól mu-

tatja, hogy míg 1696-ban a felmérések szerint 45 

család élt itt, addig 1703-ban már 82. Rövidesen 

pedig ismét területközponttá vált, majd a 19. szá-

zad végéig átlagos ütemben fejlődött. Az ekkoriban 

még szinte tisztán németajkú faluban leginkább 

földműveléssel és mezőgazdasággal foglalkoztak.

„Kéz a kézben Budapesttel”

A település második virágkorának kezdete egy-

beesik Budapest nagyvárossá válásával. Az addigi fa-

lut ugyanis a főváros egyesítésével egy időben 1872-

ben emelték nagyközségi rangba. Az akkori vezetés 

célja ezzel nem volt más – az önálló ügyintézésre 

való törekvés mellett –, mint hogy a Pest környékén 

letelepedni szándékozókat a településre csábítsa. 

Ezen törekvés gyümölcse azonban csak lassan érett 

be és majd’ 5 évtized kellett hozzá. 

A fellendüléshez tehát nem a községgé válás 

adta meg a kezdő löketet, hanem három olyan fej-

lesztés, amelyek közül kettő az agglomeráció kiala-

kulásához vezető úton is döntő lépésnek bizonyult. 

Az első ezek közül a mai Budapest-Kelebia vasútvo-

nal megépítése volt, melyen 1882-ben indult meg a 

közlekedés. E stratégiai fontosságú vasútvonal mel-

lett Haraszti kezdetben csupán egy megállóhelyet 

kapott, ám a vasút megnyitása után hirtelen lezajló 

népességnövekedésnek, valamint a megtelepült gyá-

raknak köszönhetően – az akkor már Dunaharasz-

tinak (1910) hívott községben – 1916-ra vasútállo-

más is épült, mely már képes volt – az utasforgalom 

mellett – teheráru fogadására, átrakására is.

A második és talán legfontosabb lépés a község 

Budapesti tömegközlekedésbe való bekapcsolódá-

sa volt az előbb (1882-ben) Budapest Közvágóhíd 

– Erzsébetfalva – Soroksár útvonalon megépített, 

majd 1887-ben Dunaharaszti állomással kibővített 

HÉV-vonal révén. Az így 15,7 km-re bővült vonal-

szakasz nagymértékben megkönnyítette a telepü-

lésen lakók fővárosba történő ingázása, valamint a 

teheráruk szállítása mellett a pihenni vágyó buda-

pestiek kiutazását az akkor már üdülő településként 

is szolgáló községbe. A vonalat 1892-ben tovább 

építették Ráckevéig, ezáltal még több települést be-

kapcsolva a személy- és teherszállításba. Az Buda-

pesti Közlekedési Vállalat és a környező települések 

előrelátását bizonyítja, hogy a közlekedés fejlesztése 

– legalábbis a tervasztalon – nem állt meg. További 

tervek részét képezték ugyanis egy Dunaharasztit 

Taksonnyal és később Tassal, valamint egy Duna-

harasztit Alsónémedivel összekötő szakasz építése, 

azonban a tervekből – melyek mai napig létjogo-

sultsággal bírnának – csupán tervek maradtak. A 

HÉV és a vasútvonal által Budapest vérkeringésére 

rácsatolt település számára ez is bőven elegendő volt, 

hogy a fejlődés útjára lépjen, hiszen most már nem-

csak egy Pesttől egynapi járásra fekvő, kicsiny me-

zőgazdasági falucska volt. Az infrastruktúra fejlődé-

sének köszönhetően Dunaharaszti üdülőtelepüléssé 

vált, melyet egy korabeli – a Ráckevei vonal tele-

püléseit bemutató, 1930-ban kiadott – füzet így 

ír le: „A község nagyobbik része villasor, budapesti 

tisztviselők kertes családi házaival. Dunaharaszti 

egyre keresettebb nyaralóhely, amelynek fő vonze-

reje az itt elhúzódó soroksári Dunaág”. „Két mo-

dern strandfürdője a BHÉV állomásának közvetlen 

közelében van...”.95 E térséget egyébként egy ideig 

elkülönülten a mezőgazdasági jellegű és túlnyomó 

részben svábok lakta Alsó-falutól, Újharasztinak 

nevezték. A település üdülőhellyé vált és polgároso-

dott. Kaszinók és különböző egyesületek alakultak. 

Lakosságának száma 1930-ra felülmúlta mind Rác-

kevéét, mind pedig Szigetszentmiklósét. Polgári- és 

tánciskolája révén pedig a térség iskolaközpontjává 

vált. Jól megfi gyelhetők tehát az agglomerálódás 

korábban leírt folyamatai.

A népesség-növekedés fontos mozgatói – a köz-

lekedés fejlesztése mellett – a településen történt 

parcellázások voltak, melyet 1900-ban maga a tele-

pülés fölbirtokosa, Földváry Mórné, született báró 

Laff ert Izabella indított. A parcellázásokkal egy idő-

ben létrejött a Haraszti Nyaralótelepesek Egyesülete 

is, melynek feladata az utcák kiépítése, fásítása és 

fenntartása volt. Az Egyesület egészen 1948-ig fenn 

állt és nagyban hozzájárult a mai – viszonylag egy-

séges és strukturált – településkép létrehozásához.

A fent említett intézkedéseknek köszönhetően 

ebben az időszakban ugrásszerűen megnőtt a köz-

ség népessége. Míg lakosainak száma 1870-ben 

1748 volt, addig 1920-ra ez a szám elérte az 5921-

95 Helméczy et al 2000:16.
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et, 1941-re pedig a 10.018-at, tehát 71 év leforgása 

alatt a település lakóinak száma közel hatszorosára 

nőtt.

Gazdasága a turizmusnak és az ipar kitelepülé-

sének hála, rohamosan fejlődött. Olyan ipari léte-

sítmények létesültek, mint például a mészhomok-

téglagyár, a Dunaharaszti Faipai és Fakereskedelmi 

Részvénytársaság, a Vetter-féle bőrgyár, vagy a Hol-

lósy és Társa nád-, gyékény- és fűztermelő gyár 

üzeme, mely 18 szakmunkásnak és száznál több 

további munkaerőnek adott közvetlenül, továbbá 

több mint 200 főnek közvetve munkát. Az iparban 

dolgozók többsége azonban továbbra is Budapesten 

dolgozott. Több – a mostani agglomeráció terüle-

tén lévő – településhez hasonlóan, a mezőgazdaság 

fontossága háttérbe szorult. Részben az akkori ma-

gyar asszimilációs politikának és nyomásgyakor-

lásnak hatására, részben pedig főváros közelsége 

miatt (a községbe települő magyar nemzetiségű 

lakosoknak köszönhetően) a századfordulót követő 

40 évben a magukat német anyanyelvűnek vallók 

aránya a 83,5%-ról 8,4%-ra csökkent. Ennek elle-

nére községben is működött a Magyarországi Né-

met Népművelési Egyesület, valamint a harmincas 

évek közepétől a Volksbund megalapításával is pró-

bálkoztak, de a helyi svábok ellenállásába ütközve 

csupán 1942-ben alakulhatott meg a csupán 32 

tagú szervezet.

Dunaharaszti tehát – köszönhetően a főváros-

hoz való közelségének, valamint a közlekedést és 

az infrastruktúrát érintő fejlesztéseknek – nagyon 

gyors fejlődésnek indult. Ennek nyomán Dunaha-

raszti a korszak végére a budapesti agglomeráció 

déli részének vezető településévé vált.

Dunaharaszti az alvóváros

A második világháború nagy pusztítást végzett 

a településen, mivel 1944 novemberében és decem-

berében több mint egy hónapig „frontváros volt”. 

A község 2496 lakóházából 1479 megsérült vagy 

elpusztult. A következő csapást a település lakossá-

gára az 1956-os földrengés és az azt követő árvíz 

mérte, mely során 80 ház vált lakhatatlanná. Ám 

a település fejlődését ezek a katasztrófák csupán 

ideig-óráig vetették vissza. A fejlett iparral rendel-

kező üdülővárosból alvóvárossá válás leginkább a 

szocialista vezetés által folytatott tervszerűtlen terü-

letfejlesztéseknek volt köszönhető. Alvóváros alatt 

olyan települést értek, amely nagyváros – jelen eset-

ben Budapest – vonzáskörzetében található, kevés 

munkahellyel rendelkezik, az aktív népességének 

nagy része a közeli nagyvárosban dolgozik, a külön-

böző fogyasztási-szolgáltatási igényeit is ott elégíti 

ki. Ennek köszönhetően az alvóvárosokban csupán 

a lakófunkció dominál, éjszakai népessége pedig a 

nappali többszöröse.

A háborút követően 1956-ig az egykor magán-

kézben lévő, virágzó iparral rendelkező településen 

– az országos tendenciának megfelelően – mindent 

államosítottak. A kis- és magánkereskedők fokoza-

tosan eltűnnek a településről és helyüket a szövet-

kezeti boltok vették át. Az infrastruktúra fejleszté-

sére a háborút követő tíz évben nem költöttek. A 

községnek gyakorlatilag egy kövezet útja volt, a Fő 

út, amely törvényhatósági út volt, ezért nem köve-

telt községi karbantartást. Mindent elmond erről az 

időszakról, hogy a közvilágítási lámpahelyek szá-

ma – 1950-1955 db. – kevesebb, mint a háborút 

megelőző években. Egyedül az intézmények terén 

látható némi fejlődés. 1951-ben megalakul az első 

– 20 fősre tervezett – bölcsőde, a Szántó-féle ven-

déglő „bérbevételével” pedig kialakítják a mai napig 

üzemelő Kultúrházat. A magánorvosi rendszerről 

SZTK körzeti rendszerre történő átállás keretén 

belül pedig a Végrehajtó Bizottság központi orvosi 

rendelőt alakít ki. Az 1957-től 1989-ig tartó Ká-

dár-korszak agglomerációs politikája mély álomba 

jutatta a települést. Lakosságának száma 1960 és 

1980 között 12.474-ről 17.272-re nőtt. A betele-

pülők és az őslakosok nagy része a fővárosba járt 

dolgozni és mivel szabadidejűk nagy részét szintén a 

pesti szórakozóhelyeken töltötték, így Dunaharasz-

tiba leginkább csak pihenni tértek vissza. Egy a hat-

vanas években készült tervtanulmányban Budapest 

regionális bizottsága Dunaharasztit már azon hat 

alvóváros közé sorolja, melyeket későbbi funkció-

ik szerint, pusztán e célból szeretnének betelepíteni 

fővárosba járó munkásokkal. Ezért a településen 

egy 20 000 fő befogadására alkalmas lakótelep lét-

rehozását javasolták, sőt ennek helyét zárolták is. 

Bár a tervből végül nem lett semmi, az agglome-

rációs politikának, valamint Budapest közelségének 

köszönhetően a hetvenes évekre Dunaharaszti a 

három legtöbb Pestre bejáró dolgozót adó telepü-

lés egyikévé válik. Jól jellemzi ezt az a számadat is, 

mely szerint 1980-ban, a Dunaharasztin élő, össze-

sen 8606 aktív keresőből 5067 személy dolgozott 

a fővárosban, és csupán 2440 a településen. A köz-

ség állami besorolása is megváltozott, hivatalosan 

mezőgazdasági településből olyan agglomerációs 

településsé vált, ahol mindent az alvóvárosi feladat 

teljesítésének vetnek alá. Ennek köszönhetően a te-
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lepülés vezetése a – zömében fi atal – betelepülők 

számára nagyszámú olcsó építési telkeket biztosí-

tott. Dunaharaszti terebélyesedni kezdett. 1960 és 

1979 között összesen 2441 új lakóház épült, közel 

annyi, mint amennyivel a település 1940-ben össze-

sen rendelkezett. 1976-ban az agglomerációs öveze-

tek alcsoportokra bontásával Dunaharaszti – nagy-

ságrendje, valamint közlekedési csomópont jellege 

miatt – a Budapesti Agglomeráció VIII-as számú 

településcsoportjának alközpontjává vált. Igaz, ez a 

gyakorlatban nem járt különösebb előnyökkel.

A helyben dolgozó lakosság nagy része a helyi 

termelőszövetkezetben talált munkát. Az ipart eb-

ben a korszakban elsősorban a Budapestről induló 

főút mentén, a település északi és déli részén lete-

lepülő cégek képviselték. Ilyen volt többek között 

a MAHART Hajójavító Üzemigazgatóság Du-

naharaszti üzeme, ahol 200-240 fő dolgozott, az 

AUTÓKER vállalat raktárbázisa 153 fős létszám-

mal, a DMRV Dunaharaszti Üzemfőmérnöksége 

200-220 fővel, a TEXGRAF ipari szövetkezet gyár-

szerű üzemegysége 180 alkalmazottal, valamint a 

dunaharaszti központtal rendelkező Dunaharaszti 

Sütőipari Vállalat, amely fénykorában közel 1000 

dolgozót foglalkoztatott.

A településen szolgáltatási és vendéglátó szektor 

szinte nem, vagy alig volt jelen ebben az időben. 

A magánkisiparosok száma a rendszerváltásig nem 

tudta elérni azt a számot, mint a háború előtt. Ez 

összesen 300 főt jelentett. A boltok kínálatát az 

egész Kádár-korszakban szegényesség jellemezte. A 

vendéglátóipar pedig az egész időszakot fi gyelem-

be véve kimerült 14-15 db vendéglőben, kocsmá-

ban és italboltban. A lakossági szolgáltatás terén az 

Elektromos Művek kirendeltségén, a Dunaharasz-

ti és Vidéke Takarékszövetkezeten és az 1967-ben 

nyílt OTP fi ókon kívül nem nagyon találunk szá-

mottevő szereplőket.

Infrastruktúra terén szintén megfi gyelhető 

volt – az agglomeráció többi alvóvárosában is 

észrevehető trend –, hogy a gyors terjeszkedést és 

a hatalmas városnövekedést az infrastruktúra bő-

vülése csak részlegesen tudta követni. Ráadásul, 

mivel az ehhez szükséges anyagi eszközök felett a 

járás, illetve a megye rendelkezett, ezért Dunaha-

raszti ezen a téren is a járási központ Ráckeve és 

a körzetközponti rangot kapó Szigetszentmiklós 

mögé szorult. Ennek köszönhetően a rendszervál-

tás idején meglévő, 123 utcának csupán 6-8%-

a volt ellátva szilárd útburkolattal. A település 

csatornázottságával hasonló volt a helyzet, bár 

az ivóvíz ellátottság viszonylag jónak mondható 

volt, hiszen 1990-re 3262 lakás volt ellátva veze-

tékes vízzel.

1990-ig bezárólag elmondható, hogy Dunaha-

rasztin az egy bölcsőde, négy óvoda, három álta-

lános iskola mellett egy középfokú oktatási intéz-

mény is létesült. A gimnáziumi oktatás 1962-ben 

kezdődött. A mai helyére a gimnázium 1969. dec-

ember 8-án költözött és 1973-ban vette fel Duna-

haraszti szülöttének, Baktay Ervin India-kutatónak 

nevét. Az 1975/76-os tanévtől vízügyi szakközépis-

kolai osztály indult, az iskola neve ekkor lett Baktay 

Ervin Gimnázium és Vízügyi Szakközépiskola. A 

szakmunkások szakközépiskolája levelező tagozat 

1973-ban indult. Az 1977/78-as tanévtől a szak-

képzés tanműhely-épülettel bővült ki.

Közlekedés szempontjából legmeghatározóbb 

továbbra is a HÉV volt, megelőzve a vonattal tör-

ténő közlekedést, hiszen előbbiek jóval sűrűbben 

indultak. A tömegközlekedés leginkább a fővárosba 

irányult. Helyi autóbuszjáratból csupán két vonal 

létezett. A település fejlődését kedvezően befolyáso-

ló, jelentős, a térségben közlekedést megkönnyítő 

beruházások nem történtek ebben az időszakban.

Kulturális élet legfőbb színterévé a József Atti-

la Művelődési Ház vált. A kultúrotthon 1950-ben 

kezdte meg működését az 1936-ban épült Szán-

tó-féle vendéglőben. Az épületet kezdetben bérel-

te a községi tanács és a tulaj ott lakhatott, később 

azonban el is kellett költöznie, hogy az új gondok 

odaköltözhessen. Az ötvenes években leginkább 

táncprogramokat, időnként színházi- és fi lmbemu-

tatókat, politikai gyűléseket tartottak. A hatvanas 

években – a különböző szakkörök mellett – már 

nyelvtanfolyamokat és ismeretterjesztő előadáso-

kat is tartottak, valamint itt volt a Szervezett Dol-

gozók Klubjának székhelye is. Az évtized végén 

végrehajtott felújításoknak köszönhetően pedig a 

70-es években olyan együttesek játszottak a 400 

fő befogadására alkalmas nagyteremben, mint a 

Neoton, vagy a Piramis. A művelődési ház mellett a 

könyvtár és a Béke Filmszínház nyújtott kikapcso-

lódási lehetőséget a kultúra kedvelőinek. A Községi 

könyvtár is ebben az épületben kezdte meg a műkö-

dését 1954-ben 500 kötettel és 40 olvasóval. Ezek a 

számok 1977-re elérték a 28 ezret valamint a 2400-

at. A 369 fő befogadására alkalmas – napjainkban 

már nem működő – moziban pedig fénykorában 

92 300 fő is megfordult évente.

Bár a dunaharaszti svábokat – köszönhetően a 

község akkori vezetőinek, akik még az okirat-ha-

misításoktól sem riadtak vissza, hogy megmentsék 

őket – nem érintette igazán a világháború utáni 
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kitelepítési hullám, zaklatásokban és birtokelkob-

zásokban nekik is bőven volt részük. Ez utóbbiak 

vezettek ahhoz, hogy megkezdődött a német ajkú 

lakosság asszimilálódása. Becslések szerint a világ-

háború és a rendszerváltás között 2.500-4000 sváb 

nemzetiségű lakosa volt a községnek, ennek ellenére 

saját nemzetiségi képviselettel nem rendelkeztek,  az 

országos nemzetiségi szövetséggel sem volt semmi-

lyen kapcsolatuk, és az ötvenes évek végétől évente 

megrendezett nemzetiségi napokat leszámítva ha-

gyományaik sem ápolták egészen a nyolcvanas évek 

végéig, amikor is az egyre kiterjedtebb és szabadabb 

németországi és ausztriai kapcsolatrendszereknek 

köszönhetően egyre többen fordultak vissza a sváb 

kultúra és hagyomány felé. Az alvóvárosi sajátossá-

gokból fakadó hátrányok a 80-as évekre váltak iga-

zán láthatóvá. Az, hogy a település nem volt több 

egy Budapest környéki, saját, komolyabb iparral 

vagy fejlődési perspektívával nem rendelkező köz-

ségnél, megváltoztatta az addig pozitív mérlegű 

migrációs tendenciát is. Különösen akkor, amikor 

a fővárosba bevándorlás ismét szabaddá vált. Jól kö-

vethető ez a lakónépesség számának alakulásában. 

Amíg 1980-ban 17.272 lakosa volt a községnek, 

addig 1990-re ez a szám 15.247-re zuhant, megsza-

kítva ezzel egy évszázados növekedési periódust, a 

település pedig, a Kádár-korszak végére végképp el-

veszítette vezető szerepét a térségben mesterségesen 

ipari várossá emelt Szigetszentmiklóssal szemben.

Dunaharaszti a rendszerváltás után

Dunaharaszti fejlődése szempontjából az 1990-

es év fordulópontot jelentett. Amellett, hogy a te-

lepülés lakói újra átvehették az irányítást a község 

felett, befejeződött a Budapest körüli M0-ás kör-

gyűrű M1-es M7-es M5-ös autópályákat, valamint 

a 6-os, 7-es, 5-ös és 51-es főutakat összekötő déli 

szektorának megépítése, mely nem csupán a Pest-

közeli települések közti átjárást könnyítette meg, 

hanem a határok nyitottá válásának következtében 

megnövekedett kamionforgalom is kiterelődött a 

fővárosból. Ennek révén Dunaharaszti közlekedés 

földrajzi helyzete alapvetően megváltozott, a község, 

mely addig csak helyi közlekedési központ volt, az 

ország egyik közúti közlekedési csomópontjává vált. 

Azáltal, hogy a település közvetlen közelében több 

fontos főútvonal található, a korábban már emlí-

tett „Nyugati kapu” után az M0-ás Dunaharaszti 

csomópontja vált a második legforgalmasabbá. Ez 

azonban még egymagában nem jelentett volna ha-

talmas fellendülést. Legalább ilyen fontos volt, hogy 

a lakosság tiltakozásának eleget téve a gyorsforgalmi 

út forgalmát nem az akkor már meglévő, a telepü-

lésen áthaladó 510-es útra terelték, hanem az 51-es 

számú főutat „átalakítva” egy külön utat építettek, 

mely megkerülte községet. Ez a fejlesztés, valamint 

a város határában földekkel rendelkező termelőszö-

vetkezet felbomlása, területeinek kárpótlási céllal 

történő felosztása tette lehetővé a későbbiekben 

a település határában lévő 100 hektáros iparterü-

let létrehozását. Az első nagy multinacionális cég, 

amely itt megtelepedetta a Schwarzmüller Jármű-

gyártó és Kereskedelmi Kft. volt még 1990-ben. A 

cég később olyan követőkre talált, mint a Coca-Co-

la, a MAN Kft, vagy a Gebrüder Weiss logisztikai 

cég. A rendszerváltást követően a községbe települő 

cégek által befi zetett adóból származó bevételek kö-

zel megharmincszorozódtak. Az újonnan létrejött 

iparterületen dolgozók száma 1994-ben 309 fő 

volt, addig öt év múlva ez a szám elérte a 2054 főt. 

Az infrastruktúra-fejlesztések is újraindultak. A te-

lepülésen szinte mindenhol elkészült a közvilágítás, 

megépült a község szennyvíztisztító telepe, elkezdő-

dött a csatornázás és felgyorsult a gázellátást biztosí-

tó hálózat kiépítése. A szilárd burkolatú utak hossza 

9 év alatt megduplázódott, míg a hírközlő hálózatra 

bekapcsoltak száma megtízszereződött.

A fent említett pozitív hatások következtében 

Dunaharaszti lakosainak száma lassan újra nö-

vekedni kezdett. Ez elsősorban a betelepülőknek 

volt köszönhető, hiszen a természetes szaporulat 

ebben az időszakban már negatív volt. A népesség 

száma így érte el az 1990-ben mért 15.247 főről 

1998-ra a 16.277 főt. Az új iparterületeknek és az 

egyre bővülő szolgáltató szektornak köszönhetően 

csökkent az ingázok száma, valamint egyre több 

Dunaharasztin foglalkoztatott személy jött más te-

lepülésekről.

A lakosság, valamint a településen létrejövő 

munkahelyek számának növekedése következtében 

szükségessé vált a település egészségügyi és szociális 

intézményeinek bővítése. Az addigi egyetlen gyógy-

szertár mellé további kettő létesült, valamint újabb, 

modernebb épületbe költözött a gyermekorvosi 

rendelő, és a községi orvosi rendelőt is kibővítették. 

Szociális téren is történtek fejlesztések. Az Öregek 

Napközi Otthona – 1990-től Területi Gondozá-

si Központ – által biztosított egész napos ellátást 

1999-ben már 34 fő látogatta rendszeresen és 145 

fő részesült napi étkeztetésben házhozszállítás kere-

tében. Az önkormányzati intézet mellett megjelen-

tek a magánalapításúak is.
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A rendszerváltozás után a település kulturális 

élete is fellendülésnek indult. Amellett, hogy a Jó-

zsef Attila Művelődési Ház programjaiból eltűntek 

a pártprogramok, egyre több civil szervezet vette 

bérbe az épület egyes helyiségeit gyűlések és elő-

adások céljából, majd 1998-ban a könyvtár is el-

költözött. Saját, kétszintes épületet kapott a város 

központjában, könyvállománya pedig annyira meg-

növekedett, hogy az ország második legnagyobb 

könyvállományú községi könyvtára lett. Közvetlen 

a rendszerváltás után új kulturális épület is csatla-

kozott a fent említettekhez. A Helytörténeti Em-

léktárban gyűjtötték össze és állították ki a település 

történelméhez köthető tárgyakat, iratokat. A civil 

szféra is megjelent a községben. A 48 különböző 

civil szervezet között voltak sportegyesületek, ala-

pítványok, nemzetiségi és kulturális alapítványok.

A haraszti svábok életében szintén fordulópont-

nak bizonyult a rendszerváltás. Megalakult a Német 

Ifj úsági Hagyományőrző Egyesület, melynek berke-

in belül három tánccsoport is működik és tagjai-

nak száma 1999-re elérte a 130 főt, újjászervezték 

a Nemzetiségi Asszonykórust, valamint a 17 tagú 

Dunaharaszti Német Nemzetiségi Baráti Kör Kó-

rust. Ezeken felül újraélesztették a tradicionálisan 

sváb szokásokat, valamint a német nemzetiségi na-

pokat – Haraszti Sváb Napok név alatt – többnapos 

rendezvénysorozattá bővítették. Fontos mérföldkő 

volt továbbá, hogy a helyi svábok 1994-ben megvá-

laszthatták kisebbségi önkormányzatukat is. A köz-

ség ebben az időszakban tehát kezdett ismét magára 

találni. Ez a fejlődés nagy részben egy, a térség élet-

étére is pozitívan ható infrastrukturális fejlesztésnek 

volt köszönhető, bebizonyítva ezzel a települések 

egymás közötti összekötetésének, a tranzithálóza-

tokba bekapcsolódásnak, valamint a Budapestről 

sugarasan kiinduló autópályák és autóutak egymás-

sal történő összekötésének fontosságát. A kulturális 

élet felpezsdülése, a szociális és egészségügyi hálózat 

fejlesztése pedig szintén hozzájárult ahhoz, hogy a 

település vonzóvá váljon az főváros közelébe letele-

pülni vágyóknak.

Dunaharaszti az ezredforduló után és 
napjainkban

Dunaharaszti 2000-ben nyerte el a városi ran-

got. Lakosainak száma a 2000-es években tovább 

növekedett. 2013-es adatok szerint a város lakos-

ságának a száma 20.396, a lakásoké pedig 7955 

volt. Ezzel Dunaharaszti az agglomeráció 11. leg-

népesebb települése, és a lakások számában is csu-

pán 9 település előzi meg a rangsorban. Ugyan-

akkor, ha település területének nagyságát nézzük, 

kiderül, hogy ebben a viszonylatban csupán a 24. 

legnagyobb. Ezek az adatok bizonyítják egyrészt, 

hogy a település az utóbbi két évtizedben mennyi-

re vonzóvá vált, valamint azt is, hogy a folyamatos 

fejlesztéseknek köszönhetően a városba költöző csa-

ládokat meg is képes tartani. Ugyanakkor a számok 

felhívják a fi gyelmet arra is, hogy a település egyre 

inkább közelít befogadóképessége felső határához, 

hiszen az 1870 óta eltelt időszakban a településen 

élő lakosság száma több mint tízszeresére nőtt. A 

népességnövekedés köszönhető – többek között – 

annak, hogy leginkább Budapestről, de a távolabbi 

településekről is sok, főként kisgyermekes család 

(kb. évi 3-400 fő) választotta lakhelyéül a települést 

fővároshoz való közelsége, a fejlett infrastruktúra és 

a nyugodt, kisvárosias hangulata miatt. A 2011-es 

népszámlálás adatai szerint a város lakosságának 

82,6%-a tartotta magát magyar, 5,5%-a német, 

1,2%-a cigány, 0,2%-a bolgár nemzetiséghez tarto-

zónak. Mind a három említett kisebbség rendelke-

zik kisebbségi önkormányzattal a településen.

A város területe jelenleg 2917 hektár. A törté-

nelmi városmag a jelenlegi Óváros a Duna vona-

lában kialakult Fő út mentén terül el. A népesség 

növekedésével kelet felé két másik – főként lakó-

övezetként funkcionáló – terület kapcsolódik hoz-

zá: a Ligetváros és a Kertváros. Pest felé a jelenlegi 

510-es főút mentén kapcsolódik az Óvároshoz az 

Újhegyi-dűlő, mely már üdülőterület funkcióval 

lett kiparcellázva. Ez a terület jelenleg a város köz-

ponti részétől elzárt, elkülönülő rész, hiszen a M0-s 

körgyűrű elvágja a városszövettől. A város rekreáci-

ós zónáinak legjelentősebb területe a Szigetek vá-

rosrész, mely a Fő útról a szigeti lejárón keresztül 

érhető el a városközpont felől, és a Duna–Tisza 

Csatorna és a Ráckevei (Soroksári) Duna holtágai 

szeparálják. A legfi atalabb, de területét tekintve a 

legnagyobb – csak részben belterületbe eső – üdü-

lőterület a Tavak városrész. A régió és Dunaharaszti 

kereskedelmi, ipari és logisztikai ágazatának fel-

lendülésével kapcsolódtak keletről és délről a vá-

rosszövethez az Iparterületek, melyek főként volt 

mezőgazdasági területekből lettek kiparcellázva. A 

városrészként nem besorolt területek külterületek, 

és főként mezőgazdasági területek, erdők, szántók 

és közlekedési útvonalak tartoznak ide.
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Dunaharaszti ezen felül egy több mint félezer 

négyzetkilométeres – a Kis-Duna és az 50-es fő-

közlekedési út közti – kistérség központja. Ebbe a 

kistérségbe tartozik többek között Taksony, Alsóné-

medi és Dunavarsány. Gazdaságára továbbra is az 

ipar térhódítása jellemző. Ez a tény, valamint az, 

hogy a városvezetés az utóbbi években célul tűzte 

ki a turizmus fellendítését, a mezőgazdaság jelentős 

visszaeséséhez vezetett. A budapesti agglomeráció 

déli térségébe az elmúlt két évtizedben egyre több 

– főleg külföldi tőkéből épülő – gyűjtő-elosztó rak-

tárbázis, logisztikai és kereskedelmi központ alakult 

ki. Ez alól Dunaharaszti sem kivétel. A város ipar-

területein – a gyártó üzemek mellett – számos lo-

gisztikai cég raktárbázisa található, és idetelepültek 

az olyan bolthálózatok is, mint a TESCO vagy az 

ALDI. A településen regisztrált vállalkozások száma 

megközelíti a 2500-at és az idetelepült cégek közül 

számos multinacionális cég neveit is megtalálhat-

juk.

A városban a munkavállalási lehetőségek száma 

oly mértékben megnőtt, hogy egyszerre tudja a he-

lyi lakosság és a környező települések igényét ellát-

ni. A bejáró ingázásra vonatkozó felmérés szerint a 

legtöbben Budapestről érkeznek, de olyan – távoli – 

településekről is érkeznek a városba dolgozni, mint 

Gyál vagy Dabas. Az infrastruktúra kiépítettsége a 

térségi átlagnál jóval magasabb. A villany-, víz-, gáz- 

és telefonhálózat teljesen kiépült. A csatornázottság 

2006-os adatok szerint 80 százalékos, ami közel 

5600 ingatlan bekötését jelenti 97 km hosszan, a 

szilárd burkolatú belterületi utcák aránya pedig je-

lenleg 95%-os. Térségi szerepe szempontjából dön-

tő fontossággal bír, hogy naponta közel 200 vonat-, 

autóbusz- és HÉV-járatpár köti össze a fővárossal 

és vonzáskörzete többi településével. Valamint a vá-

rosban helyi buszjárat is üzemel több vonalon. A fő-

várossal való összeköttetést elősegítendő, 2009-ben 

nagy befogadású P+R parkoló készült a Dunaha-

raszti felső HÉV-megálló szomszédságában. A város 

piaca, mely egyike a legnagyobbaknak a megyében, 

minden héten kétszer (szerdán és szombaton) meg-

telik a környékről érkező árusokkal és vásárlókkal. 

Öt bankja térségi szerepkörrel is működik. Élelmi-

szer-nagyáruházai és egyéb szaküzletei 10-15 kilo-

méteres körzetben bírnak térségi vonzerővel. Ezek 

közül meg kell említeni az ipari területen az elmúlt 

évtized végén épült Tesco hipermarketet, valamint 

az Aldi és Lidl szupermarketeket. A multik letele-

pülése azonban szerencsére nem viselte meg a ki-

sebb üzleteket. A mai napig nyílnak a város külön-

böző részein a kisebb üzlethelységek, de leginkább 

a Fő út mentén, a legkülönbözőbb szolgáltatásokat 

nyújtva a helybeliek számára. A településen egy 

1. ábra Dunaharaszti városrészei

Forrás: Dunaharaszti Integrált Városfejlesztési Stratégiája 2009.
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bölcsőde, négy óvoda, három általános iskola és egy 

gimnázium működik. Az óvodás gyermekek szá-

ma 830, az általános iskolásoké pedig 1400 körül 

mozog. A 2008–09-es tanévtől nem indult vízügyi 

képzés, 2011 júniusával pedig visszaállt a tisztán 

gimnáziumi profi l. A gimnáziumban tanulók lét-

száma 2009-es adatok szerint 422 fő volt. Duna-

harasztiban továbbá Alapfokú Művészetoktatási 

Intézmény (zeneiskola) is működik 233 diákkal. Itt 

meg kell jegyezni, hogy bár az iskolákat és óvodákat 

folyamatosan bővítik, főként az óvodai és bölcső-

dei férőhelyek száma hagy még azonban rengeteg 

kívánni valót maga után. Dunaharaszti egyik leg-

nagyobb problémája jelen pillanatban az egészség-

ügyi ellátás igen gyenge intézményi színvonala. A 

városban egy gyermekorvosi és kettő felnőttorvosi 

rendelő van, ahol a tb. által fi nanszírozott kezelése-

ket végzik. Három gyermek-, valamit 10 háziorvos 

praktizál, ehhez jön még hozzá a védőnői szolgá-

lat. A rendelők állapota és kapacitása elég szomorú 

képet mutat. Már a Dunaharasztinál jóval kisebb 

Dunavarsányban is nagyobb egészségház üzemel, 

jóval fejlettebb laborral. Az orvosi ügyeletnek a 

rendelkezésre álló egy darab gépjárművével pedig 

nemcsak Dunaharaszti, hanem Taksony területét is 

le kell fednie. A városban működik továbbá négy 

gyógyszertár, valamint számos magánrendelő.

A városban több mint harminc különböző célú 

egyesület és alapítvány működik. A sportegyesüle-

tek és szakosztályok száma pedig húszon felül van. 

Ezek közül a legnagyobb taglétszámmal a DMTK 

futballcsapata működik, amely jelenleg az NB 

3-ban szerepel. A településen rengeteg vallási fele-

kezet megtalálható. Jól mutatja ezt az a tény, hogy 

a városban 9 templom, illetve imaterem van. A leg-

nagyobb létszámmal a 2011-es népszámlás adatai 

szerint a római katolikusok rendelkeznek (31,7%). 

Ez főként a hívő lakosok hagyományosan sváb fel-

menőinek vallási hovatartozásával magyarázható. 

Kulturális élete is egyre sokszínűbb. A helyi szerve-

zetek közül a Polgári Kör, a József Attila Művelődési 

Ház, a Zeneiskola, a kisebbségi önkormányzatok és 

az egyházak hagyományosan kulturális és nemzeti-

ségi napokat rendeznek. Rendszeresek a művészeti 

kiállítások, zenei rendezvények, szellemi fórumok, 

irodalmi összejövetelek, melyeknek a művelődési 

házon és Szent István templomon kívül leginkább a 

gimnázium épülete, a nemrégiben felújított Laff ert-

kúria ad otthont. A helyi svábok identitásának to-

vábbi erősödése is megfi gyelhető. Köszönhető ez a 

város vezetésében is részt vevő helyi vállalkozók egy 

szűk körének, akik 2007-ben létrehozták a Német 

Nemzetiségi Tájházat, ahol minden évben számos, 

a svábság hagyományait ápoló kulturális eseményt 

rendeznek. Ezen felül a sváb ének- és tánccsoportok 

egyre több nemzetközi meghívásnak tesznek eleget, 

valamint egyre több külföldi csoport érkezik bemu-

tatókat tartani a településen. 2013-ban pedig húsz 

éves jubileumát ünnepelte a németországi Altdorff al 

kötött testvérvárosi kapcsolat is. A fentieket össze-

gezve elmondható tehát, hogy Dunaharaszti ismé-

telten jó úton halad afelé, hogy újra elnyerje a má-

sodik világháború előtti fényét és egy nagyméretű 

alvóvárosból az agglomeráció meghatározó telepü-

lésévé nője ki magát. Jól mutatják ezt a bevándorlási 

adatok is, melyek szerint a Budapestről kivándorlók 

nagy előszeretettel választják lakóhelyüknek a vá-

rost, hiszen friss kimutatások szerint a Budapestről 

2001 és 2011 között elvándorló 264.967 fő közül 

6492 fő választotta Dunaharasztit, és ezzel az agg-

lomerációban a 10. legkedveltebb települése lett a 

fővárosból kiköltözőknek. A város pedig a fejlett 

infrastruktúrának, a rendezett környezetnek, a nyu-

godt kisvárosi jellegnek, pezsgő kulturális életének, 

valamint Budapest közelségének köszönhetően si-

keresen meg is tudja tartani újdonsült lakóit.

Összegzés

Magyarországon a szuburbanizáció folyamata 

leginkább a budapesti agglomeráció esetében vált 

látványossá és térformálóvá. Tanulmányom első 

felében ennek a folyamatnak a történetiségét vizs-

gáltam, megemlítve azokat a főbb momentumokat, 

amelyek mind a mai napig nagy hatással vannak az 

agglomeráció településeire, köztük Dunaharasztira 

is. Az 1872-es egyesítést követően egyre jelentőseb-

bé váló főváros mindig újabb és újabb kihívásokat 

támasztott az őt körülvevő településekkel, illetve 

településhálózattal szemben. Jól megfi gyelhető, 

hogy kezdetben az ipar és a polgárosodás hatására 

Budapest határain kívülre szorul az élelmiszerter-

melés. Ebben az időszakban a legtöbb agglomerá-

ciós település arra rendezkedett be, hogy a fővárost 

élelemmel lássa el. Következő lépcsőfokként jelent 

meg a turizmus. A munkában megfáradt nagyvárosi 

emberek egyre inkább választották a környező te-

lepüléseket szabadidejük eltöltésére. Ez a folyamat 

főkként azokat a településeket érintette kedvező-

en, ahol a természeti adottságok (vízfelületek vagy 

dombságok) megvoltak. Az agglomerálódási folya-

matokat felgyorsították az olyan mobilitást elősegí-

tő és a települések közötti összeköttetést biztosító 
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beruházások, mint a vasútépítés és a főváros közeli 

települések bekapcsolása a budapesti közlekedési 

hálózatba (HÉV).

Az agglomeráció eliparosodását Nagy-Budapest 

létrejötte akadályozta meg. A szocialista rendszer 

egy főváros-centrikus országot képzelt el, mind 

politikai, mind gazdasági téren. E törekvésnek leg-

inkább a budapesti agglomerációban található tele-

pülések látták kárát. A főváros nem tudta felszívni a 

hatalmas ipara által a térségbe vonzott munkaerőt, 

ezért a környező falvakat, községeket és városokat 

nevezték ki egyfajta „munkásszállónak”, ahova az 

ember csupán aludni tér vissza, idejét és pénzét pe-

dig a fővárosban költi el. Így az akkori döntéshozók 

– egy-két szerencsésebb települést leszámítva – na-

gyobb fejlesztéseknek sem látták értelmét a térség-

ben. Változást ezen a téren a rendszerváltás hozott, 

amikor is a települések visszakapták a jogot, hogy 

a fejlesztésekre felhasználható javak felett ismét sa-

ját maguk rendelkezzenek. A Budapestet elkerülő 

tranzitútvonal megépítése szintén kedvezően hatott 

a főváros közvetlen közelében lévő településekre, 

azok bekapcsolása a nemzetközi úthálózatba meg-

teremtette a lehetőségét az iparterületek létrehozá-

sának. Azonban azáltal, hogy egyre több ember és 

ipari termelő egység költözött ki az agglomerációba, 

újabb gondok jelentek meg – többek között a zöld-

területek fogyása, melyeket az utóbbi években tör-

vényi rendelkezésekkel próbálnak szabályozni. Az 

agglomerációnak ez a tény, valamint a közlekedés 

további fejlesztése, a települések vertikális összekap-

csolása jelenti a közeljövő nagy kihívásait.

A tanulmány második felében a fentebb emlí-

tett, az agglomerációban végbemenő folyamatok 

Dunaharasztira kifejtett hatását próbáltam bemu-

tatni. Szemléltetni szerettem volna, hogy a főváros 

közelsége mikor és milyen hatással volt a település-

re. Megfi gyelhető ugyanis, hogy a város életére nem 

mindig volt pozitív hatással a főváros közelsége. A 

19. század vége felé, amikor Budapest egyesítést kö-

vetően megindultak az agglomerációt is érintő vas-

úti fejlesztések, Dunaharaszti is fejlődésnek indult. 

Az akkor még saját önkormányzatisággal rendelke-

ző mezőgazdasági faluban üdülőtelepek jöttek létre 

és a főváros közelségének köszönhető népesség-nö-

vekedés hatására megindultak a parcellázások és az 

infrastrukturális fejlesztések is. A fejlesztések hatá-

sára tehát település lakosságának száma a századfor-

dulóhoz képest megnégyszereződött, és az egykori 

mezőgazdasági kisfaluból iparral rendelkező nagy-

községé vált. A világháború után a felülről irányí-

tott településvezetés alvóvárossá alakította az addig 

dinamikusan fejlődő Dunaharasztit. A Budapesten 

dolgozó munkások szálláshelyének szánt települé-

sen az infrastruktúra és a helyi ipar fejlesztése nem 

követte betelepítések ütemét, ennek eredménye-

képpen a 1980-as évekre a település népességnövelő 

ereje meggyengült. Így történhetett meg az, hogy 

1949 és 1990 között a település lakosságának szá-

ma csupán másfélszer lett nagyobb úgy, hogy 1980 

és 1990 között egy közel 12 százalékos csökkenés 

is megfi gyelhető volt. Ennek a folyamatnak vetett 

végett a rendszerváltás – melynek hatására a tele-

pülés újból saját kezébe vehette sorsának irányítását 

–, valamint az M0-ás körgyűrű megépítése. A fővá-

rosban növekvő telek- és ingatlanárak önmagukban 

nem jelenthették azt, hogy a Budapestről kiköltö-

zők Dunaharasztit választják későbbi lakhelyüknek. 

Legalább olyan fontos tényező a lakhelyválasztásnál 

a települést jellemző fejlett ipar és infrastruktúra, 

melynek létrejöttére nagy hatással volt az önkor-

mányzatiság és a fent említett gyorsforgalmi út meg-

építése. A 2000-ben városi rangot kapó település a 

rendszerváltást követően tehát ismét fejlődésnek 

indult mind gazdasági, mind pedig kulturális téren. 

23 év alatt lakóinak száma közel annyi fővel nőtt, 

mint 1949 és 1990 közötti 41 év alatt összesen, és 

bár az agglomerációhoz hasonlóan Dunaharaszti is 

kezdi lassan kinőni magát, a település városfejlesz-

tési stratégiája továbbra is egy vonzó településkép 

kialakítását tűzte ki célul. Ebben a főszerepet a sza-

badidő helyben történő tartalmas eltöltése és a már 

meglévő infrastruktúra további fejlesztése mellett 

a környező településekkel kialakítandó szorosabb 

együttműködés kapta. Megállapítható továbbá az a 

tény, hogy Budapest közelsége nem minden esetben 

fejt ki pozitív hatást a környező településekre. A fő-

város és az agglomeráció fejlődése nagyban függ a 

Budapest határain átívelő, de demokratikus elveken 

működő együttműködéstől, valamint az agglome-

rációban található települések közötti kapcsolatot 

biztosító közlekedés fejlesztésétől. Az agglomeráció 

kialakulásának kezdeti időszakáig visszatekintve 

megállapítható továbbá az, hogy Dunaharaszti is 

csupán azokban az időszakokban tudott fejlődést 

felmutatni, mikor ezek a feltételek adottak voltak.

Absztrakt 

A budapesti agglomeráció nem csupán Magyar-

ország, hanem Közép-Európa egyik gazdasági és 

kulturális téren is meghatározó régiója. A főváros-

on kívül további 80 települést is magában foglaló 
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településhálózat kialakulásához azonban hosszú út 

vezetett, mely nem mindenesetben volt konfl iktus-

mentes. Kezdetben a települések kölcsönösen ki-

használták egymás kedvező adottságait és az újon-

nan születő metropolisz köré egy természetes úton 

létrejövő agglomeráció kezdett körvonalazódni. Ezt 

a folyamatot a szocializmus felülről irányított tele-

pülésfejlesztése akasztotta meg egészen a rendszer-

váltásig, amikor a fővárost és környékékét érintő 

közlekedés-fejlesztéseknek és az önkormányzatok 

újraalakulásának köszönhetően ismét magukra ta-

láltak az agglomeráció települései. Tanulmányom 

célja bemutatni, hogy a fent említett folyamatok 

miként hatottak Dunaharasztira, hogyan alakítot-

ták át szerkezetét, továbbá igazolni szeretném azon 

feltevésemet, hogy a főváros közelsége nem minden 

esetben (illetve időszakban) volt pozitív hatással az 

agglomeráció egyes településeire, ehhez további fel-

tételek teljesülése is szükségesnek bizonyult.

Abstract 

Th e agglomeration of Budapest is an important 

economic and cultural region not only for Hunga-

ry, but also for Central Europe. Besides the capi-

tal include another 80 villages metro area, whose 

foundation was a long and not always confl ict-free 

way. At the beginning of the individual towns 

have mutually exploited their good circumstanc-

es, and so nice and slow a natural agglomeration 

has formed around the newly formed city. Th is 

naturalistic development was slowed down in the 

course of socialist development steered the coun-

try until the fall of the communist regime, from 

which, thanks to the development of communities 

and the infrastructure of the capital, agglomeration 

is re-awakened. Th e aim of my work is to show 

how the above-mentioned processes on the site 

took Dunaharaszti infl uence and structural changes 

took place. I would also like to show that the close 

location of the villages to the capital were not pos-

itive for the individual towns of the agglomeration 

anytime. Other requirements had to be met for it.

Felhasznált irodalom

Andorka Rudolf 2006 Bevezetés a szociológiába. 
Budapest, Osiris Kiadó.

Babbie, Earl 2008 A társadalomtudományi kutatás 
gyakorlata. Budapest, Balassi Kiadó.

Beluszky Pál 2007 Közép-Magyarország. Pécs–Bu-

dapest, Dialóg Campus Kiadó. 

Helméczy Mátyás et al 2000 Dunaharaszti történe-
te I., Dunaharaszti, Dunaharaszti Helytörténeti 

emléktár, 260 p. 

Helméczy Mátyás et al 2000 Dunaharaszti történe-
te II., Dunaharaszti, Dunaharaszti Helytörté-

neti emléktár, 286 p.

Helméczy Mátyás et al 2001 Dunaharaszti történe-
te III., Dunaharaszti, Dunaharaszti Helytörté-

neti emléktár, 400 p.

Farkas Péter 2006 Egymásba kapaszkodva. Buda-

pest, L’Harmattan Kiadó.

Giddens, Anthony 2008 Szociológia. Budapest, 

Osiris Kiadó.

Általános információk a Budapesti Agglomeráció 

Területrendezési Tervéről http://www.terport.

hu/kiemelt-tersegek/budapesti-agglomeracio/a-

budapesti-agglomeracio-teruletrendezesi-terve 

Letöltés ideje: 2013. szeptember 22.

A Budapesti Agglomeráció Területrendezési Ter-

véről szóló 2005. évi LXIV. törvény 2011. évi 

módosítása 

http://www.terport.hu/kiemelt-tersegek/budapesti-

agglomeracio/a-budapesti-agglomeracio-

teruletrendezesi-terverol-szolo-200 Letöltés 

ideje: 2013. szeptember 02.

Perger Éva 2006 A Budapesti Agglomeráció. Kézirat, 

Budapest. http://store1.digitalcity.eu.com/

store/clients/release/AAAABJFV/doc/bp_

agglo_2007.12.18-11.27.33.pdf Letöltés ideje: 

2013. november 02.

Tóth Géza – Schuchmann Péter 2010 A Budapesti 
agglomeráció területi kiterjedésének vizsgálata 
2010 http://www.ksh.hu/docs/hun/xftp/

terstat/2010/05/toth_schuchmann.pdf Letöltés 

ideje: 2013. szeptember 02.

Dunaharaszti város honlapja. www.dunaharaszti.hu 

Letöltés ideje: 2013. szeptember 02. 

Dunaharaszti Integrált Városfejlesztési Stratégiája 
2009.

http://www.dunaharaszti.hu/dokumentumok/

dhivs200905.pdf Letöltés ideje: 2013. szept-

ember 22.



IV. folyam V. évfolyam 2014/III. szám 67

Molnár Antal
Dunaharaszti a budapesti agglomeráció hányatatott sorsú települése

67

Kézikönyv a Budapesti Agglomeráció Területren-

dezési Tervéről szóló törvény alkalmazásához 

(2011) http://www.terport.hu/kiemelt-

tersegek/budapesti-agglomeracio/kezikonyv-

a-budapesti-agglomeracio-teruletrendezesi-

terverol Letöltés ideje: 2013. szeptember 22.

KSH: Magyarország közigazgatási helynévkönyve 
2013. január 1. http://www.ksh.hu/docs/

hun/hnk/hnk_2013.pdf Letöltés ideje: 2013. 

szeptember 02.

Közlemények a budapesti agglomerációról 16. 

A településszerkezet és a népesség változása 

2001 és 2011 között – a népszámlálási adatok 

tükrében. http://www.ksh.hu/docs/hun/xftp/

idoszaki/regiok/bptelepulesszerk.pdf Letöltés 

ideje: 2013. szeptember 02.

KSH Helységnévtár, Dunaharaszti http://www.

ksh.hu/apps/hntr.telepules?p_lang=HU&p_

id=09584 Letöltés ideje: 2013. szeptember 02.

Laki Ildikó 2013 Társadalmi fenntarthatóság 
Budapesten. http://www.polgariszemle.hu/app/

interface.php?view=v_article&ID=455 Letöltés 

ideje: 2013. október 02.

Tubákos Zsuzsanna 2010 Dunaharaszti város 
közoktatási esélyegyenlőségi programja. http://

www.dunaharaszti.hu/galeria/fi le/honlapra.pdf 

Letöltés ideje: 2013. szeptember 02. 





IV. folyam V. évfolyam 2014/III. szám 69

Bevezetés

Az evezés a kezdetektől szerepel az újkori olim-

piák műsorán, már 1893-ban rendeztek férfi ak 

számára Európa-bajnokságot. A „gyengébb nem” 

képviselői ezzel ellentétben sokáig voltak hátrányos 

helyzetben a hazai és nemzetközi színtéren. Az első 

női bajnokságot 1943-ban „írta ki” a Magyar Eve-

zős Szövetség, 1954-ben volt első ízben női Euró-

pa-bajnokság, 1974-ben az első világbajnokság, és 

csak az 1976-os olimpia óta vannak női evezős-ver-

senyszámok is a programban. Tanulmányom célja, 

egyrészt a női evezés elterjedésének történeti be-

mutatása, másrészt a kezdeti nehézségek feltárása a 

korabeli dokumentumok és sajtó, valamint „szem-

tanúk” segítségével.

Módszerek 

Vizsgálatom során a Magyar Evezős Szövetség 

sporttörténeti gyűjteményében levő, selejtezés elől 

megmentett Götz Gusztáv hagyaték köteteit hasz-

náltam fel tartalomelemzésre. Götz Gusztáv (1900–

1970) – evezős Európa-bajnok, később mesteredző, 

nemzetközi versenybíró, a MESZ alelnöke – bámu-

latos gondossággal gyűjtötte össze a nemzetközi és 

hazai evezős szakirodalmat; folyó évenként kötetbe 

fűzte az adott év hazai és nemzetközi versenyeinek 

eredményeit; ide ragasztotta be a magyar, német, 

angol, francia, orosz, olasz napilapokban, sportla-

pokban megjelent cikkeket, az edzésprogramokat, 

edzésnapló részleteket. Külön „köteteket” szentelt a 

női evezés történetének, valamint a női Európa-baj-

nokságok bemutatásának. Igazi „különlegességek” 

a versenyekről adott beszámolók, feljegyzések, a 

csapatkijelölésre, a kalóriapénzek elosztására tör-

ténő javaslatok, a beragasztott vonatjegyek, evezős 

bankettekre szóló meghívók, menükártyák, és nem 

utolsósorban a rengeteg fénykép.

Míg egy korábbi tanulmányomban a női Eu-

rópa-bajnokságokhoz kapcsolódó Népsport, Képes 

Sport, illetve Magyar Ifj úság cikkek kvalitatív szem-

pontú analízisével a női sport megjelenítését vettem 

szemügyre (Alliquander 2013), addig a mostani 

írásom a történeti, szakmai, és sportegészségügyi 

vonatkozásokra fókuszál. Nem csak a kötetekben 

olvasható FISA (Fédération Internationale des 

Sociétés d'Aviron – Nemzetközi Evezős Szövetség) 

kongresszusi anyagokból, egyes nemzeti szövetsé-

gek állásfoglalásairól írt beszámolókból, evezőstör-

téneti és sportorvosi cikkekből tudtam következtet-

ni a női evezés lassú elterjedésének okaira, hanem 

a „szemtanúktól” is sok ismeretre tettem szert. Ki 

kell emelnem közülük az idén 103. születésnapját 

ünneplő, jó egészségnek örvendő „Juventus Első 

Magyar Hölgyevezős Club” egyik alapítóanyját, 

Zarándy Aladárné Czógler Klárát, de rendszeresen 

van módom találkozni az 50-es, 60-as, 70-es évek 

nagy bajnokaival, leggyakrabban Domonkos Anná-

val,96 Bán Ágnessel,97 Rakitay Zsuzsával.98 

96 dr. Domonkos Anna, háromszoros Európa 

bajnoki bronzérmes, háromszoros EB negyedik helyezett, 

sokszoros magyar bajnok, később Magyar Evezős Szö-

vetség főtitkára, jelenleg a Magyar Evezős Szövetség Ha-

gyományőrző Bizottságának tagja, valamint a Danubius 

Nemzeti Hajós Egylet általános alelnöke.

97 Bán Ágnes, háromszoros EB negyedik helye-

zett, sokszoros magyar bajnok, jelenleg a Danubius Nem-

zeti Hajós Egylet edzője.

98 Rakitay Zsuzsa, kétszeres EB bronzérmes, két-

szeres EB negyedik helyezett, sokszoros magyar bajnok, 

jelenleg a Magyar Evezős Szövetség Hagyományőrző Bi-

zottságának tagja.

Alliquander Anna

ELLENSZÉLBEN – A NŐI EVEZÉS ÉS VERSENYZÉS KEZDETEI

1. kép A Götz Gusztáv hagyaték köteteinek és 
dokumentumainak egy része
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Az evezős sport meghonosítása

Gróf Széchenyi István 1823. évi angliai útján 

ismerkedett meg a sportjellegű evezéssel, és annyira 

megszerette, hogy 1826-ban már Angliából hoza-

tott magának hajót, amivel komoly evezős túrákat 

tett. Széchenyi, az angol evezősklubok mintájára, 

1841-ben megalapította az első Hajós Egyletet, 

más néven a Csolnakdát. Ő rendezte az első ma-

gyarországi evezősversenyt is 1842-ben a tulajdo-

nában lévő hajókkal. Széchenyi István és társai né-

hány éven át „még állandóan evezgettek, még hölgyek 
csónakoztatásával is szórakoztak”, és kisebb-nagyobb 

kirándulásokat tettek (Kertész 1937). Az 1840-es 

évek második felétől a politika és a függetlenségért 

vívott küzdelem kötötte le az alkotó erőket, a sza-

badságharc leverését követő önkényuralmi időszak 

pedig egy időre ellehetetlenítette a civil kezdemé-

nyezéseket.

Az 1860-as évek elején kezdenek sorra alakul-

ni az evezősegyletek: a főváros után Pozsony, Győr, 

Szeged, Temesvár, Arad a legjelesebb evezősbázisok. 

1861-ben megalakul a Budapesti Hajós Egylet, az 

egy évvel korábban elhunyt Széchenyi István em-

lékére. A fővárosi Nemzeti Hajós Egylet igazgató-

ja, Fülepp Kálmán, valamint a Győri Csónakázó 

Egylet titkára, Mihálkovics Tivadar elévülhetetlen 

érdeme, hogy előkészítették a Magyar Evezős Egy-

letek Országos Szövetsége megalakítását, amely első 

közgyűlését tizenegy klub részvételével 1893-ban 

tartotta (Domonkos 2004).

A női evezés kezdetei

Sok víz lefolyt a Dunán/Tiszán, azóta, hogy a 

hosszú szoknyás, matrózruhás női „fl ották” meg-

jelentek a vízen. Az 1894. júliusi szegedi regattán 

már női kormányos négyesre is kiírtak versenyt, 

amelyre a Temesvári Csónakázó Egylet és a Toron-

tál Korcsolyázó és Hajós Egylet is nevezett egy-egy 

csapatot. Miután a temesváriak nevezésüket vissza-

vonták, a győzelmet a Vattay Margit, Mihalkovics 

Erzsi, Zsiros Éva, Rónay Olga összeállítású négyes 

szerezte meg, kormányosuk Rónay Jenő főispán 

volt. A nagybecskerekiek egy másik négyessel is 

végigevezték a pályát, amelyben az előbb említett 

csapat tagjainak édesanyjai ültek. Valójában ezeket 

a futamokat inkább közönségcsalogatónak szánták 

a verseny szervezői, hogy „elálljon mindenkinek a 

szeme-szája” (Keresztes 1943).

Hogy ez idő tájt milyen volt a nők és a sport 

kapcsolata, érdemes felidézni egy 1885-ből szár-

mazó német tudósítást: „A Hamburgban első ízben 
megrendezett női úszóversenyt a rendőrhatóság hosz-
szú megfontolás után akként engedélyezte, hogy a nők 
bő, ráncos ruhában indulhatnak. Hátúszás és férfi ak 
jelenléte tilos. A kirendelt férfi zenekar csak függöny 
mögött játszhat”.99 

Az első világháború előtt inkább a társaságbeli 

sportokat (tenisz, golf ) fogadták el a nők részére. Az 

1920-as években kezdett a nők sportja teret hódíta-

ni, különösen az úszás, a kézilabda, a jégkorcsolya, 

a vívás, az asztalitenisz. Ezekben a sportágakban női 

bajnokságokat is rendeztek már Európa-szerte. Női 

vonalon, az úgynevezett stílusevezés fejlődik (kü-

lönösen Németországban), kimondottan esztétikai 

és mozdulatművész kiképzéssel. Az 1930-as évek 

elején már gyakran lehetett találkozni a Római-

part mentén „merész elhatározású” amazonokkal, 

vadevezősökkel, akik lélekvesztőjükkel sikálva100 

rótták a kilométereket.101 Nem sokkal később már 

szervezett, klubszerű formában gyakorolhattak a 

Jánosházy Evezős Iskola (Jánosházy EI) tanítványai 

kezdetben egy, majd két öreg klinker nyolcasban.102 

Eleinte az Újpesti Evezős Egylet Evezős Osztálya 

stégéről, az újpesti rakpartról történt a vízre szállás, 

persze csak szigorúan a délelőtti órákban, amikor 

nem zavarták a férfi akat. Később a Neptun Bu-

dapesti Evezős Egylet margitszigeti csónakházát 

vették igénybe. Itt a teniszpályák miatt, amúgy is 

előfordultak evezősök teniszezni vágyó hölgy hozzá-

tartozói, így volt női öltöző is. Végül a Rendőrtiszti 

Atlétikai Club Evezős Osztálya mellett, az IBUSZ 

sporttelepén (az Óbudai rakparton, a Tímár utcá-

nál) béreltek egy-két kabint, és itt alakították ki ví-

zi-bázisukat, itt tárolták hajóikat. 

99 Götz Gusztáv Női evezés, E.B. 10 éve című 

„kötetéből” egy Ruder Sport írás beragasztásból származik 

ez az idézet, melyről annyit lehet tudni, hogy 1964-ben 

jelent meg, a pontos dátum a kivágás miatt lemaradt.

100 Sikálás, amikor áthúzás után (csapás), előre gu-

rulás közben az evezőslapát hozzáér a vízhez.

101 Ilyen vadevezősről szól Gaál Béla 1933-as Vica 
a vadevezős című fi lmje.

102 A versenyhajók könnyűek és keskenyek, a 

gig-hajók ellenben nehezek és szélesek, ezáltal sokkal 

stabilabbak a vízen, így jól használhatók kezdő evezősök 

sokoldalú képzéséhez. A gig-hajó egy fajtája a klinker bo-

rítású; ez részben egymásra illeszkedő falemezekből áll.
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Az első magyar hölgyevezős klub megalapítása

1935. március 27.-én tartották a „Juventus 

Első Magyar Hölgyevezős Club”, alakuló közgyű-

lését.103 A korabeli sajtó így számol be az esemé-

nyekről:104 

„Az ország legszebb közgyűlését rendezték az Or-
szágos Testnevelési Tanács termében. Csupa mosolygás, 
csupa jókedv, mintha érettségi vizsga izgalma előtt álló 
fi atalság jött volna össze, az egész teremben lányok és 
asszonyok sokasága. Az elnöki emelvényen is szokat-
lan kép: fi atal lányok között ül, Dr. Kelemen Kornél 
az OTT elnöke. Arcán a megelégedés látható jeleivel, 
minden mozdulata, minden szava bíztatás. Büszké-
nek látszik, hogy az első aktív evezős női club hivata-
losan is megalakul. Dr. Jánosi Erzsébet már megrázza 
a csengőt, elhalkul a sok csevegés, és elindul útjára az 
első magyar női egyesület. Csupa ígéret, két nyolcas, 
egy négyes, komplett csapat, ha pénz lesz, clubház is 
lesz, versenyezni akarunk, és így tovább. Csak úgy 
röpködnek a tervek, melynek arányában pirulnak el 
a hallgatók, mert már ott látják magukat a célban, 
győzteseknek. Hosszú évek kitartó munkájának ered-
ménye ez a mai megalakulás, a női versenyevezős sport 
megteremtése. A tisztikar választására kerül sor: igaz-
gató, dr. Jánosi Erzsébet; alelnök, Czógler Klári; tit-
kár, Ábrahám Panni.105 Ezután dr. Kelemen Kornél 
köszöntötte az egyesületet. Ez a beszéd nem a szokásos 
sablon volt, hanem sokkal több. Egy sportban meg-

103 Az alakuló közgyűlést megörökítő kép hátol-

dalán található ez a dátum, más dokumentumok ettől 

eltérő időpontról számolnak be.

104 A Vízisport című lapból (1935) származik az 

idézet, a pontos szám a cikk-kivágás miatt lemaradt.

105  Más dokumentumok, képfeliratok szerint: 

igazgató Dr. Jánosi Erzsébet, általános elnök, Czógler 

Klára, alelnök: Ábrahám Panni.

edzett férfi  szerető atyai szavai, és elismerése az első női 
sportalakulat minden egyes tagjának”.

A „Juventus” Első Magyar Hölgyevezős Club, 

a sportág aranykorszakában alakult. A Nemzetkö-

zi Evezős Szövetség által, az Európa-bajnokságo-

kon legeredményesebb nemzet számára alapított 

Glandaz-díjat négyszer is elnyerték a magyar evező-

sök. Az idén 103.-ik (!) születésnapját ünneplő egy-

kori klubalapító, Zarándy Aladárné Czógler Klára 

elmondása szerint, nem a sportág sikerei miatt kezd-

tek evezni a későbbi „Juventusos” lányok, hanem az 

edzéseket, „gyakorlásokat” irányító Jánosházy János 

építészmérnök, a Műegyetemi Evezős Club tagjá-

nak hívó szavára. Ráadásul a rendszeres kasztlizás,106 

egyben felmentést adott a felső-iskolákban is köte-

lező gerendagyakorlatok és kézenállások alól.

A klub színeiben (fehér pamut trikó, hátán nagy 

piros kör, benne piros J betűvel, kis fehér sapkával) 

versenyen kívül is gyakran megjelentek: az 1934-es 

Szent István Ünnepe alkalmából rendezett virágdí-

szes csónakfelvonuláson is feltűnnek.107 Az Elnök-
kisasszony (1935), és a Tisztelet a kivételnek (1936) 

című magyar fi lmekben is sokáig látható evezésük. 

Egyidejűleg Szegeden, Szentesen és Szolnokon is 

megindult a női evezés, és a magyar női evezős-

sport, dacára a mostoha elbírálásnak, határozott 

fejlődésnek indult.

A dunai ismeretségekből gyakran házasságok 

is köttetnek. Jánosházy János egykori tanítványát, 

Ábrahám Pannit vette feleségül, míg Zarándy Ala-

dár Czógler Klárát. Klári néni első gyermeke szüle-

tésekor, 1940-ben lemondott elnöki tisztségéről, és 

azt Somkúti Ilona vette át.

1943-ban még beszámol a korabeli sajtó108 a 

Juventus Hölgyevezős Club meghívásos versenyé-

ről, amit az óbudai Duna-ágban rendeztek meg, 

és „igen szép számú közönség gyűlt össze, hogy tanúja 
legyen a hölgyek mérkőzésének”. A versenyen a Ju-

ventus hölgyeken kívül részt vettek még az Orszá-

gos Tiszti Kaszinó, az Országos Földhitelintézet, a 

Magyar Bank és Kereskedelmi Rt., a Pesti Magyar 

Kereskedelmi Bank és a Rendőrtisztek Atlétikai 

Klubjának evezős hölgyei. A beszámolóban külön 

dicsérettel illeték Kiricsi Lajosnét, a lelkes, tehetsé-

ges háziasszonyt. 

106 Tanmedencében való evezés.

107 2014-05-14, URL: http://fi lmhiradokonline.

hu/watch.php?id=1149# 1’04”-től.

108 Huszadik század, 2014-05-14, URL: http://

www.huszadikszazad.hu/sport/szepseg-baj-sot-tudas-a-

holgyevezosok-versenyen

2. kép 1932. A Nagyregattán győztes női csapat 
Jánosházy János trénerrel 

(a kép jobb oldalának legszélén, 

félig takarásban áll Czógler Klára)
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A második világháború utáni újjáélesztés 

Nem csak a második világháborúban megsem-

misült úszóházakat, hajóparkot kellett újjáépíteni 

a romokból, hanem az új politikai rendszerrel is 

meg kellett „küzdeni”, hiszen 1948-tól az evezést 

„úri sportnak” minősítették és betiltották a nagy 

múltú, patinás klubok többségét (MAC, Panno-

nia, Hitelbank, Sirály, Neptun, Hungária, Nemzeti 

Hajós Egylet), a többieket egymásba olvasztották, 

államosították (Alliquander 2011). A női evezősök 

sorait a régi és lelkes „Juventus” tagok rendezték. 

Somkúti Ilona (1919–2002), akit az egész magyar 

evezős társadalom becenevén Cicának, Cica néni-

nek ismert, a második világháború után egyik fő 

szervezője volt az evezős sport, benne különösen a 

női evezés újjáélesztésének. Segítségével gyűjtötték 

össze a megmaradt hajóparkot, éledt újjá a fi atalok 

evezős kedve.109 

109 Kisfaludi Júliának, a Magyar Evezős Szövetség 

Hagyományőrző Bizottság Elnökének Somkúti Ilonát 

bemutató méltatása: 2014-05-14, URL: http://www.

hunrowing.hu/muzeum/somkuti-ilona-1919-2002

Még 1946 elején a Magyar Evezős Szövetség 

az ő beszámolója és tájékoztatása alapján válaszolt 

a Magyar Vallás- és Közoktatásügyi Minisztérium 

sportügyekért felelős miniszteri tanácsosának, dr. 

Mező Ferencnek, aki ügyosztálya egyik legfonto-

sabb feladatának tartotta a női sport megszervezését 

és szélesebb alapokra való helyezését. Az alábbiak-

ban ebből a beszámolóból idézek:

„A magyar női evezős sport terén, annak dacára, 
hogy a múltban milyen mostoha elbánásban volt ré-
sze, határozott fejlődés észlelhető. Jelenleg női evezéssel 
foglalkozik a KASE-JUVENTUS Első Magyar Hölgy-
evezős Klub, mint a Közalkalmazottak Sportegyesülete 
keretén belül működő önálló női evezős egyesület 52 tag-
gal, a Budapesti Rendőr Egylet evezős szakosztálya 10 
női evezőssel, és a Ganz Hajógyár evezős szakosztálya 
10 női evezőssel. A férfi  egyesületek közül többen ter-
vezik az idei évadra női evezős szakosztály felállítását.

Tekintettel arra, hogy női evezőseink az ostrom 
utáni nehézségek dacára komoly és lelkes munkájukkal 
lehetővé tették az evezős versenyeknek női számokkal 
való tarkítását és jelenleg is a legkomolyabb edzéseket 
folytatják, (…) javaslatot teszünk arra, hogy a folyó 
évben megtartandó európai és világbajnokságra női 
evezős-számot (és pedig női egyes, női kettőst, és női 
négypárevezős számot) beiktatni szíveskedjenek. (…) 
A női evezés minél szélesebb körbe való meghonosítá-
sa érdekében célszerű volna még egy önálló női evezős 
egyesület létesítése, azon kívül a gyárak és vállalatok 
körében propagandát kellene kifejteni a célból, hogy 
túrahajók és a vízi cserkészetben olyan nagyszerűen 
bevált őrsi hajók beszerzésével, (ezek lényegesen olcsób-
bak, mint a négyes, nyolcas stb. hajók) természetesen 
szakszerű tanítás mellett ránevelje a dolgozó női ifj ú-
ságot a vízi sport megszeretésére. Az így kapott nagy-
számú túraevezősből okvetlenül kiválogatható lenne 
egy olyan keret, amely a magyar női evezős-versenyzés 
szempontjából szóba jöhetne. (…) Tekintettel arra, 
hogy az érdeklődők száma sokkal nagyobb, mint az 
elhelyezési lehetőség, okvetlenül szükség volna arra, 
hogy anyagi segítségben részesüljön, ellenkező esetben a 
továbbfejlődés, vagyis a nagyobb tömegek bekapcsolása 
teljesen lehetetlenné válik” .

Az elkövetkező években Somkúti Ilona, „Cica” 

élénk nemzetközi levelezést folytatott, és intézte, 

szervezte, hogy női versenyzők is eljussanak kül-

földre. 1950-ben (a kor eszmerendszerének megfe-

lelő nyelvezetet használva) így számol be a magyar 

női evezős sport helyzetéről:110 

110 Götz Gusztáv Női evezés, E.B. 10 éve című „kö-

tetéből” egy beragasztott, írógéppel írt beszámoló, Bohn 

Ferencné, Somkúti Ilona aláírásával.

3. kép 1938. A Juventus hölgyek versenyre indulnak 
a Juventus nevű hajóban. 

A képen balról a hatodik Czógler Klára.

4. kép Somkúti Ilona mint edző. Oktatás tantutajon
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„A magyar női evezős sport a felszabadulás után új 
életre kelt. A romokból újjá kellett építeni evezős há-
zainkat és hajóikat, a szerte széjjel lévő női evezősöket 
össze kellett szedni, új csapat és egyéni versenyzők fel-
neveléséről kellett gondoskodnunk és le kellett küzde-
nünk azt az egészen érthetetlen ellenszenvet, amellyel 
egyes evezős szakemberek a női evezés iránt viseltettek. 
De mint annyi más vonalon, így a mi szeretett evezős 
sportunkban is meghozta az eredményt a női egyen-
jogúság, munkánk nem vész kárba és mind több és 
több olyan egyesület, amely eddig kizárólagosan csak 
férfi evezéssel foglalkozott, veszi fel a női evezést.(…) 
1946-ba felvettük a kapcsolatot külfölddel, érdek-
lődtünk a többi ország női evezős kultúrájáról. (…) 
1947. májusában meghívást kapott a legjobb magyar 
női scull négyes a bécsi tavaszi regattára. (…) Igen so-
kat tanultunk az osztrákoktól, kiknek igen szép lapát 
és remek lábmunkájuk van. (…) Még ez év szeptem-
berében megmutatkozott szorgalmas munkánk ered-
ménye az őszi bécsi regattán, ahol sikerült az osztrák 
válogatott csapatot megvernünk. (…) 1949. júniu-
sában meghívást kaptunk a Zürich-i női evezősöktől, 
sajnos a meghívásnak technikai okokból nem tudtunk 
eleget tenni. Ez év július 28-29-én (…) élveztük a 
lengyelek vendégszeretetét. Ezen a regattán találkoz-
tunk először a csehekkel és a lengyelekkel. Sikerült 
győznünk. A külföldi tapasztalatokat egybe vetve arra 
a megállapításra jutottunk, hogy a jövőben úgy az oar, 
mint a scull111 evezést folytatnunk kell, nagyobb súlyt 
kell helyeznünk az oar négyes és nyolcas számokra, 
annál is inkább, mert a Szovjetunió evezős női egyes 
és kettős számokon kívül kizárólagosan ezekben a szá-
mokban indulnak. (…) Ha összehasonlítást teszünk a 
felszabadulás előtti női evezős sport és a jelenlegi kö-
zött, örömmel láthatjuk a felszabadulás utáni óriási 
fejlődést. (…) Ha tovább is szorgalmasan dolgozunk 

és szervezzük a dolgozó ifj úságot evezős sportunk mű-
velésére, bátran állhatunk az 1950. évi nemzetközi 
találkozások elé, hogy méltóan képviseljük a magyar 
népi demokrácia színeit”. 

A női evezés „vegyes” nemzetközi 
megítélése

Időközben a Nemzetközi Evezős Szövetségben 

(FISA) is visszatérő kérdéssé vált a nők nemzetközi 

versenyzésének szabályozása, az esetleges női Eu-

111 Oar evezés – váltott evezés, az evezős egy la-

pátot fog a kezében, vagy jobbra, vagy balra evez. Scull 

evezés – párevezés, az evezős egy lapátot tart a jobb, és egy 

lapátot a bal kezében.

rópa-bajnokságok megszervezése. A FISA először 

1937-ben és 1938-ban vitatta meg azt a német ja-

vaslatot, hogy a nők részére rendezzenek Európa-

bajnokságot, de erre a felvetésre egészen 1951-ig 

nem született válasz. Ennek a „késlekedésnek” az 

volt az oka, hogy az egyes nemzeti szövetségek elté-

rően ítélték meg az evezés női egészségre gyakorolt 

hatását, a nők egyenjogúsítását az evezőssportban, 

a női versenyszámok nemzetközi regattákon való 

kiírását, a női nemzetközi versenyszabályokat, a női 

versenybíráskodás bevezetésének kérdését.

A női evezés eltérő sporttörténeti 
hagyományai

Németországban 1937-ben rendeztek először 

„stílus versenyeket” az evezős bajnokság ideje alatt. 

Valójában Németország női evezőssportjában kez-

detektől a „stílus versenyek” domináltak, amit pon-

tozással jutalmaztak a versenybírók, és nem a hajó 

minél gyorsabb hajtása, hanem a tökéletes tech-

nikai kivitelezés volt a fő szempont. A megalakult 

5. kép Berlin-Grünau 1952, győzelem után. 
Balról jobbra: Rónai Klára, Hambalgó Istvánné, 

Skotniczky Ilona kormányos, dr. Ballya Hugó 

edző, Horváth Margit, Somkúti Ilona

6. kép Stílusevezés a hamincas évek 
Németországában



74

Kísérleti kutatás 

Kultúra és Közösség

német evezős iskolák, mint a Rückert Iskola, vagy a 

Sophie-Scholl Iskola és még mások, stílus versenye-

ken indították tanítványaikat. 1940-ben már kiír-

tak hivatalosan is bajnoki számokat a nők részére, 

ami jelentős előrelépés volt az előrehaladás útján. 

Az evezés női egészségre gyakorolt 
hatásainak eltérő megítélése

A második világháború után a két Németország 

női evezésének pártfogói a női stílusevezés fenn-

tartása mellett szembe kerültek egymással a pár- és 

váltott-evezés kérdésben. A Nyugat-Német Evezős 

Szövetség bejelentése, hogy lemond a nők váltott-

evezős hajókban való versenyeztetéséről, maga után 

vonta a Francia Evezős Szövetség hasonló elhatáro-

zását. A sportegészségügyi kutatások eredményei-

ből más-más következtetést vontak le a különböző 

országok sportorvosai, sportélettani szakemberei, 

illetve sportvezetői. Az NDK Evezős Szövetségé-

nek álláspontjával szemben, a Ruder Sport (NSZK) 

több cikkében rámutat arra (Walter R. Ulrich, Ria 

Böbbis, Gudrun Lehmann, Prof. Dr. med. habil. 

H. Noack), miért célszerű a nőknek csupán páreve-

zős hajókban evezni. A gerincoszlop aszimmetri-

kus terhelését emeli ki az összes tanulmány, amivel 

szemben – mint munkaegészségtanból ismert – a 

nők sokkal érzékenyebbek. Ezen kívül ismerteti ál-

talában a versenyzési lehetőségek szigorú szabálya-

it (lsd. alább), az evezős sportsérülések formáit, az 

evezős mozgás várandósság alatti teljes tilalmát. E 

kérdéskörről Pap Kornélia,112 – a később egypáreve-

zősben négyszeres Európa-bajnok evezős – cikket 

írt,113 amelyben így foglalta össze (a cikkbe végül 

cenzúrázva került) véleményét: 

112 Sportolói pályafutása alatt négy egymás utáni 

évben nyert Nyílt Európa Bajnokságot egypárevezősben: 

1958. Poznan, 1959. Macon, 1960. London, 1961. Prá-

ga. Harmadik helyezés ért el: 1955. Snagov, 1956. Bled. 

Sportpályafutása után Pap Kornélia a Nemzeti Sport 

munkatársaként dolgozott, 26 évig volt sportújságíró. 

Sportmúltjáról szóló önéletrajzi könyve a Vizek szabadja 
lettem már két kiadást ért meg. A versenyzés abbahagyása 

óta ma is aktívan sportol (evez, kajakozik, korcsolyázik, 

kerékpározik és síel), életmódja követendő példaként 

szolgálhat a felnövekvő nemzedék számára. Többször 

teljesítette Európa leghosszabb evezős versenyét, a 172 

km-es Budapest–Baja maratoni evezős versenyt, legutóbb 

2003-ban, 72 évesen (!).

113 Götz Gusztáv Női evezés, E.B. 10 éve című „kö-

tetében” egy beragasztott Képes Sport (?) cikket olvasha-

tunk, de a pontos dátum a kivágás miatt lemaradt.

„Szándékosan hagytam utoljára azokat a váda-
kat, amiket a nők egészségvédelmének ürügyén szór-
nak bőkezűen a szegény női versenyzőnők fejére. (…) 
Áltudományos hiedelmek, előítéletek ellen pedig csak 
mi versenyzők vehetjük fel a küzdelmet, saját pél-
dánkkal igazolva, mennyire nincs igazuk azoknak, 
akik ettől a szép és egészséges sporttól féltik a „gyen-
gébb nemet”. Kellő fi zikumú, orvosi felügyelet alatt 
álló, ésszerű, fokozatos terhelésű, rendszeresen edző 
nő szervezetét nem érheti semmiféle károsodás. (…) 
Az asszonyok, sokévi kemény evezősedzések után, ha 
annak eljön az ideje, komplikációk nélkül, gyönyörű 
gyereket szülhetnek. Mindezek a vádak és mellőzések 
még nem akadályozhatják meg az európai női evezés 
fejlődését, ha a FISA túlnyomórészt maradi vezetői 
(tudomásom szerint nincs köztük nő) állásfoglalásuk-
kal és intézkedéseikkel nem nyomnák el oly mértékben, 
mely már aggodalomra ad okot.(…)”.

A női versenyszámok a nemzetközi 
regattákon

Voltak nemzeti szövetségek, akik hallani sem 

akartak a női versenyevezésről, például Olaszország 

és Svájc. Érdemes megemlíteni, hogy nemcsak az 

evezésben, hanem a nemzetközi sportéletben is 

nagy tiszteletnek örvendő FISA elnök Th omas Kel-

7. kép Pap Kornélia 
(Kivágás a Képes Sport címlapjából)
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ler – aki 1958-tól egészen 1989-ig, haláláig vezette 

a Nemzetközi Evezős Szövetséget – svájci nemze-

tiségű volt. Voltak, akik a női Európa-bajnokság 

mellett kardoskodtak. Ezen az állásponton volt 

Franciaország, Hollandia, Belgium, Anglia, Dánia 

és Magyarország is. Ennek megvalósítása érdekében 

1951-ben megrendezték az első hivatalos nemzet-

közi női regattát a franciaországi Maçonban, mely 

kiindulópontja volt az 1954-ben Amsterdamban 

elsőként megszervezett női Európa-bajnokságnak.

A női nemzetközi versenyszabályok

A női nemzetközi versenyszabályok javaslatának 

tárgyalását már 1950-ben megkezdték, azonban 

annak végleges szövegét csak 1953. májusban meg-

tartott FISA kongresszus hagyta jóvá 1954. januári 

érvénnyel. Ebben meghatározták a kormányos mi-

nimum testsúlyát (50 kg), a versenytávot (1000 m), 

a versenyszámokat (egypárevezős, kétpárevezős, kor-

mányos négyes, kormányos négypárevezős, nyolcas). 

A Nyugat-Német Evezős Szövetség sportegészség-

ügyi szempontokra hivatkozva szigorúan szabályozta 

a versenyzés feltételeit a német evezősnők egészsége 

védelmében. Ilyen például a juniorok számára köte-

lező sportorvosi vizsgálat, és „versenykorlátozás” (egy 

nap csak két futamot „húzhatnak”, egy szezonban 

összesen csak négy regattán vehetnek részt).

Következtetések

A női evezés és versenyzés kezdetén a lassú el-

fogadásban több tényező játszott fontos szerepet. 

Hátráltatták az elterjedést a különböző sporttör-

téneti hagyományok, az evezés női egészségre gya-

korolt hatásainak eltérő megítélése, a sportpolitikai 

érdekek, a versenyszabályok egységesítése, míg vég-

re 1954-ben sor került az első női evezős Európa-

bajnokságra Amsterdamban.

Absztrakt

Vizsgálatom célja, hogy bemutassam a Ma-

gyar Evezős Szövetség sporttörténeti gyűjteményé-

ben levő, Götz Gusztáv hagyaték köteteit mintául 

használva a női evezés és versenyzés kialakulásának 

történetét, kezdeti nehézségeit. A kongresszusi be-

számolókban, nemzeti szövetségek állásfoglalásai-

ban, evezőstörténeti cikkekben, sportegészségügyi 

írásokban kutatva azt találni, hogy megosztott volt 

a nemzetközi evezős társadalom, nagy különbségek 

adódtak a sporttörténelmi hagyományok terén, és 

eltérő volt az egyes országokban az evezés női egész-

ségre gyakorolt hatásának megítélése is. Kulcssza-

vak: női evezés, gender és társadalom, sportsajtó.

Into headwind – the fi rst steps of woman’s 
rowing

Abstract: Th e subject of my study is to show 

the history of women's rowing, racing, and the dif-

fi culties surrounding its fi rst steps using the Gusz-

táv Götz Heritage from the Hungarian Rowing 

Federation's Archives of Sports History. Searching 

through the Congress reports, resolution of nation-

al Federations, historical articles, and documents of 

sports medicine, one can fi nd that the international 

society of rowing was divided with huge diff erenc-

es in sports historical traditions; also each country 

had diff erent opinions about the eff ect of rowing 

on women's health. Keywords: Women’s rowing, 

gender and society, sport media.

Köszönetnyilvánítás

Köszönettel tartozom Kisfaludi Júliának, a Ma-

gyar Evezős Szövetség Hagyományőrző Bizottság 

vezetőjének, hogy rendelkezésemre bocsátotta a 

Götz Gusztáv hagyaték közel hatvan kötetét kuta-

tási célra.
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KERTÉSZ Á. 1937 A Nemzeti Hajós Egylet 75 
éves története 1862–1936. Budapest, Nemzeti 

Hajós Egylet, 6. p. Valamint a kötetekben 

megtalálható sportcikkek, interjúk, Götz 

Gusztáv által összeállított sporttörténeti írások, 

kongresszusi beszámolók.

Képjegyzék: A képek a Magyar Evezős Szövetség 

tulajdonát képezik, kivéve a 2. és 3. kép, melyeket 

dr. Zarándy Aladárné Czógler Klára bocsátott a 

rendelkezésemre. 
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1. A múltkoriban a www.cibervalle.com114 
oldalon – Bepillantás115 a globális életvilág 
mindennapjaiba 

Hétfő reggel, 8 óra. Egy kaliforniai kisvárosban 

a paraguayi Angela éppen felkel. A fürdőszobába 

menet bekapcsolja a számítógépét, megmossa a fo-

gát, aztán visszamegy a hálószobába, és belép a Mes-

sengerbe.116 Megnézi, hogy az ismerősei közül kik 

114  A teljes cím magyarul: Etnometodológiai ref-
lexiók egy plurilokális, számítógépes közvetítésű terepen 
végzett etnográfi ai kutatásról. Eredeti megjelenés: Heike 

Monika Greschke: Bin ich drin? – Methodologische 

Refl ektionen zur ethnografi schen Forschung in einem 

plurilokalen, computervermittelten Feld, FQS 8(3), 32. 

szám, 2007, http://www.qualitative-research.net/fqs/ Fo-

rum Qualitative Sozialforschung / Forum: Qualitative 

Social Research (ISSN 1438-5627). Fordította Baumann 

Tímea.

115 Itt természetesen nem abban az értelemben 

beszélek „bepillantásról”, hogy a Cibervalle valódi na-

pirendjét írnám le. Az elbeszélési forma, amelyet vá-

lasztottam, hogy az olvasó számára egy jól elképzelhető 

képet adjak a számítógép által közvetített együttélésről a 

mindennapokban a Cibervalle-n, hasonlatos a fakció iro-

dalmi műfajhoz. Hasonlóan, mint Capote In cold blood 
című krimije (1965), amely egy valóban kivitelezett bűn-

tényről gondosan összegyűjtött adatokon nyugszik, és 

ezeket fi ktív elbeszéléselemek segítségével egy izgalmas 

regénnyé sűríti, a Cibervalle mindennapjairól szóló leírás 

olyan gyakorlatokon és eseményeken nyugszik, amelye-

ket a Cibervalle-t@gok különböző élethelyein Paraguay-

ban, Kaliforniában, Argentínában, Németországban és a 

kibertérben résztvevő megfi gyeléssel gyűjtöttem egybe. 

Az elbeszélés annyiban fi ktív, hogy tipikus gyakorlatokról 

és alakokról gyűjtött empirikus adatok alapján konstru-

ált, és egy fi ktív szituációt egyidejűleg különböző helyi 

perspektívákból mesél el.

116 Írásbeli azonnali kommunikációra használható 

program, amely lehetővé teszi ún. kapcsolatlisták (buddy 

list) létrehozását. Így elmenthetjük a többi résztvevő cí-

mét, és azonnal jelzést kapunk a programtól, ha ezek az 

emberek elérhetők interneten és szintén a Messengert 

használják. A kommunikáció privát, és általában két 

főre korlátozódik, ugyanakkor megengedhetjük további 

résztvevőknek is, hogy csatlakozzanak a beszélgetéshez. 

A program újabb verziói a csetelés mellett webkamera, 

voice-chat (egyfajta internetes telefon) használatát, fájlok 

küldését és online-játékok használatát is lehetővé teszik.

vannak éppen online, aztán elindítja a böngé-

szőjét, hogy direkt a paraguayi Online-fórum, a 

Cibervalle117 főoldalát nyithassa meg, amely hazá-

jával és a világ minden részén élő honfi társaival köti 

őt össze. Megnyit egymás után néhány tópicot118 

– amelyekben előző este a barátnőivel társalgott 

–, hogy lássa, mi történt az éjszaka folyamán a 

Cibervalle-n. Aztán felébreszti a gyerekeket, felöl-

tözteti őket és reggelit készít nekik. Amikor meg-

hallja az ismerős szignált, amely értesíti arról, hogy 

valamelyik ismerőse megszólítja a Messengerben, 

visszaül a számítógéphez. Megnyílik egy privát be-

szélgető ablak, amelyben a bátyja köszön neki. Nem 

régóta van Spanyolországban, és alig várja, hogy el-

mesélhesse neki, hogy megkapta az állást annál az 

építőipari cégnél, amelynél aznap reggel járt állásin-

terjún. Röviden csetelnek, aztán Angelának be kell 

fejeznie a beszélgetést, mert a gyerekek veszekednek 

a konyhában.

Mindeközben Asunciónban, Paraguay főváros-

ában, egy irodában Eduardo ebédjével a kezében 

kényelembe helyezi magát a számítógép előtt, és 

ugyanezen a fórumon átnézi az éppen megvita-

tott tópicokat. Egy munkával töltött délelőtt után 

most kihasználja az ebédszünetet, hogy az ez évi 

adománygyűjtő kampánnyal foglalkozzon, amelyet 

szokás szerint karácsonykor a Cibervalle-t@gok119 

szerveznek. Ebben a pillanatban Angela üdvözli a 

Messengerben. Gyermekei éppen elmélyülten ját-

szanak a gyerekszobában, ezért kap az alkalmon, 

hogy online-kapcsolatait ápolja. Megkérdezi Edu-

ardot, hogy áll az adománygyűjtő kampány szer-

117 A fórum és használóinak nevét megváltoz-

tattam. Cibervalle [θieberbaλe] a beszélgetőfórumnak 

egy pszeudonimja, amely névvel a felhasználók közössé-

güket és önmagukat is (Cibervalle-t@g) megnevezik. A 

Cibervalle szó az angol cyber előtag hispanizált formájá-

ból és a valle [guarani: otthon] szóból áll össze.

118 Tópiconak [spanyol: téma] a Cibervalle-n az 

egyes beszélgetésszálakat nevezem a fórumon belül.

119 Az eredeti szövegben Cibervaller@, amely ki-

fejezéssel a szerző a Cibervalle résztvevőit jelöli meg. Az 

@ karakter használata azt kívánja jelölni, hogy a résztvevő 

lehet férfi  vagy nő is. Ezt a jelölésmódot követve magya-

rul a könnyebb befogadás érdekében a Cibervalle-t@g 

kifejezést alkottam meg. [A fordító]

Heike Mónika Greschke

„BELÉPTEM?”

ETNOMETODOLÓGIAI REFLEXIÓK EGY PLURILOKÁLIS ETNOGRÁFIAI KUTATÁSRÓL114
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vezése, amellyel ebben az évben egy utcagyerekek 

számára létrehozott asuncióni magánotthont sze-

retnének támogatni. Eduardo elmeséli neki, hogy 

tegnap meglátogatta az otthont néhány további 

fórumtaggal együtt, hogy megismerhessék az ott 

élő gyerekeket és gondozóikat, és így képet alkot-

hassanak arról, mire van leginkább szükségük. A 

Messenger beszélgető ablakán keresztül elküldi neki 

a tópico linkjét, amelyet éppen megnyitott. Angela 

megnézi benne a fotókat, amelyeket Eduardo a 

gyermekotthon meglátogatása alkalmával készített, 

és átfutja a sürgősen szükséges dolgok listáját, mely 

a fotók alatt található. Még tisztáz néhány részletet 

Eduardóval, és felvet néhány további beszerzen-

dő dolgot, melyeket Eduardo hozzáad a listához. 

Angela elkéri Eduardo bankszámlaszámát, és meg-

ígéri, hogy egy kisebb pénzadománnyal hozzájárul 

a kampányhoz, és sajnálatát fejezi ki, hogy nem se-

gédkezhet helyben az előkészületekben.

Ugyanekkor Irén is megnyitja Messengerét 

Asunciónban, és arra vár, hogy barátja, Tomás 

New Yorkban belépjen. Szokás szerint együtt töl-

tik az ebédszünetet. Az időpont egyeztetése nem 

jelent problémát, mivel a két város ugyanabban 

az időzónában helyezkedik el. Miközben Tomásra 

vár, átnézi a fórumon az aktuális tópicokat, felír-

ja magát Eduardo topicójában az adománygyűjtő 

akció segítőinek listájára, és aztán csodálkozva ál-

lapítja meg, hogy barátja utolsó hozzászólásainál 

annak a szervernek az IP-címe120 szerepel, amelyet 

otthon szokott használni. Ezek szerint előfordulhat, 

hogy ma nem is ment dolgozni? Gyorsan küld neki 

egy üzenetet a Messengeren keresztül a mobiljára, 

amely folyamatos kapcsolatot biztosít számára a 

Messengerrel, amikor úton van. Hamarosan csö-

rög a mobilja. Tomás tudatja vele, hogy éppen az 

orvostól jön, mert előző éjszaka szörnyű hasfájás-

ra ébredt, és így ma reggel nem tudott munkába 

menni. Még röviden beszélnek, Irén ajánl neki egy 

fajta Yuyost121 inni, amelyet nemrég küldött neki 

postán a Tereréjéhez,122 aztán megbeszélik, hogy 

este a szokott időben csetelnek. Mielőtt Irén vissza-

térne a munkájához, még megnyit a fórumon egy 

120 Az IP (Internet-Protocol-Adresse) segítségé-

vel címet rendelhetünk a számítógépekhez és földrajzi-

lag lokalizálhatjuk őket, ha egy elektronikus hálózatban 

összeköttetésben állnak egymással. Az IP a számítógépes 

hálózatban bizonyos értelemben funkcionális megfelelője 

a telefonszámnak egy telefonos hálózatban.

121 paraguayi gyógynövény.

122 paraguayi nemzeti ital.

tópicot, amelyben jobbulást kíván a barátjának. A 

tópico hamar megtelik jókívánságokkal, melyeket a 

fórumközösség tagjai küldtek. Ezután Rafael szólít-

ja meg Irént Svájcból a Messengeren keresztül. Ol-

vasta a tópicot, és aggódik Tomásért. Irén elmeséli 

neki, amit tud, és megígéri neki, hogy tájékoztatja 

a fejleményekről. Gyorsan kilép a Messengeréből, 

kifi zeti a pénztárnál a kért összeget, majd sietve el-

hagyja az internet-kávézót, nehogy késve érjen visz-

sza a munkahelyére. Amikor este hazaér a munka-

helyéről, rögtön a szobájába megy, és bekapcsolja a 

számítógépet. Tomás már várja őt. Ágyban fekszik, 

a számítógép kézközelben van mellette, és úgy ál-

lította be a webkamerát, hogy Irén jól láthassa őt. 

Irén is bekapcsolja a webkameráját. Megbeszélik, 

hogy mi újság van velük, és röviden beszélnek a 

fórum aktuális témáiról is. Ismét vita van az „új” 

Nickről.123 Feltételezik, hogy az állítólagos „új tag” 

egy fórumrésztvevő klónja,124 és azért szól hozzá a 

tópicokhoz, hogy másokat provokáljon. Tomás el-

küldi Irénnek egy tópico linkjét a Messengeren ke-

resztül a következő kommentárral: „Cibervalle-nek 

új szerelmes párja van!”. Úgy tűnik, hogy Anastasia 

és Perrito egymásba szerettek a találkozó alatt, ame-

lyet tegnap rendezett a ciudad del este-i csoport. 

Irén kíváncsian a linkre kattint, és közvetlenül ab-

ban a tópicoban landol, amely a tegnapi összejö-

vetelről számol be. A találkozót abból az alkalom-

ból rendezték, hogy Perrito hazalátogatott. Perrito 

egyébként New Yorkban él, és csak a szabadságát 

szokta szülővárosában tölteni. Irén végignézi a fo-

tókat, és somolyog, amikor együtt látja Anastasiát 

és Perritot. „Nahát, micsoda meglepetés” – gépeli a 

beszélgető ablakba, amelyben Tomással beszélget, és 

kijelentésének iróniáját egy kacsintó smiley-val feje-

zi ki. Már régen feltűnt neki a gyakori üzenetváltás 

Anastasia és Perrito között. Bármely tópicoban is 

jelent meg az egyik, nem kellett sokat várni a másik-

ra sem. Tomás félbeszakítja Irén gondolatmenetét, 

és egy sakkpartira hívja ki. A Messenger legújabb 

verziójával különböző játékokat lehet használni, 

többek között van sakkjáték is. Végül Irén nyer, és 

123 Nick = az a név, amellyel regisztrálhatjuk ma-

gunkat aktív résztvevőként egy fórumbeszélgetésben.

124 A fórumkommunikáció esetében megszokott 

gyakorlat, hogy párhuzamosan több különböző Nicket 

használnak, amelyek általában különböző személyiség-

jellemzőket hordoznak, miközben többnyire van egy fő-

Nick, amellyel magát a résztvevő nyilvánosan azonosítja. 

A további Nickeket különösen tabu-témákról szóló be-

szélgetéseknél, vagy a közösség által nem elfogadott visel-

kedés követése esetében alkalmazzák, miközben általában 

tisztázatlan marad, ki áll a klón mögött.
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győzedelmes arcot vág a kamerába. Tomás nevet, és 

rákacsint. Holnap – így jelenti be – Irénnek nem 

lesz semmi esélye ellene. Jó éjszakát kívánnak egy-

másnak, Irén kilép, kikapcsolja a számítógépet, és 

lekapcsolja a villanyt.

A www.cibervalle.com egy nyilvánosan elérhető 

beszélgető fórum az interneten, amely virtuális talál-

kahelyet kínál a világ majdnem minden pontján élő 

paraguayinak.125 A dél-amerikai ország, Paraguay a 

gazdasági helyzet folyamatos romlása miatt erősen 

érintett a tartós migrációs mozgásokban, amelyek 

elsősorban a szomszédos Argentína felé irányul-

nak, de Észak-Amerikába és Európába (ezen belül 

főként Spanyolországba) is sokan vándorolnak ki. 

Az emigráns felhasználóknak a fórum lehetőséget 

biztosít, hogy imaginárius hazájukkal kapcsolatban 

maradhassanak, vagy újra közeledhessenek hozzá. 

A fórum beszélgetésein keresztül naprakész infor-

mációkat kaphatnak a származási régióból és hon-

fi társaikkal beszélhetnek meg különböző témákat 

egy olyan bizalmas nyelven, amely a közös tapasz-

talatok bázisán jön létre. A migrációból következő 

élethelyzet okán, amelyet a nagy törések, az izoláció 

és a kockázatok jellemeznek, a Cibervalle – melyet 

gyakran neveznek „ablaknak Paraguayra” – a fel-

használóknak kulturális kontinuitást, közösséget és 

kölcsönös szolidaritást kínál.126 Azoknak a felhasz-

nálóknak pedig, akik Paraguayban laknak, a fórum 

funkciója, hogy nyisson egy „ablakot a világra”, 

amelyen keresztül idegen életvilágokba pillanthat-

nak be, szélesíthetik tudásukat és látókörüket, de 

lehetséges migrációs törekvésüket is előkészíthetik.

125 A Cibervalle-fórum része egy spanyol nyelvű 

paraguayi internetes portál interaktív kommunikációs 

környezetének. Még ha a beszélgető fórum potenciálisan 

el is érhető globálisan, valóságos társadalmi kiterjedése 

mégis korlátozott. Először is meg kell találni a World 

Wide Web mélyebb bugyraiban. A www linkelő logiká-

jának következtében annak valószínűsége, hogy valaki 

rátalál a Cibervalle-fórumra, akkor a legmagasabb, ha 

Paraguay-jal kapcsolatos információkat keres. Továbbá 

birtokában kell lennie a spanyol nyelv tudásának, hogy 

értelmesen részt tudjon venni a kommunikációban. Így 

globális hozzáférhetősége ellenére a Cibervalle-fórumot 

ténylegesen elsősorban paraguayiak használják.

126 Sok paraguayi az állami hivatalok megkerülésé-

vel valósítja meg migrációs szándékát, gyakran informális 

utazási ügynökségek segítségével, és így gyakran legális 

tartózkodási engedély nélkül élnek az egyes országokban. 

Élethelyzetük ennek megfelelően bizonytalan és rizikók-

kal teli, mivel tartózkodási helyükön nem rendelkeznek 

állampolgári jogokkal, és egyúttal azt tapasztalják, hogy 

anyaországuk állami szerveitől alig számíthatnak kielégítő 

védelemre (lásd Luna Nueva 2005; Greschke 2005).

Amellett, hogy a virtuális ablakon keresztül be- 

vagy kipillanthatunk Paraguayból vagy Paraguayba, 

az elektronikus hálózat lehetőséget ad olyan hon-

fi társak lokalizálására és személyes megismerésére, 

akik a saját lakóhely közelében élnek. Azonban a 

szemtől szembeni találkozások, amelyek a fórum 

segítségével jöhetnek létre, egyáltalán nem helyet-

tesíthetik a virtuális kapcsolatokat. Az adatok elem-

zése sokkal inkább arra mutat rá, hogy a fi zikailag 

és lokálisan szituált események és kapcsolatok és a 

virtuális színtér összefonódásai a Cibervalle alapve-

tő jellemzői. Ez azt jelenti, hogy a Cibervalle-t@

gok egyes élettereiben rendszeresen vannak lokális 

találkozók, amelyeket a fórumon keresztül hirdet-

nek meg, majd azt követően fotók segítségével a 

fórumon újra alkotják mediálisan, és megosztják a 

globális közösséggel.

A Cibervalle-ban nemcsak az a meglepő, hogy 

a legtöbb tagja nem ismerte egymást azelőtt, hogy 

a Cibervalle-fórumon találkoztak. Az is érdekes, 

hogy a felhasználók nem csak azért nyúlnak a vi-

lághálóhoz, hogy aktuális információkat kapjanak 

szülőhazájukról, megszervezzék kivándorlásukat 

vagy politikai, kulturális vagy társadalmi nézete-

iket megvitassák, hanem elsősorban azért, hogy 

mindennapjaikat megosszák egymással. Amint 

feljebb bemutattuk, a felhasználók virtuális cselek-

vései nem csak mindennapjaik fontos részét képe-

zi a cselekvők egyes lakhelyén, sokkal inkább azt 

mondhatjuk, hogy a Cibervalle-t@gok egy virtuális 

társadalmi teret konstruálnak meg kommunikatív 

módon, amelyet együtt „laknak be”, és amely meg-

engedi számukra, a különböző földrajzi távolságok 

ellenére, az együttélést. Így az anonim elektronikus 

közösségi hálózat többéves fennállása alatt egy glo-

bális életközösséggé vált.

Ugyanakkor a Cibervalle-nak különböző jelen-

tősége van lakói számára, a részvétel életvilágbeli 

kontextusának megfelelően. Ugyanúgy, mint ahogy 

különbözik egymástól a lokális találkozók társadal-

mi jelentősége és kapcsolódásuk a fórum felszínén 

történő utólagos elmesélésükhöz, az egyéni életszi-

tuációtól függően. Egyesek számára a Cibervalle 

egy kísérleti mező, ahol például alternatív identi-

táskreációkat próbálhatnak ki. Mások, főképpen a 

migrációban élő Cibervalle-t@gok, társadalmi kap-

csolataik lényeges részét élik meg benne, és így a 

Cibervalle az egyéni életvilág központjává is válhat. 

Az anyaországukon kívül élő résztvevők számára a 

lokális találkozók egy szituatív társadalmi önértel-

mezést nyernek, mert lehetőséget adnak arra, hogy 

honfi társakkal együtt ápolhassák a származási kul-
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túrához való kötődésüket és „olyan pillanatokat 

élhessenek meg együtt, mintha Paraguayban len-

nének”.127 Ezzel szemben a Paraguayban rendezett 

találkozók leginkább a Cibervalle-fórumon való 

újraalkotásukban nyerik el társadalmi jelentőségü-

ket, mivel nagyon erősen orientálódnak a fi zikailag 

távol lévő tagok felé. Amint a bevezető elbeszélés 

megmutatta, nem csak azért szerveznek Paraguay-

ban találkozókat, hogy az országba látogató tagokat 

üdvözöljék; lehet például egy jelen nem lévő tag 

születésnapja is alkalom az összejövetelre. A szüle-

tésnapi bulin készült fotókat rövidesen megosztják 

a fórumon. A lokális esemény csak virtuális újraal-

kotásában nyeri el társadalmi jelentőségét, amikor 

az ünnep testben jelen nem lévő résztvevője és min-

den más tag is „ott” lehet az ünnepen. Bármilyen 

kapcsolatot is feltételeznek a cselekvők saját társa-

dalmi valóságuk fi zikai-lokális és virtuális-globális 

dimenziói között, mindenesetre koordinálniuk kell 

az egyidejű jelenlétet a virtuális és a fi zikai térben.

A bevezető fi ktív, ám kutatási eredményeken 

alapuló elbeszélésnek és néhány centrális kutatási 

eredmény összefoglalójának most elegendőnek kell 

lennie ahhoz, hogy az olvasónak egy hozzávetőleges 

elképzelést adjak arról a társadalmi valóságról, amely 

a Cibervalle pszeudonim mögött rejtőzik. Hogyan 

lehet azonban egyáltalán etnográfi ailag megragadni 

egy ilyen furcsa társadalmi alakzatot, amely mind a 

kibertérben, egyidejűleg pedig különböző fi zikailag 

szituált lokalitásokban is lejátszódik, amely kiterje-

désében potenciálisan globális, praktikusan azon-

ban lokális cselekvés-összefüggésekbe ágyazódik?128 

Milyen kihívások elé néz az etnográfi a mint kuta-

tási program általában és az etnográfusok az egyedi 

esetekben, amikor megkísérlik társadalomtudomá-

nyosan megvizsgálni a virtuális társadalmi tereket és 

a számítógépes közvetítésű kapcsolatformákat?

Míg az első részben megkíséreltem 

„etnografi zálni” egy társadalmi alakzatot a már 

meglévő kutatási eredmények alapján, a továbbiak-

ban arról lesz szó, hogy módszertani szempontból 

refl ektáljak a kutatási folyamatra, amely ezeket az 

eredményeket hozta. Ugyan az internet még egy 

eléggé fi atal technológia, a kibertér mint kulturális 

127 Idézet egy fórumfelhasználótól.

128 Az egyre inkább előre haladó globalizációs 

folyamatok tekintetében nem csak az etnográfi ai in-

ternetkutatás konfrontálódik ezekkel a kérdésekkel. 

Régóta beszélnek az etnográfi áról a globalizációs felté-

telek kontextusában olyan címkékkel, mint „Multi-sited-

Ethnography” (Marcus 1996) és „Global Ethnography” 

(Burawoy et al. 2000; Gille – O'Riain 2002).

tér létrehozása és betelepedése már eléggé előrehala-

dott állapotban van ahhoz, hogy sok etnográfusnak 

az érdeklődését magára vonja. A továbbiakban ezért 

az internet különböző etnográfi ai megközelítés-

módjait mutatom be, amelyeket a társadalomtudo-

mányos internetkutatás keretein belül használnak, 

és ezzel összefüggésben néhány kérdést és problé-

mát vitatok meg, amely az itt bemutatott esettanul-

mány kontextusában vetődött fel.

2. Egérklikkeléssel a terepre? – Etnográfi a 
az internetkutatásban

Először is hangsúlyoznom kell, hogy nem lé-

tezik az internetkutatás. Sokkal inkább azt mond-

hatjuk, hogy a világszerte és tömegesen terjedő 

internet hatására különböző diszciplínák körében, 

egymástól függetlenül kialakult és folyamatosan 

fokozódott a társadalomtudományos érdeklődés 

az internet jelentőségével és használatával kapcso-

latban. Ha követjük az alapvető módszertani és 

ismeretelméleti kérdésfeltevések fejlődését, akkor 

bizonyos értelemben ebből a vitából levezethetjük 

az új technológiák terjedésének és használatának 

történetét. Az ARPANET üzembe helyezése óta, 

amely egy decentralizált hálózat, és amelyet az ame-

rikai légierő megbízásából fejlesztettek ki abból a 

célból, hogy háború esetén különböző csomópon-

tok kiesése esetén is lehetővé tegye a (katonai) kom-

munikációt, a számítógépek világszerte végbemenő 

hálózatba kötése elektronikus kommunikáció és 

információcsere céljából nemcsak a tudományos és 

a katonai intézmények munka- és kommunikációs 

gyakorlatát változtatta meg. Az internet fejlődése, 

amely az ARPANET-ből fejlődött tovább, és elő-

ször tudományos intézmények összekötését szolgál-

ta a kommunikáció céljából, majd az 1990-es évek 

elején a World Wide Web által a kereskedelmi és 

a privát felhasználást is lehetővé tette, rohamosan 

felgyorsította az internet-hozzáférés elterjedését az 

egész világban, és egy még ma is tartó folyamatot 

indított be, amely az internetet mind több ember 

számára mindennapi eszközzé teszi az egész Földön.

Az 1990-es években különböző társadalom-

tudományos diszciplínák fedezték fel maguknak 

az internetet mint etnográfi ai kutatási terepet. A 

legfőbb érdeklődés először a kibertér vizsgálatára 

irányult. Számos esettanulmány foglalkozott kultu-

rális alakzatokkal, közösségtípusokkal, kommuni-

kációs műfajokkal, az identitás-kialakítás mintáival 
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stb. a kibertérben. Ugyanazzal a sebességgel, ahogy 

az internet mindennapi és tömegmédiává vált, vál-

toztak a kutatói érdeklődések is, és így most már 

előtérbe kerültek az új technológiák elsajátításának 

gyakorlatai és azok integrációja a felhasználók min-

dennapjaiba.

2.1 Mindennapok az interneten: Virtuális 

etnográfi a

Azoknak a társadalomtudományos kutatóknak, 

akiknek a terepe az interneten valósul meg, nem kell 

aggódniuk – úgy tűnik első pillantásra – a terepre 

kerülés miatt. Anélkül, hogy elhagynák az íróaszta-

lukat, nem tesznek mást, mint elindítják a számító-

gépükön a kereső programot, már is kényelmesen a 

karosszékükből ismerhetnek meg idegen világokat.

Számos nyilvános vitafórum, e-mail listák, sze-

mélyes honlapok, weblogók,129 MUD-ok,130 chat-

ek stb. kínálnak bepillantást a kibertér szép, új vi-

lágába. Az etnográfusok anélkül, hogy refl ektálniuk 

kellene arra, hogy hogyan befolyásolták a terepet, a 

néma felhasználó (lurker)131 biztonságos pozíciójá-

ból fi gyelhetnek meg online-közösségeket, miköz-

ben azok politikai témákat vagy televíziós soroza-

tokat tárgyalnak ki, családi életüket vagy legutóbbi 

nyaralási élményüket mutatják be, virtuális vilá-

gokban fantasztikus identitásokat kreálnak, önsegí-

tő csoportokban egymásnak vigaszt és támogatást 

nyújtanak, vagy sok más tevékenységet végeznek.

A társadalomtudományos internetkutatás első 

évtizedét tényleg az az elképzelés vezérelte, hogy 

a kibertérrel egy további valóságmező nyílik meg, 

amely a cselekvők életvilágbeli kontextusaitól füg-

getlenül egy egyéni dinamikát bont ki, és egy kísér-

leti tereppé alakul a többszörös identitás-kialakítá-

sok, közösségi és kommunikációs formák számára 

(Jones 1995; Turkle 1995). A következő érvvel az 

online-etnográfi a a kibertér mint önálló kulturális, 

illetve társadalmi tér feltérképezésére szorítkozik: 

„that on-line communications can be analysed 

129 Egyfajta digitális magazin, illetve internetes 

napló, amelyet egyenként vagy másokkal együtt hasz-

nálhatunk, hogy személyes gondolatokat, véleményeket, 

élményeket stb. a www-n nyilvánosan megosszunk.

130 Rövidítése a „Multi-User-Dungeon” kifejezés-

nek, amely egy (általában szöveges) interaktív szerepjáték 

megnevezése az interneten.

131 Kifejezés az internetzsargonból, amely a be-

szélgetésfórumok, chatszobák, hírcsoportok és levelező 

listák anonim felhasználóinak pozícióját írja le.

in their own terms for the forms of meaning, the 

shared values and the specifi c contextual ways of 

being which emerge in on-line environments” 

(Hine 1998). A terep létrehozásának problémáját 

általában egyes e-mail-listák, chatek vagy vitafó-

rumok kiválasztásával oldják meg. Ezek után a 

terepmunka vagy a nyilvánosan elérhető kommu-

nikációs platformok anonim megfi gyelésére és szö-

vegelemzésére szorítkozik, vagy a kutatók időnként 

tagokká válnak a kutatási terepen, így egy résztve-

vői perspektívát szereznek és tudásukat az internet 

felhasználókkal történő interakciókban mélyítik el 

azzal, hogy maguk is megtanulják a terepet a gya-

korlatban használni.

2.2 Internet a mindennapokban: Az életvilágba 

kontextualizált internethasználat etnográfi ája

Attól eltérően, ahogy azt az internetkutatás 

első évtizedében prognosztizálták, az internet ke-

vésbé vezetett olyan virtuális világok létrejöttéhez, 

amelyek – a felhasználók a reális életszituációjától, 

élettörténetétől és testétől – független identitáster-

vezeteket és életmódokat hoztak volna létre. Sokkal 

inkább úgy tűnik, hogy mind a kibertér kialakítá-

sa, mind értelemteli magyarázata kikerülhetetlenül 

összekapcsolódik az egyének fi zikai, életvilágbeli 

helyzetével, mint ahogy a virtuális aktivitások is 

hatással vannak mindennapjaikra. Boase, Chen, 

Wellman és Prijatelj a következő megállapítással a 

fi gyelmet az interneten és az internettel megjelenő 

társadalmi aktivitások fi zikai-kontextuális vonat-

kozásaira és kereteire tereli: „people do not exist as 

ethereal creatures” (2002:1). Az internethez való 

hozzáférés helye véleményük szerint nem csak a 

használat közbeni viselkedésmódot befolyásolja, 

„the place where people use the Internet also aff ects 

who will be online and with what sort of facilities” 

(u.o., 2002:1).

Az internetkutatás második évtizede vissza is 

tükrözi az internet mindennapivá válásának a fo-

lyamatát. „Where the fi rst age of the internet was 

a period of exploration, hope and uncertainty, 

the second age of the internet has been one 

of routinization, diff usion and development” 

(Wellman – Hogan 2004:5). Tehát az internetkuta-

tás második évtizedét kevésbé határozzák meg a ki-

bertérbe, mint egy további virtuális valóságmezőbe 

vetett remények, fi kciók és utópiák, sokkal inkább 

arra kérdeznek rá a felhasználók szempontjából, 

hogy miképpen integrálják az internetet a minden-

napjaikba (Bakardjieva – Fraser 2001; Wellman 
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– Haythornthwaite 2002). Kendall (1999) követ-

kezetesen kiáll a résztvevő megfi gyelés módszere 

mellett az internetkutatás esetében, amely a virtu-

ális térben történő események mellett a számítógép 

előtti helyzetet, illetve a felhasználók kontextusát is 

képes megragadni. Klemm és Graner az új techno-

lógiák elsajátításának kommunikatív gyakorlataira 

fókuszál, és a képernyő előtt történő kommunika-

tív eseményekre koncentrál, mivel a technológiai 

termékekről folyó beszéd is fontos forrás „a számí-

tógép mint médium nyelvi-kommunikációs konst-

rukciójának vizsgálatához a mindennapok és a 

felhasználó(csoporto)k perspektívájából”.132 

2.3. Az internet jelentősége a transznacionális né-

pesség számára

Azonban ez az életvilágra orientáló hozzáállás, 

amely az internet mint mindennapi médium tár-

sadalomtudományos megértését jellemzi, idáig 

főként a (kulturális és földrajzi értelemben) nyu-

gati felhasználócsoportokra korlátozódott. Ugyan 

egyre inkább felismerik az internet jelentőségét a 

transznacionális migrációkutatásban is, a nyugati 

szituáltságú, „letelepedett” népességgel összeha-

sonlítva a transznacionális kutatás által azonosított 

internet-felhasználókat csak marginálisan veszik fi -

gyelembe mint hétköznapi cselekvőket. Ehelyett a 

kutatási érdeklődés eddig főként a politikai, illetve 

etnikai szempontból releváns témákra irányult. Míg 

a letelepedett népesség esetében az internetet min-

dennapi médiumként értelmezik, addig a transzna-

cionális tanulmányok esetében a felhasználók élet-

világbeli kontextusát módszertanilag elspórolják. 

Ezekben a tanulmányokban a kibertér az etnikai, 

illetve nemzeti identitás kifejezésének helye (Adams 

2004), vagy egy olyan platform lesz, ahol politikai 

hatást lehet gyakorolni az anyaországra (Uimonen 

2004), vagy amelyen „virtuális diaszpórák” jönnek 

létre (Karim 2003).

Ebből a hozzáállásból az következik először 

is, hogy a kiberteret ismét a való élettől független 

– most éppen etnikailag strukturált – valóságme-

zőként határozzák meg. Továbbá a „letelepedett” 

népességgel összehasonlítva egy töredezett képet 

kapunk a migrációs tapasztalattal rendelkező cse-

lekvőkről, amely a migránsokat elsősorban mint 

132 „Erforschung der sprachlich-kommunikativen 

Konstruktion des Mediums Computer aus der Perspektive 

des Alltags und aus der Perspektive der Nutzer(gruppen)” 

(Klemm – Graner 2000:159).

politikai cselekvőket mutatja be, akiknek identitása 

mindenekelőtt etnikailag meghatározott. Ugyan-

akkor feltételezhetjük, hogy a legtöbb migrációs 

tapasztalattal rendelkező ember mindennapja – 

ugyanúgy, mint más emberek mindennapjai – nem 

annyira a politikai aktivizmus által meghatározot-

tak, mint inkább az életben praktikus kérdések és a 

privát kapcsolatok ápolása által. Ez utóbbiak azon-

ban a transznacionális népesség esetében gyakran 

nagy földrajzi távolságokat ívelnek át, ami miatt a 

globális kommunikációs technológiák mindennapi 

használatának hatásai a migrációs kontextusokban 

társadalomtudományos szempontból nagyobb rele-

vanciával bírnak.

2.4 Trinidadtól az internetig

A kevés kivételek egyike Miller és Slater tanul-

mánya, akik az internet és a kibertér hétköznapi 

jelentőségéhez Trinidad nézőpontjából közelítenek. 

Hogy a virtualitás módszertani misztifi kálásától 

elhatárolódhassunk, a következőt ajánlják: „if you 

want to get to the Internet don't start from there” 

(2000:5). A szerzők véleménye szerint a virtualitást 

nem előfeltételezhetjük az internet tulajdonsága-

ként. Ennél fogva azt a megfi gyelést, hogy az inter-

neten kialakuló társadalmi kapcsolatokat bizonyos 

helyzetekben maguk a cselekvők mint járulékos, a 

fi zikai életvilágtól független valóságmezőt interpre-

tálják, a szerzők a kutatás tárgyává teszik, ahelyett, 

hogy a vizsgálat megkérdőjelezetlen kiindulópont-

jának fogadnák el. Trinidad empirikus példáján 

keresztül vizsgálják a terepen az internethasználat 

sokszínű praktikáit és beágyazódásukat az emberek 

mindennapjaiba, valamint azok visszahatását Trini-

dad társadalmi helyzetére. Ezzel együtt a digitális 

aprezentációt is tekintetbe veszik.

Miller és Slater maga formálja kérdéssé sa-

ját – az antropológiai hagyományban egy sziget-

re korlátozódó – lokalitás fogalmát. Céljuk, hogy 

megértsék, hogy az internettechnológiákat hogyan 

használják és integrálják egy meghatározott he-

lyi kontextusban (2000:1). Ezzel együtt azonban 

arra is jutnak, hogy Trinidadban a lokális jelenté-

sű bőven túlnyúlik a szigeten, „because Trinidad 

stretches diasporically over much of the world” 

(uo.). Valóban, a transznacionális kapcsolatok me-

diális fenntartása a trinidadiak életében a tanul-

mány egy központi aspektusa, noha ezt elsősorban 

a szigeten maradtak szemszögéből mutatja be. A 

szerzők ajánlását követve, hogy ne az interneten 

induljunk, ha az internethez akarunk jutni, meg-
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kérdezhetjük, hogy milyen implikációi lettek volna 

az interneten keresztüli terephez való közelítésnek 

ebben az esetben. Valószínűleg Miller és Slater arra 

a következtetésre jutott volna, hogy a trinidadi in-

ternet sokkal erősebben meghatározott a szigeten 

kívülről. Ez a megállapítás valószínűleg ahhoz ve-

zetett volna, hogy a terepkutatás tervezésénél több 

lokalitást vonjanak be, és megfi gyeljék az internet 

jelentőségét és integrációs erejét a migrációban élő 

internet-felhasználók mindennapjaiban.

2.5 Megfi gyelés részvétel nélkül? – Megjegyzések a 

néma felhasználó (lurker) gyakorlatairól a virtuális 

etnográfi ában

A virtuális etnográfi ában megkülönböztethe-

tünk résztvevő és nem résztvevő megfi gyelést. Ez 

a megkülönböztetés számomra legalább annyira 

problematikus, mint a döntés a megfi gyelésnek csak 

az egyik formája mellett vagy ellen. Az etnográfi ai 

kutatásnak az a célja, hogy a társadalmi alakzatokat 

a cselekvők saját, belső perspektívájából értse meg. 

Mivel a néma felhasználás (lurken) a nyilvánosan 

elérhető internetalapú kontextusokban egy elfo-

gadott társadalmi gyakorlat, így a nem résztvevő 

megfi gyelés utat nyit a számítógépes közvetítésű 

társadalmi élet azon dimenziói felé, amelyek egy 

néma felhasználó számára megnyílnak, és amelye-

ket bizonyos értelemben neki is címeztek. Ez azt 

jelenti, hogy a néma felhasználás (lurken) a terep 

saját gyakorlatához tartozik, ennélfogva a kutató is 

alkalmazhatja. Ugyanakkor fel kell tenni a kérdést, 

hogy egyáltalán beszélhetünk-e nem résztvevő meg-

fi gyelésről, ha a terep előre számol az anonim meg-

fi gyelővel mint szereppel.

Továbbá fi gyelembe kell venni, hogy a néma 

felhasználó (lurker) pozíciója csak egy a sok közül, 

amelyből a virtuális nyilvános térben egy társadalmi 

mező áll. Ha az etnográfusok csak erre az egy né-

zőpontra hagyatkoznak, akkor ennek megfelelően 

az általuk választott társadalmi összefüggés jelentés-

struktúráinak megértése behatárolt marad. De mit 

nem látunk vagy nem értünk, ha a társadalmi gya-

korlatok mediális aprezentációit anonim módon 

a képernyőn keresztül követjük? Beaulieu hang-

súlyozza a következő összefüggést: „Like in more 

conventional fi eldwork, knowledge comes from 

engagement and interaction, always both purposive 

and incidental” (2004:150). Mann és Stewart is rá-

mutatnak a néma felhasználó megismerési határai-

ra, amennyiben szólnak az internetalapú kommu-

nikációs terek rejtett területeiről („hidden areas”), 

amelyeket nem lehet elérni csupán megfi gyeléssel. 

„It is only researchers who both 'fi nd' these secret 

places, and who then negotiate access, who begin to 

grasp the boundaries of the community” (2000:90).

Kiderül tehát, hogy a számítógépes kutatási te-

rep virtuális dimenziói is már meglehetősen komp-

lexek és a bevonódás különböző szerepeit és fokait 

követelik meg, amelyeket egy etnográfi ai kutatás 

során fi gyelembe kell venni. Ha tehát egy etnográ-

fi ai kutatás nem csak azt célozza, hogy egy virtuális 

társadalmi tér kulturális jellemzőit megértse, ha-

nem az a kérdés még inkább érdekli – mint a fen-

tebb megvitatott esetben –, hogy mi a jelentősége 

a cselekvők szemszögéből, és ezen kívül meg akarja 

magyarázni a technológiák elsajátításának és integ-

rációjának speciális gyakorlatait, akkor a kutatók 

nem kerülhetik meg, hogy a felhasználók fi zikai-lo-

kális kontextusaival is foglalkozzanak.

Összefoglalva megállapítható, hogy az etno-

gráfi a határozottan kínál lehetőségeket arra, hogy 

hozzáférhessünk mind a virtuális társadalmi terek 

kulturális jellemzőihez, mind a cselekvők értel-

mezési mintáihoz és az új technológiák domeszti-

kációjának speciális gyakorlataihoz, amennyiben 

nyitott azoknak a jelenségeknek az önálló logikája 

irányában, amelyeket vizsgálni akar, és módszertani 

és konceptuális eljárásaiban igazodik a terep sajá-

tos jellemzőihez. Miközben az etnográfi a kísérletet 

tesz, hogy megfeleljen ezeknek a kihívásoknak, ins-

pirációt nyerhet néhány etnometodológiai premisz-

szától és elvtől.

2.6. Kitekintés: Etnometodológiai megjegyzések az 

etnográfi a számára

2.6.1. "Unique adequacy requirement" az 
etnometodológiában

Azzal a premisszával, hogy egy kutatási tárgyról 

csak annyit lehet megtudni, amennyit a felhasznált 

módszerek „elárulnak” róla, az etnometodológia ala-

pítója, Harold Garfi nkel megfogalmazza az „unique 

adequacy requirement” (Garfi nkel & Wieder 1992) 

radikális módszertani posztulátumát: ahhoz, hogy 

egy kutatási tárgy sajátosságait megragadhassuk, 

a módszereknek és a fogalmaknak, amelyekkel a 

kutató a tárgyhoz közeledik, egyedi módon kell a 

tárgyhoz illeszkedniük. Ahelyett, hogy előre elha-

tároznánk, hogy milyen kutatási módszert haszná-

lunk, amellyel aztán, mint egy statikus formával, a 

kutatási tárgyat befedjük, a „módszertani kosztü-

möt” méretre kell szabni, hogy a kutatandó tárgy 
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egyedi alakzatát leképezhessük (lásd Bergmann 

1993). Hasonló elv érvényes a tudományos előtu-

dás felhasználására is. A kutatókat itt is visszafogott-

ságra, illetve a fogalmak heurisztikus használatára 

szólítják fel. Ha a jelenségek egyedi logikájára akar-

nak hagyatkozni, akkor „nem írhatják le a kutatan-

dó tárgyat előre megadott koncepciókkal, hanem a 

leírás koncepcióit magából a tárgy megfi gyeléséből 

kell nyerniük”.133 Naiv gondolat lenne azonban, 

hogy az elméleti és a módszertani előtudást csak 

úgy le lehetne vetni a kutatási terep előszobájában, 

mint egy kabátot. Ugyanígy hamis lenne, ha abból 

indulnánk ki, hogy az etnometodológiai kutatók 

teljesen nélkülözhetik az elméleti és a módszerta-

ni képzést. Éppen ellenkezőleg: amennyire fontos 

a széleskörű módszertani képzés egy tárgyadekvát 

módszertani korpusz geneziséhez, épp annyira nél-

külözhetetlen a mindennapi elméleti és szociológiai 

koncepciók repertoárja ahhoz, hogy jelenségeket 

egyáltalán megragadhassunk és értelmesen interp-

retálhassunk. Hogyan oldhatjuk fel azonban azt a 

paradoxont, hogy egyrészt a társadalmi jelenségeket 

csak saját kommunikatív eszköztárukon keresztül 

érthetünk meg, másrészt a jelenségek egyedi logiká-

ja eltűnni látszik a kutatók fogalmai mögött? Vagy 

másként fogalmazva: hogyan írhatunk le valamit és 

juthatunk „az új” nyomára anélkül, hogy régóta is-

mert fogalmakat használnánk?

2.6.2. „Becoming member” mint elv
Az egyik lehetőség arra, hogy hozzáférhessünk 

a cselekvők értelmezési mintáihoz és gyakorlatai-

hoz, ha a kutató egy időre résztvevő lesz a kutatási 

terepen – amint ezt a módszert az etnográfi a és az 

etnometodológia is alkalmazza. Az etnográfi a számá-

ra, különösen az életvilág elemzése keretében, a te-

rep gyakorlatainak megtanulása lehetővé teszi, hogy 

kompenzálja azt a dilemmát, hogy mások szubjektív 

tudása direkt módon nem hozzáférhető. A kutató egy 

belső perspektívát vesz fel, és megpróbál „a kutatott 

világgal a lehető legbizalmasabb kapcsolatba kerül-

ni… És ezzel együtt a világot valamilyen normalitás 

ideális típusának szemüvegén keresztül rekonstruál-

ni”.134 Az etnográfi a tehát azt célozza meg, hogy a 

133 „einen beobachteten Sachverhalt nicht in 

vorgegebenen Konzepten beschreiben, sondern [müssen] 

die Konzepte der Beschreibung aus der Beobachtung des 

Sachverhaltes selbst ... gewinnen” (Bergmann, 2006:19).

134 „mit der zu erforschenden Welt hochgradig 

vertraut zu werden. ... die Welt gleichsam durch die 

Augen eines idealen Typs (irgend-) einer Normalität 

hindurchsehend zu rekonstruieren (Honer, 2003:198).

cselekvők szubjektív értelmi struktúráit rekonstruál-

ja, és azt ajánlja a kutatóknak, hogy ennek érdekében 

tanulják meg a kutatási terep gyakorlatait.

Ha most közelebbről tekintünk a kutatási 

gyakorlatra, megállapíthatjuk, hogy a leggyakrab-

ban az adatlétrehozás és -elemzés rekonstrukciós 

eljárását használják (Bergmann 1985). A társada-

lomtudományos gyakorlat abban nem különbözik 

a mindennapok gyakorlatától, hogy ugyanúgy al-

kalmazkodik a rekonstruált társadalmi valósághoz, 

amennyiben az elmúlt eseményekhez utólagosan 

értelmet és koherenciát rendel. Ez vagy a kutatás 

alanyaival való interakcióban történik meg, például 

narratív vagy biográfi ai interjú formájában, vagy a 

kutatók saját forgatókönyvében, például megfi -

gyelési és emlékeztető protokollok elkészítésében. 

Ahhoz azonban, hogy egy élettörténetet vagy egy 

eseményt rekonstruálva érthessünk meg, kutatók 

először is saját mindennapi és tudományos értelme-

zési mintákra vannak utalva. Más szavakkal: akkor 

is, ha intenzíven a terepre hangolódnak, és megpró-

bálnak felvenni egy belső nézőpontot, végül mégis-

csak saját értelmezési mintáik és relevancia-struk-

túráik – még ha ezek a tereppel való interakcióban 

változtak is – azok, amelyekkel kutatási terepük 

társadalmi valóságát felfogják. A felhasznált mód-

szerek és fogalmak, a feltett kérdések, a szelekció 

és annak leírása, amit megfi gyeltek és relevánsnak 

tekintettek, vagy azoknak az eseményeknek az ér-

telem szerinti rekonstrukciója, amelyeket a terep-

kutatás során megéltek, mind-mind meghatározó 

mértékben járulnak hozzá a terep megkonstruálásá-

hoz. „A kutatónak tehát abban, ami adatként előtte 

áll, lényeges része van, ennek pedig az a következ-

ménye, hogy az adatokban önmagát is újra látja”.135 

Etnometodológiai szempontból a „becoming 

member” elv kevésbé a szubjektív értelem rekonst-

rukciójára irányul, sokkal inkább annak a társadalmi 

rendnek a rekonstrukciójára, amely jellemző az adott 

társadalmi helyzetre. Csatlakozva Schütz gondola-

taihoz, miszerint a társadalmi világ értelemteli mó-

don strukturált és elrendezett, az etnometodológia 

azt javasolja, hogy arra fókuszáljunk, „hogyan” jön 

létre a társadalmi rend, hogy így utat találjunk a ku-

tatási tárgy sajátos jellemzőihez. Ezzel elhatárolódik 

Parsons rendszerfunkcionalista szemléletétől, aki a 

társadalmi rendet egy a társadalom egyes tagjaitól 

135 „Der Forscher hat also an dem, was er als 

Daten vor sich hat, wesentlichen Anteil, mit der Folge, 

dass er sich in seinen Daten immer auch selbst begegnet” 

(Bergmann 2006:22f.).
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függetlenül létező, kulturális értékrend befogadásá-

val magyarázza (Heritage 1984; Bergmann 1988). 

Ezzel szemben az etnometodológia a társadalmi 

rendet nem tekinti előre adottnak, és a fi gyelmet a 

makroszintről a mikroszintre irányítja, ahol a tár-

sadalmi rendet a cselekvők interakciója hozza létre 

szituatívan. Kulturális értékeket és normákat az 

interszubjektívan megosztott értelmezési gyakorlat 

értelmében így tehát nem lehet kielégítő mértékben 

közvetíteni szocializációval. Sokkal inkább az a kér-

dés, hogy milyen a cselekvők kommunikációs kom-

petenciája, hogyan tudják a kulturális értékeket és 

normákat a helyzetnek megfelelően interpretálni. A 

cselekvők interaktívan döntik el, hogyan kell az adott 

helyzetet értelmezni, és milyen cselekvési lehetőségek 

mérvadók. Vagyis: egy társadalmi eseményt először 

cselekvés-végrehajtás közben defi niálnak. Mindeköz-

ben a cselekvők mindennapi gyakorlatokat használ-

nak, ún. etnomódszereket.
Ennek következtében az etnometodológia leg-

inkább annak felismerésében és vizsgálatában érde-

kelt, hogy „hogyan lehet a világot mint értelemteli 

módon strukturált, rendezett, az események lefo-

lyásában kiszámítható, ugyanakkor mégis gyak-

ran kiszámíthatatlan világot megtapasztalni, le-

írni, magyarázni és láthatóvá tenni”.136 Vagyis az 

etnometodológia a társadalmi valóság létrehozásá-

nak interaktív folyamatára fókuszál, és megpróbál-

ja azonosítani a társadalmi világ adott szeletének 

immanens rendjét. Ehhez a társadalmi interakció 

következő premisszáját veszi alapul:

„Mutual intelligibility is only made possible 

in and through the enactment of recognizably 

recurrent local orders of shared enacted practices. ... 

If the individuals are to achieve mutual intelligibility 

in their endeavors they must produce practices that 

others recognize the meaning of” (Rawls 2002:25).

Ha tehát egy sikeres interakció előfeltételének 

számít, hogy a cselekvők által felhasznált eljárások 

egy társadalmi tény defi níciójára mindkét fél szá-

mára megfi gyelhetőknek és felismerhetőknek kell 

lenniük, akkor ezek a kutatók számára is megfi gyel-

hetők és felismerhetők. A két korábban bemutatott 

módszertani elv („unique adequacy requirement” és 

„becoming member”) itt szorosan összekapcsolódik, 

mivel az etnomódszerek elsajátítása lényeges feltéte-

le annak, hogy az immanens társadalmi rendet egy-

136 „wie die Welt als eine sinnhaft strukturierte, 

geordnete, in ihren Ereignisabläufen erwartbare, zugleich 

jedoch oftmals unwägbare Welt im alltäglichen Handeln 

erfahren, beschrieben, erklärt und sichtbar gemacht 

wird” (Bergmann 1988:21).

általán felismerjük és a terep fogalmaival leírhassuk. 

Egyúttal a „becoming member” elvnek egy további 

előnye van, amelyet az etnometodológia felhasznál. 

Ha kívülállók kerülnek a terepre, a terep társadal-

mi rendjét megzavarják, mivel ezek az emberek 

még nem ismerik a rend fenntartásának szabályait 

és gyakorlatait. A kompetens tagok számára egyér-

telmű etnomódszereket ebben az esetben nyilván-

valóvá teszik, az új tagok számára bemutatják, és a 

társadalmi rendet visszaállítják. Ugyanez érvényes a 

szabályszegőkre, vagyis azokra a tagokra, akik ellen-

állnak az implicit szabályoknak és ezzel veszélyez-

tetik a társadalmi rendet, amely egyben alkalmat 

ad a szabályok nyilvánvalóvá tételére. Így a terepre 

lépés (Lindner 1981; Wolff  2003) és a „becoming 

member” folyamata fontos adatforrásként kezelen-

dő a terep társadalmi rendjének vizsgálatakor, mi-

közben más krízishelyzeteket, például az új tagok, 

illetve a szabályszegők kezelését is tekintetbe vehet-

jük az eredmények igazolásának érdekében.

Az a módszertani koncepció, amelyet a továbbiak-

ban bemutatunk, mind a Multi-sited-Ethnography-

tól (Marcus 1996), mind az etnometodológiától át-

vett gondolatokat. Összeköti a „becoming member” 

elv etnometodológiai és etnográfi ai aspektusait, hogy 

egyrészt hozzáférhessen az interakciómezők sajátos 

struktúrájához, másrészt a vizsgált technikai-társa-

dalmi összefüggésrendszer jelentését az adott cselek-

vők perspektívájából, az ő életvilágbeli kontextusaiba 

beágyazódva érthesse meg. Megragadva a feltett kér-

déseket egy plurilokális és számítógépes közvetítésű 

terep létrehozásával kapcsolatban, a terepkonstruk-

ció egy lehetőségét kínálom fel, amely – Miller és 

Slater után szabadon – a következő ajánlással jár: „if 

you want to get to the Internet start from there but 

don't stop there”.

3. Egy globális életvilág létrehozása: 
bepillantás az etnográfi ai gyakorlatba 
egy plurilokális számítógépes közvetítésű 
terepen

A Cibervalle-ről szóló esettanulmány etnográfi ai 

terepmunkán alapszik, amelyet 2003 augusztusa és 

2005 decembere között az interneten, és 2004 nov-

embere és 2005 áprilisa között a vizsgált csoport tag-

jainak néhány életterében (Paraguayban, Argentíná-

ban, Kaliforniában és Németországban) folytattam. 

Az empirikus adathalmaz, amelyre az esettanulmány 

épül, különböző adatformátumokból áll, amelyek 

egyrészt rekonstrukciós, másrészt regisztráló eljárá-
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sokon nyugszanak. Vagyis, míg az adatok egy részét 

résztvevő megfi gyeléssel szereztem, addig az adatok 

másik része esetében a kommunikációk archivált má-

solatairól van szó, amelyeket a Cibervalle-n keresztül 

folytattak, tehát ezek olyan adatok, amelyeket „any-

nyiban ’természetesnek’ vehetünk, amennyiben ere-

deti habitusukban tartjuk meg őket, és a társadalom-

kutató és felvevőkészüléke jelenléte nélkül is hasonló 

módon mennének végbe”.137 

Az első közeledés a terephez online történt, 

vagyis a Cibervalle-fórumon zajló kommunikációs 

aktivitások szisztematikus megfi gyelésével. Mivel 

meg akartam vizsgálni, hogy az internet minden-

napi használatában milyen társadalmi gyakorlatok 

jönnek létre migrációs kontextusokban, szükség 

volt arra, hogy további mediális és fi zikai-lokális 

kommunikációs tereket vonjak be az etnográfi ai 

fókuszba, már a kutatói érdeklődésből adódóan is. 

Ez tovább konkretizálódott a fórumon megfi gyelt 

kommunikációs gyakorlatok alapján is. Ugyanis 

már a beszélgető fórum online megfi gyelése során 

is kiderült, hogy a társadalmi élet a Cibervalle-n 

különös módon meghatározott a felhasználók kü-

lönböző lokális, életvilágbeli kontextusainak ösz-

szekapcsolása által egy közösen megosztott globális 

kommunikációs térben.

Az „unique adequacy requirement” etnometo-

dológiai premisszát követve a módszerek kialakítása 

fokozatosan a terep gyakorlataihoz és társadalmi rend-

jéhez alkalmazkodva történt. Eközben a Multi-sited-

Ethnography gyakorlatát ültettem át a gyakorlatba, 

hogy egyrészt a kutatási terepet ésszerűen lehatárol-

jam, és a releváns dimenziókat, lokalitásokat, cselekvő-

ket és (mediális) gyakorlatokat meghatározzam. Más-

részt a többterepűség konkrét lehetőségeit használtam 

ki, hogy a terep különböző dimenzióit egymással ösz-

szefüggésbe hozzam. A továbbiakban röviden bemu-

tatom a módszertani koncepció néhány sarokkövét, 

majd refl ektálok a Cibervalle-esettanulmány kutatási 

tapasztalataira a terepre kerülés és a terepen-lét kérdé-

seivel kapcsolatban.

3.1. A kutatási terep esetcentrikus konstrukciója

A kutatási terep esetcentrikus konstrukciója alatt 

itt a terep lehatárolását a releváns dimenziók, társa-

dalmi kapcsolatok és szerepek, gyakorlatok és loka-

137 „die insofern als 'naturlich' gelten konnen, als 

sie in ihrem originaren Habitat belassen werden und auch 

ohne den Sozialforscher und sein Aufzeichnungsgerat 

abgelaufen waren” (Bergmann 2003:531).

litások meghatározását értem. Vagyis egy meghatá-

rozott eseményre fókuszálok, és szisztematikusan 

megfi gyelem az aktivitásokat, amelyek e körül az ese-

mény körül zajlanak. Ez eljárás előnye főként azzal 

magyarázható, hogy az időbeli, térbeli és társadalmi 

relevanciákat maga az esemény hozza létre, és nem 

a kutató állapítja meg akaratlagosan. Az esemény, 

amelyen a Cibervalle-vizsgálat terepkonstrukciója 

alapszik, egy tűzeset egy szupermarketben Paraguay 

fővárosában, amelyben több, mint 400 ember vesz-

tette életét. A tűz kitörésekor a szupermarket tulaj-

donosa meghagyta, hogy zárják be az ajtókat, hogy 

megakadályozza, hogy a vásárlók elhagyják az épüle-

tet fi zetés nélkül. Ezzel a felfoghatatlan hozzáállással 

pedig elérte, hogy Paraguay egy rövid időre a globá-

lis érdeklődés középpontjába került. Ez a tűzeset a 

Cibervalle-fórum online megfi gyelésének első fázi-

sa során történt. Körülbelül egy hétig a katasztrófa 

határozta meg a fórumaktivitásokat, azután a téma 

majdnem olyan váratlanul tűnt el, mint ahogyan 

jött. Lemásoltam és archiváltam minden tópicot a 

Cibervalle-fórumból, amelyet az esemény körül lét-

rehoztak. Egy a kvalitatív adatok feldolgozását segítő 

programmal (Atlas.ti) lehetővé váltak az első katego-

rizálások és a további terepkutatás tervezése.138 

Az elemzésnek ebben az első lépésében rele-

váns helyeket, résztvevői státusokat, társadalmi 

pozíciókat, gyakorlatokat és dimenziókat lehetett 

azonosítani. Egyértelművé vált, hogy a Cibervalle 

társadalmi alakzat – a résztvevők bevonódásának 

mértékétől függően – a globális hálózat és a glo-

bális életközösség közötti kontinuumban mozog. 

A Cibervalle földrajzi kiterjedésében potenciálisan 

globális, ugyanakkor van egy egyértelmű földrajzi 

hovatartozási referenciája (Paraguay), és ezen kí-

vül pedig lokális szubközösségekben jön létre, fő-

ként Paraguayban, Argentínában, az USA-ban és 

Európában. A lokális szubközösségek alakulása és 

egymáshoz való viszonyuk elsősorban a lokális ta-

lálkozókon és azoknak a Cibervalle-fórumban tör-

138 Atlas.ti a megalapozott elmélet (grounded 

theory) alapján dolgozik, vagyis nem csak az adathalmaz 

szisztematikus kódolását teszi lehetővé, hanem a különböző 

kódok között kapcsolatokat is létre lehet hozni, memókat 

lehet készíteni, és ezeket össze lehet kötni az adathalmaz 

megfelelő részével, illetve a megfelelő kódokkal és más 

memókkal. Az Atlas.ti-t akkor is lehet eredményesen hasz-

nálni, ha valaki nem a megalapozott elmélettel dolgozik, 

hogy az adathalmazt rendezni tudja, és kategóriákat állít-

hasson fel. Az Atlas.ti a kutatás első felében mutatkozott 

meg nagyon munka-megkönnyítő segítségként, vagyis az 

adathalmaz rendezésénél és a kommunikációk elemzésé-

nél, amelyek a Cibervalle-n a tűzeset kapcsán folytak.
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ténő utólagos dokumentációján alapszik. Végül az 

elemzés kimutatta, hogy a nyilvánosság mint rend-

szerjellemző a Cibervalle-n zajló társadalmi ese-

ményekre nagy hatással van. Ebből következően a 

Cibervalle kommunikációs struktúrája triádként ír-

ható le, amelyhez az aktívan kommunikálók mellett 

a közönség is tartozik. A további terepkutatás során 

a résztvevők fi zikai-lokális kontextusait és kommu-

nikációs gyakorlatait kellett közelebbről szemügyre 

venni. Ezért kutatóútra mentem, mely során né-

hány élettérben tartózkodtam Paraguayban, Ar-

gentínában és Kaliforniában. Ennek a kutatóútnak 

központi eleme volt a lokális szubközösségek aktivi-

tásaiban való részvétel, illetve egyes tagok minden-

napjainak végigkísérése.

3.2. Be- és kilépés a plurilokális, számítógépes köz-

vetítésű terepre

A „becoming member” folyamata – amint 

említettem – egy fontos adatforrás lehet, mivel a 

terepre lépés „irritációkat” okoz, amelyeket egy-

úttal a terepen a társadalmi rend kinyilvánítása 

kísér. A Cibervalle-kutatás kontextusában a terep 

plurilokalitása és többdimenziós volta révén újra 

és újra újabb terepekre kellett belépni, amelyeknek 

mind önálló társadalmi rendjük van, és az Online-

vitafórum globálisan megosztott színterén egymás-

sal kapcsolatban állnak. Egy ilyen komplex terepen 

résztvevővé válni azt jelenti, hogy kutatóként a terep 

különböző dimenzióit, társadalmi pozícióit és loka-

litásait jártam be, és így a terep társadalmi valóságát 

különböző perspektívákból szemlélhettem. Mint a 

vizsgált csoport tagjainak többsége, először én is a 

nyilvános hozzáférhető vitafórum anonim olvasó-

jának pozícióját vettem fel, hogy megismerhessem 

a témákat és a kommunikációs gyakorlatokat, mi-

előtt megismertettem volna magamat a csoporttal, 

és aktív, új tagként regisztráltam volna.

3.2.1. "What's going on here?" – közeledések a 
Cibervalle-hez

2003 szeptembere és 2004 augusztusa között 

megpróbáltam tehát az anonim olvasó perspektí-

vájából közeledni a Cibervalle-fórum témáihoz és 

gyakorlataihoz. A fórum kilenc tematikus szekci-

óra oszlik, amelyekben állandóan újabb és újabb 

tópicokat nyitottak, és az égvilágon mindenről be-

szélgettek. Ebben az időben a Cibervalle-nek kö-

rülbelül ezer regisztrált, többé-kevésbé aktív tagja 

volt, akik különböző időzónákban helyezkedtek el. 

Tehát alig volt korlátozás témában vagy időben, és 

így a fórumon állandóan újabb és újabb szöveges 

hozzászólások jelentek meg. Először naponta kb. 

két órát olvastam, ám így a szöveges hozzászólások 

mennyiségével nem lehetett megbirkózni. Mivel 

fő érdeklődésem a migránsok internethasználatára 

irányult, arra a szekcióra koncentráltam, amely a 

migrációban élő paraguayiaknak szólt.

3.2.2. Pozícióváltás: néma megfi gyelőből (lurker) tag 
(member)

Az a döntés, hogy egy idő után az anonim meg-

fi gyelés helyett a Cibervalle aktív tagjaként lépjek 

fel, némi rizikóval járt, és jól meg kellett gondolni. 

Addig ugyan a terephez való hozzáférésem korláto-

zott volt, de ez potenciálisan mindenki számára en-

gedélyezett, így nem kellett sem a terepen betöltött 

szerepemen, sem az elfogadottságomon törnöm a 

fejemet. Másrészt már időt és munkát fektettem a 

kutatásba, amelyet veszélyeztetve láttam, ha az aktív 

terepre lépés sikertelen lenne, illetve ha a terephez 

tartozók elutasítanának. Még azután is, hogy a kap-

csolatfelvétel az oldal moderátorával problémamen-

tesen zajlott, és biztos lehettem a terep kapuőrének 

(lásd Wolff  2003) támogatásáról, mégis eltartott egy 

jó darabig, mire elhatároztam magam, hogy aktív 

résztvevő leszek. Az a kérdés bizonytalanított el, hogy 

miként is mutatkozzam be, és mennyit áruljak el a 

valódi céljaimból úgy, hogy ne is kelljen hazudnom, 

de ne is okozzak szükségtelen riadalmat a terepen.

Lindner (1981) szerint a terepre lépéstől való 

félelem a kutató metaperspektívájának kifejeződése, 

amely során elképzeli azt, hogy a terepen hogyan 

látják őt. Ez a félelem (véleménye szerint) kétolda-

lú megfi gyelésre és ezzel a kutató és a „kutatottak” 

közötti szimmetriára utal. Mindeközben Lindner 

kritizálja azt a szakirodalmak által ajánlott módszert, 

hogy a kutató érdekeinek megfelelően vegyen fel egy 

társadalmi szerepet a terepen, amely szimmetriát 

tükröz, hogy ezzel elfedje az aszimmetrikusnak gon-

dolt és kihasznált helyzetet. A társadalmi szerep, a 

kommunikáció és az interaktív szituáció eszközzé té-

tele – hogy így férjünk hozzá a terephez és nyerjünk 

információkat – „az empirikus társadalomkutatás 

logikájára mutat rá, amely a társadalmi szerepre csu-

pán mint a tudományos szerep funkcionális kellékére 

tekint”.139 Ez a csak-akkor logika azonban megaka-

dályozza a kutatót, hogy annak az adott szituációnak 

a kontextusára hagyatkozzon, amelyet éppenséggel 

meg akar érteni. Lindner ehelyett azt ajánlja, hogy 

139 „verweist auf die Logik der empirischen 

Sozialforschung, die soziale Rolle als bloses 

Funktionsrequisit der wissenschaftlichen Rolle zu 

begreifen” (Lindner 1981:56).
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a kutatónak a terep általi primer megítélését úgy ke-

zeljük, mint adatokat, mivel ezekben társadalmi és 

kulturális tapasztalatok mutatkoznak meg.

A fórum moderátora, akit beavattam dilem-

máimba és tanácsát kértem, azt ajánlotta nekem, 

hogy új résztvevőként prezentáljam magamat, hogy 

így tópicokat nyithassak, amelyekben feltehetem 

mindazon kérdéseimet, amelyek a kutatásommal 

kapcsolatosak, anélkül, hogy kutatóként kelljen 

megmutatkoznom – szerinte más résztvevők is 

kérdéseket tesznek fel a tópicokban, anélkül, hogy 

kutatnának. Továbbá pedig a fórum nyilvánosan 

elérhető, és azzal, amit ott olvasok, elvileg azt tehe-

tek, amit akarok. A kapuőr, aki először ellenőrizte, 

de ugyanakkor lehetővé tette a terephez való hoz-

záférésemet, egyúttal hasznos „kutatótársnak” bizo-

nyult.140 Tudásával a terep társadalmi rendjéről se-

140 A híres tanulmány, Az utcasarki 
társadalom függelékében, amely egy bos-

toni olasz negyed etnográfi ája, és amelyet 

először 1943-ban publikáltak, Whyte 

részletesen leírja a terephez való hozzáférés 

nehézségeit és az adatközlők jelentőségét a 

terepen. Whyte részletezi, hogyan alakult 

viszonya Doc-kal, a negyed egy lakójával a 

kutatás során. „Eleinte csak egy különösen 

fontos adatközlő volt – és egyben védel-

mezőm is. Miután több időt töltöttünk 

együtt, már nem kezeltem passzív adat-

közlőként. Teljesen nyíltan beszélgettem vele arról, hogy 

mit akarok tenni, hogy milyen nehézségeim vannak és így 

tovább. Időnk nagy részét ilyen ötletekről és megfi gye-

lésekről szóló beszélgetésekkel töltöttük, és így Doc szó 

szerint munkatársammá vált kutatásaimban” (1996:302). 

Amennyiben egyes csoportokkal vagy személyekkel, akik 

a Cibervalle-t alkotják, személyes kapcsolatba kerültem, 

tájékoztattam őket a kutatásról, és megkérdeztem őket, 

hogy akarnak-e közreműködni benne. Mindeközben újra 

és újra megállapítottam, hogy az adatközlő és a kutató-

társ közötti különbségtétel mennyire mesterséges. Cso-

dálkozással töltött el az a nyíltság és bizalom, amellyel 

a Cibervalle-t@gok bepillantást engedtek nyerni nekem 

hétköznapjaikba és privát élettereikbe. Örömmel töltött 

el kíváncsiságuk és érdeklődésük is, hogy együttműköd-

jenek a kutatásommal. A sok segítőkész tanács, gondo-

latébresztő hozzászólás és kérdés a részükről mélyebbre 

engedtek látni az egyes jelenségek kapcsán. Gyakran úgy 

tűnt nekem, hogy kutatási érdeklődésem a Cibervalle-t@

goknál termékeny talajba hullt, és beszélgetőpartnereim 

életvilágbeli tapasztalatai és kérdései által növekedhetett. 

Talán mivel a Cibervalle virtuális társadalmi világa még 

relatíve fi atal, lakói is nagy érdeklődéssel fordulnak fel-

fedezése irányába. Mindenesetre a számtalan beszélgetés, 

amelyet nem csak az én kezdeményezésemből folytattak a 

fórum jelentőségéről, alkalmat ad erre a feltételezésre.

gített nekem egy szerepet és pozíciót találni, amely 

jellemző a terepen és egyúttal lehetővé teszi, hogy 

kutatási érdeklődésemet kövessem. Egyben azt is 

hangsúlyozta számomra, hogy az anonim nyilvá-

nosság a Cibervalle társadalmi eseményeinek struk-

turális része, és a résztvevők nagyon is tudatában 

vannak ennek az alapfeltételnek. Végül az újra-be-

mutatkozásnak egy formáját választottam, amely 

megszokott a fórumon: írtam egy hozzászólást, 

amelyben szeretettel üdvözöltem az egész közössé-

get, néma felhasználóként (lurker) határoztam meg 

magamat, elmagyaráztam Paraguayhoz való kötő-

désemet, és végül a fórumbeszélgetésekhez fűződő 

társadalomtudományos érdeklődésemről is szót 

ejtettem, anélkül azonban, hogy konkrétan megfo-

galmaztam volna, hogy a fórum a kutatási terepem 

része volna.

Hello, új vagyok

Hello, kedves emberek a Cibervalle-n. Egy ideje 

olvasom a vitáitokat, és most szeretnék én is csatla-

kozni. Német vagyok, paraguayi rokonsággal. Tár-

sadalomtudományokkal foglalkozom, különösen a 

migráció témája érdekel. Őszintén szólva már sokat 

tanultam tőletek, hiszen ezen a fórumon olyan pa-

raguayiak osztják meg tapasztalataikat és ötleteiket, 

akik szerteszét élnek az egész világon. Látom, hogy 

hála az internetnek a távolság többé nem akadá-

lyozza az összetartozás érzését. Remélem, hogy 

megoszthatom veletek a buena onda-t.141 

Első példa a fórumkommunikációra: 
„Mafalda üdvözlő tópicoja”

141  Buena onda [spanyol] szó szerint lefordítva 

annyit tesz: „jó hullám”. Onda a hétköznapi szóhasz-

nálatban egy személy kisugárzását, egy helyzet, illet-

ve egy csoport atmoszféráját vagy hangulatát írja le. A 

Cibervalle-n a buena onda kifejezést gyakran használják. 

Ezzel ugyanannyira kifejezik a pozitív alaphangulatot a 

közösségen belül, mint a résztvevők jó szándékát is.
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Az első tópicom hamar megtelt válaszokkal. 

Nem csak lelkesen üdvözöltek azonban, hanem 

az idősebb tagok arra is felkészítettek, hogy mi vár 

majd rám, és mit várnak el tőlem mint Cibervalle-t@

gtól. Vagyis felvilágosítottak a Cibervalle társadalmi 

rendjéről. Aztán a Cibervalle tagjaként megpróbál-

tam azt tenni, amit mások is tettek. Nyitottam 

néhány tópicot, olvastam más tagok tópicoit, és 

részt vettem néhány hozzászólással az éppen zajló 

vitákban. Ugyanazt a Messenger programot hasz-

náltam, mint a többiek, és beszélgettem néhány 

Cibervalle-t@ggal erről-arról, de legfőképpen a 

Cibervalle-fórum aktuális eseményeiről. Beharan-

goztam előre buenos airesi, majd később paragua-

yi utazásomat, részt vettem a lokális találkozókon, 

amelyekre meghívtak, és kommentáltam az ezeken 

a találkozókon készített fotókat, melyeket aztán a 

fórumon közzé tettek.

Mind az írásbeli hozzászólásaim, mind pedig a 

lokális találkozókon való részvételem, amennyiben 

ezek visszacsatolásra kerültek a fórum szintjén, in-

formációkat szolgáltattak rólam, anélkül hogy va-

lakivel direkt módon interakcióba kerültem volna. 

Azáltal, hogy sűrűn részt vettem különböző para-

guayi és argentin csoportok lokális találkozóin, rö-

vid időn belül emelkedett ismertségem foka a glo-

bális fórumközösségben, amelynek következtében 

egyben bizalmat is szavaztak nekem és ez könnyebb 

hozzáférést jelentett az egyes cselekvőkhöz, még ak-

kor is, ha személyesen nem ismertek. Paraguayban 

még az is megtörtént velem, hogy egy számomra 

teljesen ismeretlen férfi  szólított meg a buszpálya-

udvaron a következő szavakkal: „Te vagy Mafalda?”, 

és úgy mutatkozott be, mint a Cibervalle-fórum 

tagja, aki Texasban él, és éppen a családját látogatja 

meg Paraguayban. Azokról a lokális találkozókon 

készült fotókról ismert engem, amelyeken részt vet-

tem. Én azonban nem ismerhettem őt, mivel ugyan 

a fórum aktivitásait folyamatosan fi gyelte, maga 

azonban ritkán nyilvánult meg saját hozzászólások-

kal és sosem vett részt lokális találkozón, és így nem 

is voltak róla fotók a fórumon.

Lindner (1981) azt ajánlja, hogy a terepen a 

megfi gyelési helyzet reciprocitását vegyük kiin-

dulópontként, amikor a társadalmi kapcsolatokra 

refl ektálunk, és ebből következően a terepkutatás 

normájává teszi az egyenrangú és kétoldalú kom-

munikációt. Amint megmutatkozott egy ilyen te-

repen a megfi gyelési helyzet sokkal összetettebb, 

mint egy fi zikai-lokális, együttes jelenlétre építő 

megfi gyelési viszony esetében. A reciprocitás egy 

nyilvánosan hozzáférhető, számítógép által közve-

tített kommunikációs térben nem jelenti szükség-

képpen a kétoldalú kommunikációt, mivel néma 

felhasználóként (lurker) követhetjük az aktív részt-

vevőket egy fórumbeszélgetés során anélkül, hogy 

akár megfi gyelnének, akár észrevennének minket. 

A megfi gyelési helyzet reciprocitása sokkal inkább 

az egyoldalú megfi gyelési viszonyok kétoldalúságá-

ra vonatkozik. Vagyis, amiként a kutató a terepét 

részvétel nélkül megfi gyelheti anélkül, hogy a cse-

lekvők észrevennék, úgy őt is megfi gyelhetik anél-

kül, hogy észrevenné.

3.3. „Itt és ott lenni” – „itt vagy ott lenni”: Hova 

vezet a mobil (virtuális) etnográfi a?

A terep plurilokalitásából és többdimenziós-

ságából következik, hogy az egész terepkutatás is-

mételt be- és kilépésekre osztható, közeledésben és 

eltávolodásban határozható meg. A bemutatkozás 

és üdvözlés a Cibervalle-fórumon, továbbá az első 

találkozások a különböző szubcsoportokkal a hely-

színen fontos adatforrások voltak ahhoz, hogy a lo-

kális társadalmi rendet vizsgálhassam és lehetséges 

azonosságokat és különbségeket ragadhassak meg a 

különböző síkokon. A szisztematikus refl exió erre a 

fajta mobil etnográfi ára, a terepen történő pozíció-

váltásra és a részben zavaró megfi gyelésekre, ame-

lyeket ezzel kapcsolatban tettem, döntő mértékben 

hozzájárultak ahhoz, hogy megértsem ennek a te-

repnek a sajátosságait.

A mód, amellyel a fórumkommunikációkat 

olvastam, látványosan mélyebb lett, miközben azo-

kon a különböző dimenziókon és részvételi státu-

sokon mentem keresztül, amelyekből a Cibervalle 

áll. Megtanultam, hogy a fórumon sok kommu-

nikáció csak a párhuzamosan a Messengeren foly-

tatott kommunikáció, illetve a lokális személyes 

cselekvések összefüggésében követhető. Hirtelen 

sok mindent megértettem, ami korábban néma fel-

használóként (lurker) teljesen értelmetlennek tűnt 

számomra. Ha a kutatás elején a Cibervalle infor-

mációs hálózat része voltam, amelyhez azért fordul-

tam, hogy bepillantást nyerjek azokba a témákba, 

amelyekkel a migrációban élő paraguayiak foglal-

koznak, úgy egyszer csak a Cibervalle életközösség 

része lettem, amellyel mindennapjaim meghatározó 

részét töltöttem. Ahogy az életközösség más tagjai 

is, úgy már én sem az egyes tematikus szekciók felé 

orientálódtam, hanem a „Recientes” rubrika felé, 

vagyis az aktuálisan megvitatott tópicok felé, ame-

lyek mentén a Cibervalle állandóan zajló társadalmi 

élete megfi gyelhető. Amint megnyitottam a fórum 
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oldalát, azonnal beléptem az Instant-Messengerbe 

is, és ezzel kifejeztem jelenlétemet és elérhetősé-

gemet. A Messengerben zajló privát beszélgetések 

gyakran a fórum aktuális történései körül forogtak, 

megbeszélték annak tartalmát vagy néhány saját 

hozzászólást, mielőtt azt nyilvánosan közzétették 

volna.

A lokális találkozókon való részvételeim során 

megállapítottam, ezek a fórumon történő utólagos 

nyilvánossá tételük hatása alatt állnak. Állandóan 

fotóztak, és újra és újra aszerint kommentálták a 

szituációt, hogy feltételezhetően mit fognak szólni 

hozzá a jelen nem lévő tagok. Ezzel együtt azok-

nak a fotóknak az értelmezése, amelyeket utólag 

a fórumon közzétettek, határozottan más volt, 

mint maga a lokális szituáció. Például, ha az on-

line megfi gyelés során az a benyomás alakult ki 

az emberben, hogy az Asunciónban megrendezett 

lokális találkozók a buenos airesiekhez képest job-

ban megszervezettek, változatosabbak és izgalma-

sabban kialakítottak voltak, úgy ez a benyomás a 

helyszínen való személyes részvétel során majdnem 

az ellenkezőjébe fordult. Ellentétben mediális re-

konstrukciójával a fórumon számomra és a láto-

gatók számára, akiket oda elkísértem, az asuncióni 

találkozó tartalmilag üresnek tűnt, és a résztvevők 

meglehetősen kevéssé foglalkoztak egymással és a 

közös pillanattal. A buenos airesi találkozó mediá-

lis rekonstrukciójával ellentétben nagyon is élénk, 

kommunikatív és érzelmileg sűrű volt, a résztvevők 

pedig nagyon is intenzíven foglalkoztak egymással 

és a közös pillanattal.

Ilyenfajta ingerek fontos útmutatóként szol-

gáltak az elemzésemnél. A terepkutatás különböző 

állomásain gyűjtött adatok összehasonlító elemzé-

se során a leírt különböző benyomásokat az egyes 

cselekvők életvilágbeli helyzetével összefüggésben 

lehetett megmagyarázni. Amint korábban részle-

teztem, a migrációban élő paraguayiak számára a 

lokális találkozóknak egészen más jelentőségük van, 

mint a Paraguayban élő résztvevők számára. Míg az 

előbbieknek a lokális szituáció és az együttlét pil-

lanata áll az előtérben, addig az utóbbiak számára 

a lokális szituáció társadalmi jelentősége csak egy 

későbbi időpont során mutatkozik meg, pontosan 

akkor, amikor a fi zikailag jelen nem lévő tagok részt 

vehetnek az esemény virtuális újraalkotásában.

A Cibervalle-vel kapcsolatos tapasztalataim 

megmutatják, milyen összetett és meglepő lehet egy 

kutatás egy plurilokális, számítógép által közvetített 

kutatási terepen, ha a kutatók követik a jelenségek 

diverzitását és sajátos logikáját. Írásomat egy továb-

bi irritáló felfedezéssel szeretném zárni, amelyet a 

Cibervalle-n való utazásom során tettem. A követ-

kező kommentár, amelyet paraguayi tartózkodá-

som során fogalmaztam meg a Cibervalle-fórumon, 

megint csak jól kifejezi azokat a kihívásokat, ame-

lyeket a számítógépes közvetítésű transznacionális 

életformák a társadalomtudományos cselekvés és 

gondolkodás elé helyeznek. Olyan kategóriák, mint 
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tér, lokalitás és mobilitás, amelyeknek a jelentése és 

egymáshoz való viszonya egyértelműnek tűnt, kér-

désessé válnak azoknak a tapasztalatoknak a függ-

vényében, amelyeket ez a hozzászólás leír. Azzal a 

problémával kapcsolatban, hogy meghatározzuk, 

mit jelent „ott lenni” egy plurilokális, számítógép 

által közvetített terep esetében, most egy további 

kérdés merül fel: lehetséges-e egyszerre itt és ott 

lenni?

 

elmesélek nektek valamit, ami nekem nagyon 

különösnek tűnik, és megmagyarázza azt, hogy a 

tópicomban az utolsó bejegyzések miért kerülték 

el a fi gyelmemet, és miért hanyagoltam el őket. Az 

történt ugyanis, hogy amikor Paraguayba utaztam, 

alig volt hozzáférésem az internethez, és ezért nem 

is volt lehetőségem részt venni a Cibervalle-n. Vagy-

is amikor fi zikailag a Cibervalle-közösség központ-

jában voltam, akkor egyszerre úgy éreztem, hogy 

elszakadtam tőle, és ki vagyok zárva belőle. Látom, 

hogy több taggal is ugyanez történik: ha Paraguayba 

utaznak, hogy családjukkal töltsék a szabadságukat, 

eltűnnek a fórumról és addig nem jönnek vissza, 

amíg el nem távolodtak attól a fi zikai környezettől, 

amely a közösség közös alapját adja. Furcsa, nem?

Második példa a fórumkommunikációra: 
„Defi nir lo virtual”.

Absztrakt

Írásomban egy „idegen népet” mutatok be, 

amely a World Wide Web (www) virtuális terében 

él együtt, miközben az egyes szereplők fi zikailag és 

lokálisan szituált életvilágbeli kontextusai külön-

böznek egymástól. Ez a társadalmi alakzat (föld-

rajzi) kiterjedésében potenciálisan globális, és az 

életvilág virtuális és globális, valamint fi zikai és lo-

kális dimenzióit összekapcsolva, továbbá a kommu-

nikáció mediális és szinkron formáinak kombinált 

használatával jön létre. Egy ilyen plurilokális, szá-

mítógép által közvetített terepen végzett etnográfi ai 

kutatás olyan problémákat hoz felszínre, amelyekre 

alaposan kell refl ektálni, és kreatív megoldásokat 

kell találni: hol kezdődik a terep, és hol van vége? 

Mit jelent ebben az esetben „ott lenni”? Már ott 

vagyok, ha íróasztalomnál ülve a megfelelő webol-

dalt megnyitom és követem a kommunikációs ak-

tivitásokat anélkül, hogy azt az aktív résztvevők ér-

zékelnék? Vagy terepen lenni azt vonja maga után, 

hogy jelen vagyok és részt veszek a cselekvésekben, 

vagyis egy darabig együtt élek az „idegen néppel”? 

És mit jelent ebben az esetben egyáltalán „együtt 

élni”? Eleget tapasztalhatok meg a terepemen, ha 

csak a virtuális cselekvésekben veszek részt, vagy 

fi gyelembe kell vennem a felhasználók fi zikai és lo-

kális kontextusait is? Különösen a terepre kerülés 

és a terepen lét vet fel a gyakorlatban kérdéseket 

egy plurilokális, számítógépes közvetítésű kutatási 

környezet esetén, amelyeket ebben az írásban egy 

nemrég befejezett etnográfi ai esettanulmány tapasz-

talatait felhasználva fogok megvitatni.142 

Kulcsszavak: etnográfi a, etnometodológia, 

transznacionális migráció, internet.

Abstract

Th is article aims to introduce an ethnic group 

inhabiting a common virtual space in the World 

Wide Web (WWW), while being physically locat-

ed in diff erent socio-geographical contexts. Poten-

tially global in its geographical extent, this social 

formation is constituted by means of interrelating 

virtual-global dimensions with physically ground-

ed parts of the actors' lifeworlds. In addition, the 

communities' social life relies on specifi c commu-

nicative practices joining mediated forms of com-

munication with co-presence based encounters. 

Ethnographic research in a pluri-local and com-

puter-mediated fi eld poses a set of problems which 

demand thorough refl ection as well as a search for 

creative solutions. How can the boundaries of the 

fi eld be determined? What does „being there” sig-

nify in such a case? Is it possible to enter the fi eld 

while sitting at my own desk, just by visiting the 

respective site in the WWW, simply observing the 

communication going on without even being no-

ticed by the subjects in the fi eld? Or does „being in 

the fi eld” imply that I ought to turn into a member 

of the studied community? Am I supposed to ef-

fectively live with the others for a while? And then, 

what can „living together” actually mean in that 

case? Will I learn enough about the fi eld simply by 

participating in its virtual activities? Or do I have 

142 Az esettanulmány, amely ennek az írásnak a 

forrása, a Daheim in www.cibervalle.com – Ethnographie 

einer globalen Lebenswelt című disszertáció alapja, 

melyet 2007 júliusában adtam be a Bielefeldi Egyetem 

Szociológiai Tanszékére (Greschke 2007). A disszertáció 

globális mikrostruktúrákat vizsgál (lásd Knorr-Cetina – 

Bruegger 2002), amelyek a mindennapi internethaszná-

lat során jönnek létre migrációs kontextusokban.
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to account for the physically grounded dimensions 

of the actors' lifeworlds, as well? Ethnographic re-

search in a pluri-local and computer-mediated fi eld 

in practice raises a lot of questions regarding the 

ways of entering the fi eld and being in the fi eld. 

Some of them will be discussed in this paper by 

means of refl ecting research experiences gained in 

the context of a recently concluded case study.

Keywords: Ethnography, ethnomethodology, 

transnational migration, Internet.
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Bevezetés

Az alábbiakban bemutatott kutatás a Moholy-

Nagy Művészeti Egyetemen (MOME) zajlott. Az 

egyetem Kreatív Technológia Laborja révén részt 

vesz egy EU konzorciumban, mely olvasási nehéz-

ségekkel küzdő gyermekek számára fejleszt IKT 

eszközökre alkalmazásokat. A projekt összetett, 

számos területről igényel szakértelmet. A magyar 

konzorciumi tag, jelesül a MOME feladata a vi-

zuális felületek elkészítése, a megjelenítés igényes 

megvalósítása. E feladat része a gyermekek számára 

választásra felkínált avatarok elkészítése. A munka 

végzése és a fi gurák előzetes tesztelése során vált vi-

lágossá, hogy milyen bonyolult kérdés is az, ha gyer-
mekek avatarválasztási viselkedését szeretnénk megér-
teni. Ekkor kapcsolódott be a kutatásba a MOME 

Elméleti Intézetének néhány tagja, hogy elsősorban 

a tanárképzésben érintett kollégákkal s az ELTE 

TÓK munkatársával együtt megvalósítsunk egy 

közös kutatást a fentiekre vonatkozóan.

Fontos kitérni arra a tényre, hogy nem pusz-

tán egy egyszerű preferenciaválasztásról van szó ez 

esetben. Nem csupán helyes kis fi gurák közül vá-

laszt egyet a gyermek, hanem az a fi gura végigkíséri 

és segíti a játék (tanulás) során. Ahhoz, hogy ha-

tékony legyen az avatar támogató szerepe, fontos, 

hogy a gyermek azonosulni tudjon vele. Lényeges 

szempont egy alkalmazás kialakítása során, hogy 

a jövőbeli felhasználók találjanak számukra közeli, 

jelentésteli, azonosulásra alkalmas fi gurát.

A hosszas szakmai viták után arra jutottunk, 

hogy legjobb a gyerekeket megkérdezni arról, hogy 

milyen fi gurákat kedvelnek.

A kutatás sajátos, „valós idejű” jellegéből követ-

kezik, hogy ebben az esetben nem a kutatók által 

alakított avatarkészlet került vizsgálat alá, hanem 

a projektben eddig kifejlesztett fi gurák. Ez a tény 

egyrészt jelenségközelibbé teszi a vizsgálatot, más-

részt természetesen bizonyos kérdések kevésbé köz-

vetlenül tesztelhetőek.

A TERENCE alkalmazásról

Interaktív könyvek formájában napjainkban 

akár egész kis korban elérik a gyermekeket IKT al-

kalmazások. A TERENCE alkalmazás (ugyanazon 

névvel végzett EU FP7 projekt) olvasási anyagokat 

kínál olyan gyerekeknek, akik 7-11 évesek és szö-

vegértési nehézségekkel küzdenek. Az adaptív rend-

szer (más komponensek mellett) olvasni való törté-

neteket és játékos teszteket ajánl annak érdekében, 

hogy ellenőrizhető legyen az, hogy a gyermek érti-e 

a tartalmakat (lásd Alrifai et al. 2012).

Az alkalmazásba bekapcsolódott gyermekek 

hetekig követhetik a TERENCE fejezeteit. Az 

avataroknak központi szerepe van a játszós-tanulós 

rendszerben. A játék kezdetekor a gyermek egyedül 

indul el az alkalmazásban, de hamar választ egy tár-

sat (avatart). Innentől kezdve az avatar segíti őt az 

egész alkalmazás során. A „segítés”, amit az avatar 

nyújt, nem más, mint támogatni a gyermeket: ha 

a gyermek jól teljesít, akkor az avatar vele örül, ha 

pedig szükséges, akkor bíztatja, bátorítja. Mindez 

arckifejezéseken keresztül mutatkozik meg.

 1. ábra

A konzorciumi tagoktól kapott útmutatások 

és leírások mentén kezdték el a MOME munka-

társai (jól képzett grafi kusok) a fi gurák megterve-

zését. Kilenc fi gura készült el, aranyos állatok, fi k-

ciós emberszerű karakterek és két pár (a kisiskolás 

célcsoport korával megegyező korú) embergyerek 

(lásd 1. ábra). A fi gurák tervezése közben sok vita 

folyt arról, hogy a karaktereknek milyennek kelle-

ne lenniük és hogyan kellene kinézniük. A karakter 

típusa (ember, fi kciós fi gura, állat) és dizájn stílusa 

(realisztikus vagy sem) vajon hogyan járul hozzá a 

tetszéshez? Milyen tervek lesznek azok, amelyeket a 

gyerekek az őket kísérő társul választanak? A válasz-

tásaikat miként befolyásolja a koruk, nemük, élet-

körülményeik, a média hatása vagy akár az olvasási 

és játszási szokásaik?
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Kísérleti kutatás 

Kultúra és Közösség

Miközben a gyermekek el vannak árasztva a leg-

különbözőbb fi gurákkal (valósakkal és virtuálisak-

kal egyaránt), vajmi keveset tudunk a választásaik 

természetéről. A plüss maciktól kezdve a műanyag 

fi gurákon át a számítógépes játékok és fi lmek hősei-

ig igen nagy a választék. De a gyermekek választásai 

gyakran abból adódnak, hogy mi van az orruk előtt, 

azaz mit látnak a TV-ben vagy a monitoron, s ehhez 

járul még a marketing nyomása.

Az empirikus esztétika szakirodalmának (azaz 

a művészet és dizájn pszichológiai vizsgálatai-

nak) alaposan vizsgált területét alkotják a néző 

karakterisztikumainak és a szemlélt tárgy preferenci-

ájának együttjárási mintázatai (Locher, Martindale, 

Dorfman 2006). A néző, illetve művészeti tárgy 

esetében a befogadó tulajdonságai (mint pl. a sze-

mélyiségvonások, állapotok, szocioökonómiai stá-

tusz, művészetben vagy vizualitásban való jártasság) 

mind olyan tényező lehet, ami a tetszésre valami-

lyen hatást gyakorol. Az esztétikai befogadást be-

folyásoló vagy meghatározó tényezők közül igen 

sokat és sokfélét azonosítottak már (Farkas 2003, 

2007). Éppen ezért igencsak inspirálónak tűnik, 

hogy a gyermekek preferenciájának befolyásolóit 

illetve meghatározóit vizsgáljuk akár olyan vizuális 

objektumokon is, mint az avatarok.

Az empirikus esztétika szakirodalmában töb-

bek között egy olyan összefüggését találtak, amely 

a tetszés és a befogadó ideális szelfj e közötti hason-

lóságra utal (Alexander and Marks 1983). Az ered-

mények szerint az emberek jobban kedvelik azokat 

a képeket, amelyek szemantikailag közel állnak ah-

hoz a karakterhez, amilyenek lenni szeretnének. Az 

avatarpreferenciákra nézve ennek jelentősége abban 

áll, hogy feltételezhetjük: a gyermek is olyan fi gurát 

fog választani, ami az ideális szelfj éhez közeli. Azaz 

hasonlít is hozzá, de mégis egy vágyott, különbnek 

vélt ideált céloz.

A gyermekek preferenciaválasztása az empirikus 

esztétikában, továbbá a vizuális képességek fejlő-

désének vizsgálatában különleges terület (Kárpáti 

1995). Azt gondoljuk, hogy ha a gyerekek maguk 

választhatják ki az avatart, akivel dolgoznak (ját-

szanak, tanulnak), az egyértelműen pozitív hatású 

lehet. Amennyiben ők maguk választhatják ki az 

avatart, akivel az alkalmazást végigvinni szeretnék, 

akkor ismerősebbé és otthonosabbá válik számuk-

ra a folyamat, sőt még a kompetencia élményét is 

megélik általa („én választásom, én tudom, én csi-

nálom” öröme és tapasztalata). Az így elért szub-

jektív jóllét emeli az önbizalmat és ezáltal megte-

remti a lehetőségét annak, hogy a gyerekek élvezzék 

a tanulási folyamatot. Ez a gondolat szinkronban 

van egy korábbi avatarkutatás eredményeivel. Inal 

és Cagiltay (2006) azt találták, hogy „Az avatarokat 

arra lehet használni mint pedagógiai ágenst, hogy 

növelje a játékosokban a motivációt amikor számí-

tógépes játékot játszanak” (3440 old.).

Mi arra vállalkozunk, hogy közelebbről meg-

nézzük 6–11 éves magyar gyerekek preferenciavá-

lasztásait.

Kutatás

A kutatáshoz kilenc avatart használtunk, melyek 

a TERENCE projekt keretében lettek kifejlesztve. 

A fi gurákat random sorrendben szerkesztve, A4-es 

papírra színesen nyomtatva használtuk (1. ábra). A 

gyerekektől azt kértük, hogy karikázzák be pirossal 

a kedvenc fi gurájukat (első választás), azt követően 

kékkel, ami még teszik nekik (második választás).

A gyermekekről úgy tudtunk meg egyéb infor-

mációkat, hogy egy szintén A4-es papíron számuk-

ra is érthetően kérdeztünk rá korra, nemre. Majd 

a következő kérdéseket tettük fel: Mi a kedvenc 

játékod? Mi a kedvenc meséd? Szeretsz olvasni? Mi-

lyen gyakran olvasol otthon könyvet (soha – néha 

– mindennap)? Külön kérdésekként: Szoktál hasz-

nálni okostelefont, táblagépet vagy számítógépet 

(soha – néha – mindennap)? 

A kutatás meghatározó körülményei

A kérdezés formája egy rövid, képes, néhány 

perc alatt egy egész osztály által kitölthető, egysze-

rű kérdőív. Ezt a pontosításhoz, korrektúrához a 

kipróbálás fázisában az ELTE Tanító és Óvóképző 

Karának Gyakorlóiskolájában és Vörösmarty Ál-

talános Iskolában egy-egy alsó tagozatos osztállyal 

töltettük ki.

Az iskolákba eljuttatott nyomtatott feladatlapo-

kon a választott betűtípussokkal és betűméretekkel 

is igyekeztünk alkalmazkodni a 6–10 éves korosz-

tályhoz. A feladatlapokon az általuk megszokott 

formában kerültek eléjük a feladatok (utasítások) 

leírásai, a tanítóknak szóló utasítás szerint azonban 

minden feladatot meg is hallgattak, tehát az olva-

sási készség nem befolyásolhatta a megoldás ered-

ményességét. Voltak olyan első osztályosok, akik az 

adatgyűjtés idején még nem tudtak írni. Ők a kér-

dezőnek diktálták le a nyílt végű kérdésekre szánt 

válaszaikat.
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A kérdőív kitöltését egy-egy osztályban az ELTE 

TÓK hallgatói bonyolították le. Az adatfelvételben 

részt vevő tanítójelöltek, az ELTE Tanító- és Óvó-

képző Karának vizuális műveltségterületéről, az 

„Alternatív pedagógiák vizuális nevelése, kutatás-

módszertan” kurzusának hallgatói voltak.

A munkához minden anyagot (kérdőív, a szülők 

számára elegendő információ a kutatás részleteiről, 

melynek értelmében eldönthették, hozzájárulnak-e 

ahhoz, hogy gyermekük részt vegyen a vizsgálatban, 

egy levél formájában) ők (a hallgatók) biztosítottak, 

a gyerekeknek csak egy piros és egy kék ceruzára 

volt szükségük.

Vizsgálati minta

A kérdőívet 16 iskola összesen 377 hat–tíz év 

közötti tanulója töltötte ki. A részt vevő iskolák, ill. 

osztályok, a vizsgálatban részt vevő gyerekek kivá-

lasztása kutatásmódszertani szempontból véletlen 

mintavételi eljárás alapján történt (Csíkos 2009) 

abban a 18 osztályban, ahol a kérdező hallgatók 10 

hetes pedagógiai gyakorlatukat töltötték.

Adatfelvételi megfontolások

A befogadó iskolák vizsgálatunk szempontjából 

releváns statisztikai adatait kiegészítő adatlapon rög-

zítettük. Az adatokból elsősorban a szociopedagógiai 

háttér feltérképezését céloztuk meg. Ennek feldolgo-

zása a kutatási beszámolókban nem jelent meg, rész-

ben azért, mert nem kerültünk pontos információk 

birtokába, részben etikai megfontolások miatt.

Adatfelvételi elképzeléseinket, elemzési szem-

pontjainkat gazdagították a vizsgálat iránt érdek-

lődő tanítójelöltek elvárásai. Fókuszcsoportos be-

szélgetésünkön a témával kapcsolatban elhangzott 

vélekedések, sztereotípiák nyomába eredtünk, és 

ezek körüljárásával is bővítettük elemzési szem-

pontjainkat az adatok feldolgozása során. 

Kutatási kérdések

H1: A gyerekek a saját nemüknek megfelelő fi -

gurákat kedvelik.

H2: Kisebb gyerekek az állatokat, idősebbek az 

emberi fi gurákat kedvelik. 

H3: AZ IKT használati szokásoknak van hatása 

az avatarválasztásra.

Eredmények143 

Általában az IKT használatról

Vizsgálatunkban találtunk érdekes eredménye-

ket az avatarválasztástól függetlenül is, általában 

az IKT használatot elemezve. Az egyik leginkább 

említésre méltó adat a nemi egyenlőtlenségekre 

mutat rá. Egyértelmű, hogy a lányok kevesebb esz-

közhasználatról számolnak be. Például a fi úknak 

előnyük van a mindennapi számítógép-használat-

ban (42,2% vs. 27,5%), továbbá több fi ú használ 

táblagépet (51,4% vs. 41,7%). A mindennapi esz-

közhasználat is nagyobb frekvenciát mutat a fi úk 

között, mint lányoknál (56,6% vs. 43,9%).

A másik fi gyelemreméltó szignifi káns különb-

ség az IKT használat tekintetében az olvasási szoká-

sokhoz kapcsolódik. Azt találtuk, hogy az olvasási 

szokásokhoz kapcsolódó kérdések és az IKT hasz-

nálat jellemzői érdekes mintázatot mutatnak. Jele-

sül, azok a gyerekek, akik inkább olvasnak, inkább 

használnak valamilyen eszközt (táblagépet vagy 

számítógépet, vagy mindhárom, általunk kérdezett 

eszközt). A mintavételi ország szocioökonómiai 

hátterét is fi gyelembe véve ez azt is jelentheti, hogy 

a szívesen olvasó gyerekek, illetve azok a gyerekek, 

akiknek az olvasás élménye ismerős, inkább talál-

koznak olyan lehetőségekkel, hogy eszközöket hasz-

náljanak, azaz technológiai előnyökhöz jussanak. 

Mindkét eredmény további részletes vizsgálatot igé-

nyelne. Ehelyütt csak az avatarválasztás háttereként 

ismertetjük őket.

Avatarválasztás

Az avatarválasztás bemutatását egy olyan 

diagrammal kezdjük, melyen egyértelmű-

en leolvasható a nemek alapján megjeleníthető 

preferenciaeloszlás (2. ábra). Ezen jól láthatóak a 

legnépszerűbb fi gurák is: a nindzsa, a ló és a robot. 

Mindebből úgy tűnik, hogy a gyerekek nagyon is 

gyerekekre jellemző vonzódásokat fejeztek ki.

 

Másrészt további elemzések alapján arra buk-

kantunk, hogy a gyerekek csaknem fele szívesen 

választ emberi fi gurát (lásd 3. ábra). A fi úk még 

inkább követik ezt a tendenciát, és szeretik még 

a sem ember, sem állat robotot is. Ugyanakkor az 

idősebb lányok is inkább humanoid karaktert vá-

143 Jelen tanulmányban csak a p<0,05 szintnél 

erősebb szignifi káns eredményekre utalunk (Pearson-

Chi-négyzet, McNemar-teszt).
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lasztanak elsőre. Az ember, állat, robot választással 

kapcsolatban a háttérváltozóinkkal összenézve úgy 

tűnik, hogy azok, akik szeretik az emberi fi gurákat, 

nagy valószínűséggel használnak okostelefont min-

dennap, vagy soha nem olvasnak, vagy fi úk, vagy 9 

évesnél idősebbek. Az állatpreferencia korrespondál 

a mindennapi olvasással, vagy a soha nem használ 

okostelefont kérdéssel, vagy azzal a ténnyel, hogy 

az illető lány. A robot választása úgy tűnik viszont, 

hogy kéz a kézben jár azzal, hogy az illető fi ú vagy 

azzal, hogy nem használ okostelefont.

 

2. ábra. Az avatarválasztások eloszlása (sötétszürké-
vel a lányok, világosabbal a fi úk választásai)

3. ábra. Az avatarválasztások eloszlása 
ember – nem ember.

Nem

Adataink áttekintése során a legmarkánsabb ha-

tást az avatarválasztás esetében a nemi különbségek-

ben találtuk. Teljesen egyértelmű volt, hogy melyik 

nem melyik fi gurát választja. Részben ez alapján 

is, az avatarokat nemi jellegük alapján csoportokra 

osztottuk, és úgy is bemutatunk egy eloszlást (lásd 

4. ábra). A fi ús fi gurák csoportja: a két fi ú, a robot 

és nindzsa, míg a lány csoportba a két lányfi gura 

és az oroszlán került. A semleges csoportot a róka 

és az oroszlán alkotja. Az így képzett gender alapú 

csoportok és a háttérváltozók összevetése azt mu-

tatja, hogy általában a fi ús karaktereket választók 

nagyobb valószínűséggel nem olvasnak egyáltalán 

otthon, vagy nem olvasnak mindennap, továbbá 

mindennap használnak számítógépet.

4. ábra. Az avatarválasztás eloszlása a fi gurák neme 
szerint

Humanoid karakterek vizuális megjelenése

Mielőtt rátérnénk az egyenként történő 

avatarvizsgálat bemutatására, előtte az emberi ka-

rakterekkel kapcsolatban kell pár mondatos kitérőt 

tennünk. A TERENCE projekt fejlesztése során 

kétfajta stílusú emberfi gura is kidolgozásra került. 

Ezeket mi most a megjelenésük alapján realisztikus, 

ill. vékony fi gurának hívjuk. A realisztikusnak el-

nevezett („gyerekesebb”) emberi fi gurák általában a 

lányok között voltak népszerűek. A vékony ember-

fi gurák („trendibb”) pedig inkább azok között, akik 

lányok vagy okostelefon-használók vagy mindhá-

rom eszközt használják.

Avatarról avatarra

Közelebbről is meg akartuk nézni az 

avatarválasztásokat, azaz egyesével áttekinteni, hogy 

melyik fi gura választása mögött milyen tényezők 

húzódhatnak meg. A legizgalmasabb különbségek 

a ló fi gurája kapcsán voltak tapasztalhatóak. A ló 

fi gurája az első választások 23,5 %-át elvitte. Ez 

igazán nagy százalék a kilenc avatar között. A sza-

vazatok jelentős részét 6–8 éves lányok adták. A ló 

kapcsán az igazán elgondolkodtató eredmény pont 

ez az egyöntetűség: a kicsi lányok határozott válasz-

tása, s a lányos lófi gura óriási sikere.
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Egy másik állatkarakter nem osztotta meg a 

nemek alapján a gyerekek választásait, ugyanis az 

oroszlán esetében egyenlő volt a nemek eloszlása. 

Ez a nemileg semleges állatkarakter leginkább azok 

között volt sikeres, akik egyáltalán nem vagy nem 

mindennap használnak IKT eszközöket, továbbá: 

okostelefon-használók egyáltalán nem választották 

az oroszlánt.

A róka is egy teljesen nemileg semleges válasz-

tásnak látszik, ami főleg a 8–9 évesek között volt 

népszerű. Az olvasás, a mindennapi olvasás, a néha 

számítógépezés, a nulla eszközhasználat vagy a nul-

la mindennapi eszközhasználat korreláltak erősen a 

róka választásával. Azok a gyerekek, akik okostele-

fon-használók vagy pedig mindig komputereznek, 

a rókapreferenciával ellentétes tendenciát mutattak.

A farmeres fi ú (a vékony humanoid karakterek 

közül a fi ú) főleg fi úk által választott, illetve olyan 

gyerek által, aki néha táblagépet használ (ez nem 

meglepő: táblagépet tart a kezében). Azok a gye-

rekek, akik őt választották, nem okostelefon-hasz-

nálók, nem mindennapi táblagéphasználók és nem 

mindennapi eszközhasználók.

A rövidnadrágos kisfi út (a realisztikus fi ú fi gura) 

csak néhány gyerek választotta, főleg olyanok, akik 

néhány eszközt használnak mindennap.

A hosszúnadrágos kislányt (a vékony humano-

id karakterek közül a lány) lányok választották, és 

meglehetősen népszerű volt. Olyan gyerekek ked-

velték, akik valamilyen eszközt főleg számítógépet 

vagy okostelefont használtak.

A szoknyás kislány (realisztikus lány fi gura) a lá-

nyok között volt népszerű, és főleg olyan gyerekek 

között, akik semmilyen eszközt nem használnak.

A robot volt a második legnépszerűbb fi gura. A 

legfontosabb adat róla, hogy fi úk kedvelték, főleg a 

fi atalabb fi úk. Hasonló a tendencia ahhoz, ahogy a 

fi atalabb lányok pedig a lovat választották.

A nindzsa is érdekes karakter. Elsősorban fi úk 

választották. Azok a gyerekek, akik kedvelték, néha 

vagy mindennap olvasnak otthon, mindennap 

használnak számítógépet vagy valamilyen eszközt.

Kedvenc játék

Elsősorban azt szerettük volna kideríteni, mek-

kora szerepet játszanak a gyerekek mindennapjai-

ban az elektronikus eszközökre fejlesztett játékok, 

esetleg maguk az eszközök mennek-e náluk játék-

számba. Ezért nem kifejezetten játékszert, nem is 

időtöltést jelöltünk meg a nyílt végű kérdésben, 

hanem egy jóval szabadabb értelmezést engedő 

kategóriára, kedvenc játékukra kérdeztünk rá. A 

gyerekek egy része több kedvencét is megjelölte, 

ezeket – amennyiben nem egy-egy kategória értel-

mezéseként írt több válaszpéldát – külön válaszként 

kódoltuk. A „Kedvenc játékom” nyílt végű kérdés 

elemzése összetett feladatnak bizonyult. A válaszok 

kategorizálásánál a klasszikus játékelméleti csopor-

tosításból indultunk ki (Lakatos 2001).

I. Játékszerek: 1. szerethető, biztonságot adó 

tárgyak, babák, plüssfi gurák; 2. autók, robot, egyéb 

járművek. 3. Legó. Tapasztalataink alapján azt fel-

tételeztük, hogy az első alkategóriát (babák) első-

sorban a lányok, míg a másodikat (járművek) fi úk 

jelölték meg. 

II. Mozgásos játékok: Bújócska (Külön is meg-

jelöltük a mozgásos kategórián belül.)

III. Társasjátékok – gondolkodtató, fejlesztő, 

táblás társasjátékok. Kártyajátékok.

IV. Szerepjátékok (Különválasztottuk azoktól a 

tárgyszerű játékoktól, melyek alkalmasak szerepjá-

tékokhoz is, mint pl. a Barbie és a kötött szabály-

rendszerű táblás társasjátékoktól is).

V. Az utolsó kategória alá az időtöltésszerű játé-

kokat rendeztük: Játékok elektronikus eszközökön, 

rajzolás, gyöngyfűzés, hajtogatás, kirakózás, Rubik-

kockázás, olvasás, éneklés, zenélés, fényképezés, 

TV-nézés.

Sikerült azonosítanunk néhány együttjárást a 

kedvenc játék típusa és néhány háttérváltozó, illetve 

az avatarválasztás között. Összefoglalva mutatjuk be 

a legérdekesebbeket.

Az elektromos játékokat főleg fi úk említették, 

továbbá olyanok, akik hat–nyolc évesek, nem olvas-

nak otthon egyáltalán, minden nap használnak szá-

mítógépet, okostelefont vagy valamilyen digitális 

eszközt vagy mindegyiket. Az avatarpreferenciájuk 

pedig a nindzsa volt elsősorban, vagy humanoid ka-

rakter vagy fi úfi gura. Az elektromos játékok nem 

voltak vagy sokkal kevésbé voltak említve olyan 

gyerek által, akik nem komputerhasználók, vagy 

szeretik az állatokat, a lovat vagy a lányfi gurát.

A mozgásos játékokat leginkább olyan gyerekek 

említették, akik az oroszlánt választották. Mozgásos 

játékot kevésbé jelöltek meg olyanok, akik realisz-

tikus emberavatart vagy egyáltalán az ember alakú 

avatart szeretik.

Babák és plüssállatok kedvelői a lányok, a hat–

nyolc évesek, és avatarpreferenciájuk szerint pedig 

a szoknyás kislányt, nadrágos lányt, a lovat, az ál-

latokat, általában a lányokat, a realisztikus embert 

vagy általában az emberszerű fi gurát választják. A 
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baba és plüssállat nem volt vagy sokkal kevésbé volt 

emlegetve azok között, akik robotot, nindzsát vagy 

farmeres fi út választanak.

A táblás játékokat elsősorban a lányok emleget-

ték, olyanok, akik használnak valamennyi eszközt, 

de nem mindent és a lovat választják. A táblás já-

tékokat nem vagy sokkal kevésbé emlegetik a min-

dennapi eszközhasználók vagy a minden eszközt 

használók.

Legót emlegettek sokszor fi úk, vagy olyan gye-

rekek, akik nem (vagy csak egy) eszközt használ-

nak, olyan fi úk, akik a robotot választják vagy akik 

fi úavatart. A Legót nem vagy kevésbé említik a va-

lamelyik lányt vagy a lovat választók.

Kedvenc mese

A kedvenc mesére vonatkozó kérdést igen nehéz 

volt elemezni. A gyerekek mindenféle történetet be-

lekevertek a válaszaikba a TV-sorozatoktól kezdve a 

rajzfi lmekig, beleértve a csak könyvekben elérhető 

történetekig. Ezért az elemzésben visszatértünk a 

TERENCE projekt eredeti céljához, jelesül az ol-

vasáshoz. Az alapján kategorizáltuk a válaszokat, 

vajon a történetet olvasták, vagy látták, vagy nem 

lehet kategorizálni. Találtunk némi együttjárást 

néhány faktor és a könyvekből származó sztorik 

között. Tehát mondhatjuk, hogy egy olvasott tör-

ténetnek megjelölt kedvenc mese együtt jár a min-

dennapi olvasással, a „soha nem számítógépezik” 

esetével, vagy a „csak egy digitális eszközt használ” 

tétellel. Az olvasott történet és az avatarválasztás 

kapcsán azt mondhatjuk, hogy az olvasott sztorit 

jelölők a rövidnadrágos fi út, a rókát, a nadrágos 

fi út, a lovat, az állatokat, a lányokat általában vagy 

a nemileg semleges fi gurákat választják. Ami nagy 

valószínűséggel nem kíséri a könyves meséket emle-

getőket, az az okostelefon-használat, a mindennapi 

komputerhasználat, vagy a robot, a nindzsa vagy a 

fi úfi gurák választása.

Konklúzió és további feladatok

A gyerekek szívesen vettek részt a vizsgálatban. 

Nagyon érdeklődőek voltak, s az egyértelmű válasza-

ik (amelyek erős szignifi káns különbségekben realizá-

lódtak) bizonyítják a kutatási kérdésünk validitását, 

miszerint a gyermekek számára az avatar kiválasztá-

sa egy igencsak jelentőségteli folyamat. Egyértelmű 
mintázatot kaptunk nem és kor szerint, valamint elég 
árnyalt képet az eszközhasználat kapcsán.

A társadalmi nem által meghatározott IKT 

használatról bőven találhatók empirikus bizonyí-

tékok (pl. Kay 2007; Fischer – Margolis – Miller 

1997). Egy kultúraközi vizsgálat is bizonyította, 

hogy egyetemi hallgatók közül (még ha a vonat-

kozó tudásuk és a készségeik azonosak is) a lányok 

kevésbé érzik magabiztosnak magukat az IKT hasz-

nálatban (Li és Kirkup 2007). A mi adataink meg-

erősítik ezeket az eredményeket. Éppen ezért az az 

adatokból származó tény, miszerint a fi ús, illetve lá-

nyos kinézet kiemelten fontos a vizsgált korosztály 

számára, további megfontolásokhoz vezet. Mert ha 

fi gyelembe vesszük, hogy a lányok hátrányban van-

nak az IKT használattal és fontos a korosztály szá-

mára a nemi jelleg, akkor annak érdekében, hogy 

a lányok ne maradjanak le, lényeges szempont lá-

nyos fi gurákat is kínálni az avatarkészletben. Ezáltal 

is motiválhatóak a lányok az IKT használatra. Az 

IKT használat és a nemi különbségek együttjárásai 

miatt tehát az avataroknak muszáj vonzónak lenni 
a lányok számára is, hogy megnyerje őket a digitális 
világ számára.

Határozottan kiemelkedett az együttjárási ten-

denciákból az okostelefon-használók csoportja, 

amennyiben sok mindennel szemben az ellentétes 

trendet mutatták. Az okostelefont használó gye-

rekekről elmondható, hogy a főáramtól elkülö-

nülő volt a preferenciájuk. Például nem szerették 

az oroszlánt és a rókát, ellenben a vékony fi gurát 

igen. A preferenciájuk sajátossága mindenkép-

pen az egyik kérdés, ami további vizsgálatot érde-

mel. Vajon ez eredmények magyarázata kielégítő 

a szocioökonómiai státus megjelölésével (?), vagy 

többről van szó: az okostelefon mindennapi (folya-
matos) használata más életstílust jelent? Az előbbi fel-

tevés részletesebb és pontosabb adatgyűjtést igényel 

a gyermek családi, iskola, gazdasági stb. hátteréről, 

míg az utóbbi az okostelefonok világa által terem-

tett életmódváltást feltételez.

Adataink arra is rámutatnak, hogy a fi atalabb 

(6–8 éves) gyerekek az állatokat és a robotot kedve-

lik, míg az idősebbek (9–11 évesek) inkább az em-

berszerű fi gurákat. Ezeket az eredményeket érdekes 

összevetni egy hasonló kutatási eredményével, amit 

valamivel idősebb gyerekeken végeztek, s miszerint 

a gyerekek inkább magukhoz hasonlatos avatart 

kreálnak (erre abban a kutatásban lehetőségük volt) 

mint fantasztikusat (McCue 2008).
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Köszönet

A szerzők munkája támogatást kapott a 

TERENCE projekttől, ami EU pályázatban nyert 

alapot (FP7, RTD, Strategic Objective ICT-

2009.4.2, ICT, TEL). A tanulmány tartalmáért 

az EC természetesen nem felelős, az csak a szerzők 

nézőpontját tükrözi. A munkához hozzájárult még 

a „Interaktív Gyerekkönyvkutatás” projekt, ami a 

MOME Nonprofi t Kft-én. keresztül a Belügymi-

nisztérium révén nyert támogatást.

Absztrakt

A tanulást támogató számítógépes alkalmazások 

kialakítása során a fejlesztők gyakran avatarok be-

építésével válaszolnak a motiválás és azonosulás el-

érésének kihívásaira. Az ilyen alkalmazások sikeres-

ségéhez hozzátartozik, hogy a gyermekek számára 

vonzó azonosulásra felkínált fi gurákat tartalmazzon 

az avatarkészlet. Hazai kisiskolások körében vég-

zett felmérésünk (377, hat–tizenegy éves gyermek) 

azokat a tendenciákat igyekszik feltárni, amelyek 

meghatározhatják a gyermekek avatarválasztásait. 

A vizsgálathoz egy nemzetközi EU projekt 

(TERENCE) keretében szövegértést segítő alkal-

mazáshoz kidolgozott fi gurakészletet használtunk. 

Túl azon, hogy az életkor és a nem megjósolható 

hatásait azonosítottuk, további eredményekre is 

jutottunk. Többek között az IKT eszközhasználat, 

valamint az olvasási szokások mintázatai mentén is 

érdekes összefüggések mutatkoznak.

Kulcsszavak: avatar, gyermekek IKT használata, 

nemi különbségek.

Abstract

In most of the applications which aims to sup-

port the process of learning it is a frequently ap-

plied method to include avatars in order to increase 

motivation and identifi cation. Th ere is a highly 

perceived need to off er an excellent set of avatars 

to be able to reach all the children. Th ere was a 

research carried out in Hungary in the spring of 

2013 to explore the tendencies of the choices of av-

atars among children (377, age 6-11). Th e research 

was based on the set of avatars designed for a text 

comprehension application supported by the EU 

project TERENCE. Th ere were some predictable 

correlations found related to age and gender, and 

furthermore, there were some interesting corre-

spondence sown up according to ICT usage and 

reading habits.
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Die Bildungspolitik kommunistischer Parteien 

muss generell der Ganzheit des arbeitenden Volkes 

dienen. Dies folgt aus ihrer allgemeinen ideolo-

gisch-politischen Gesinnung. Laut der öff entli-

chen Meinung fungierte jedoch die Kulturpolitik 

der Ungarischen Kommunistischen Partei (UKP) 

zwischen 1944 und 1948 vorzugsweise als Propa-

ganda- und Agitationsmittel. Sie stand im Dienst 

der allgemeinen politischen Aufgaben der Partei 

und stellte keinen eingenständigen Politikzweig 

dar. Zum Th ema wurde außer dem Buch von Éva 

Standeisky über die Literaturpolitik der UKP kei-

ne weitere Monographie verfasst. Über den Aufsatz 

von Éva Standeisky, Róbert Czigler und József N. 

Szabó zu einigen Fachgebieten kommunistischer 

Bildungspolitik hinaus wurde in der Th ematik 

kein bedeutender Aufsatz geschrieben. Dadurch 

begründet sich das Bedürfnis, eine einschlägige 

Monographie mit wissenschaftlichem Anspruch zu 

veröff entlichen

Ein wissenschaftliches Herangehen hat hier 

zur Aufgabe, den Stellenwert und die Rolle der 

Kulturpolitik zwischen 1944 und 1948 unter den 

damaligen politischen Verhältnissen und den Be-

dingungen des frühen politischen Pluralismus zu 

analysieren. Der vorliegende Aufsatz soll auf die 

Frage Antwort suchen, mit welchen Reformvor-

schlägen und Modernisierungskonzepten die UKP 

als Koalitionsmitglied auf verschiedenen Kultur-

gebieten zur Entwicklung und Demokratisierung 

Ungarns beizutragen suchte. Weiter hat sich die 

Forschung damit auseinanderzusetzen, welche 

Konzeptionen und Programme die bis dahin ille-

gal bzw. in der Emigration agierende UKP unter 

demokratischen Verhältnissen ausarbeitete, um 

die verschiedenen Kultursparten zu entwickeln. 

Die kommunistische Kulturpolitik mit wissen-

schaftlichem Anspruch zu erfassen ist auch des-

halb eine wichtige Aufgabe, weil das Buch eine 

Epoche untersucht, in der das Ungarntum eine 

Krise duchmachte, aber gleichzeitig vor einmaligen 

Möglichkeiten des Aufstiegs stand. Ungarn hatte 

den Herausforderungen zu begegnen, die mit dem 

144 Der Aufsatz summiert József N. Szabó 

Forschungsergebnisse von über einem Jahrzehnt.

verlorenen Krieg und den Veränderungen interna-

tionaler Verhältnisse zusammenhingen. Als Folge 

nahm die Rolle der Kulturpolitik stark zu. Meine 

Forschungen zur Bildungsgeschichte, Kulturpolitik 

und Kulturdiplomatie von über 40 Jahren haben 

mich überzeugt [József N. Szabó], dass Demokra-

tisierung und Modernisierung nur dann richtig 

erfolgreich sein können, wenn der wirtschaftliche, 

gesellschaftliche und politische Umbruch mit einer 

kulturellen Entwicklung einhergeht.

In der vorliegenden Arbeit bemühten wir uns 

auch herauszufi nden, in welchen Kulturbereichen 

welche Konfl ikte die UKP in Zeiten der politischen 

Demokratie und im Kampf der Parteien mit jeweils 

anderer Weltanschauung und anderen politischen 

Prämissen auf sich nahm. Wir setzten uns zur Auf-

gabe, bei der Untersuchung einzelner kulturpoliti-

scher Bereiche nicht nur die Zusammenarbeit und 

den Kampf mit Koalitionspartnern vorzustellen, 

sondern auch für wirtschaftliche, gesellschaftliche, 

politische und internationale Einwirkungen ein 

Auge zu haben, die Bildungspolitik 1945–46 de-

terminierten.

Die unter demokratischen Verhältnissen pak-

tizierte Kulturpolitik der UKP aufzudecken ist 

weiter aus dem Grund von hoher Bedeutung, dass 

die urspüngliche politische Philosophie der Kom-

munisten nicht für den Pluralismus gedacht war. 

Die kommunistische Revolutionstheorie und poli-

tische Praxis kollidierte bis dahin nicht mit Parteien 

mit anderer politischen Kultur und sie kannte die 

Konfl ikte nicht, die in einem demokratischen Um-

feld entstehen und behandelt werden. Die UKP 

hatte keine Erfahrung in der Konsensgestaltung, 

weder mit Parteien mit anderen Ansichten noch 

mit Koalitionsparteien. Da die ungarischen Kom-

munistenfunktionäre ihre Parteitätigkeit zwischen 

den beiden Weltkriegen in Ungarn in der Illegali-

tät ausübten, konnten sie keine parlamentarischen 

Erfahrungen mitbringen. Kommunisten in der 

westlichen Emigration konnten zwar das politische 

System der Demokratie sowie die Freiheit der Kul-

tur kennen lernen, selbst an Parlamentsgefechten 

teilzunehmen war ihnen mit einigen Ausnahmen 

nicht möglich. Die Mehrheit der Kommunisten, 

die nach Kriegsende aus der Moskauer Emigrati-

József N. Szabó – Nándor Csiky 

DIE KULTURPOLITIK DER UNGARISCHEN KOMMUNISTISCHEN PARTEI ZUR ZEIT DER 

NACHKRIEGSDEMOKRATIE /1945–1946/144



104

Kísérleti kutatás 

Kultúra és Közösség

on heimkehrten und im ungarischen politischen 

Leben immer mehr Einfl uss ausübten, konnte sich 

nur mit der Stalindiktatur vertraut machen. Die 

kulturpolitische Auff assung der Sowjetemigration 

war durch die Th eorie und Praxis des Schdanowis-

mus ungünstig beeinfl usst. Was die Emigranten in 

der Sowjetunion in kultureller Hinsicht erlebten, 

war der Dienst der Politik – eine Legitimation, die 

schwerlich auf demokratische Auseinandersetzun-

gen in Ungarn anzuwenden war. Natürlich gab es 

in der Moskauer Emigration auch Akademiker auf 

internationalem Niveau, die sich ein Bild von der 

verheerenden Wirkung der Schdanowschen Kul-

turpolitik machen konnten. Der Spielraum dieser 

Akadermiker war jedoch durch Parteidisziplin und 

Sendungsbewußtsein eingeschränkt.

Die „traditionelle” kommunistische Kulturpoli-

tik ließ sich daher in der entstehenden Konkurrenz-

situation der Kulturpolitiken der demokratischen 

Nachkriegs-Koalitionsparteien nicht mit Erfolg in 

die Praxis umsetzen. Die „ursprüngliche” kommu-

nistische Kulturpolitik war auch aus dem Grund 

nicht fortzusetzen, dass sich die Moskau-Heimkeh-

rer zu dieser Zeit bereits der Volksfrontpolitik ver-

schrieben. Auch stimmten sie als Folge der antifa-

schistischen Koalitionskooperation den Spielregeln 

des demokratischen Politikmachens auf sowjetische 

Anregung hin zu. Dies setzte allerdings die Akzep-

tierung der Ansichten und Konzeptionen anderer 

politischer Akteure sowie die Zurkenntnisnahme 

voraus, dass in politischen Auseinandersetzungen 

auch andere Standpunkte in Betracht gezogen wer-

den müssten, mit denen zu polemisieren war.

Es ist auch nicht uninteressant zu wissen, ob 

sich Abweichungen zwischen verschiedenen Grup-

pierungen der UKP (illegale Kommunisten bzw. 

Emigranten) ausmachen lassen, oder aber diese 

verschiedenen Strömungen bis dahin dem Willen 

von Anführern aus der Moskauer Emigration un-

tergeordnet waren. Im Buch wird ferner versucht, 

die Frage zu beantworten, ob die Partei imstande 

war, zwischen den relativ eigenständigen, doch mit-

einander zusammenhängenden und interagieren-

den Bildungspolitik-Teilbereichen der Intelligenz-, 

Bildungs-, Wissenschafts- und Volksbildungspoli-

tik sowie der Kulturdiplomatie eine Kohärenz zu 

schaff en und ob folglich eine einheitliche kommu-

nistische Bildungspolitik nachzuweisen ist. Es fragt 

sich auch, ob die UKP eine Bildungspolitik zu-

stande bringen konnte, die über die Wahrung der 

Werte der ungarischen Kultur hinaus den durch die 

Wende von 1945 evozierten gesellschaftlich-politi-

schen Herausforderungen Rechnung trug, und ob 

die UKP die verschiedenen Kulturbereichen in den 

Dienst der Modernisierung stellen konnte, so dass 

die Freiheit der Kultur gewährleistet war.

Wir wollen ebenfalls off enlegen, welche Rolle 

die UKP der Intelligenz in der neuen Demokra-

tie sowie beim wirtschaftlichen und kulturellen 

Umbruch zuwies. Wissenswert ist zu wissen, was 

für ein Bildungssystem die Kommunisten in den 

Dienst der demokratischen Entfaltung und der 

Modernisierungsziele stellen wollten. Es zeigt sich 

ein wissenschaftlicher Anspruch, die Th ematik 

der Volksbildung als Mittel für die Befriedigung 

kultureller Bedürfnisse breiter Volksschichten auf-

zuarbeiten. Ohne die Kulturdiplomatie der Partei 

aufzudecken kann keine realistische Einschätzung 

darüber entstehen, wie das Verhältnis der ungari-

schen und universellen Kultur sowie die zu Nach-

barstaaten aufzubauenden Beziehungen von den 

Kommunisten verstanden wurden. Sowohl hin-

sichtlich der Off enlegung neuer Ergebnisse als auch 

der Methode der Aufbereitung erweist sich das 

Buch innovativ, wenn man bedenkt, dass bisherige 

Arbeiten die Kulturpolitik nicht im Rahmen des 

damaligen zeitspezifi schen politischen Pluralismus 

untersuchten. Die auf pluralistischen Fundamenten 

entstandenen und an der Koalitionsregierung teil-

habenden Parteien standen auf unterschiedlichen 

politischen und Weltanschauungsgrundlagen und 

all dies brachte Interessenkollisionen und Konfl ikte 

mit sich. Die Koalition implizierte gleichwohl eine 

Teilidentität der Interessen. Die Autoren setzen 

sich weiter zur Aufgabe, die Ursachen der erzielten 

Konsense vorzustellen. So ist anzunehmen, ein re-

alistisches Bild über die Kulturpolitik der UKP zu 

erhalten, was nicht nur wissenschaftlich relevant 

ist, sondern auch über eine nicht zu vernachlässi-

gende politische Dimension verfügt.

Die Forschungen bestätigten, dass die Kommu-

nisten nach Kriegsende – im Jahr des demokrati-

schen Aufbaus – bis zu den 1945-Wahlen in den 

verschiedenen Kulturbereichen mit unterschied-

licher Intensität und Eingriff stiefe versuchten, die 

Entwicklung Ungarns mit Reformvorschlägen und 

Modernisierungskonzepten voranzutreiben und die 

Interaktion zwischen der ungarischen und univer-

sellen Kultur zu ermöglichen. Es wurde auch klar, 

dass es zu dieser Zeit mit der Ausnahme der Volks-

bildung keinen wesentlichen Unterschied zwischen 

der Kulturpolitik der UKP und der Auff assung der 

anderen Parteien gab, weil alle politischen Kräfte 
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nach der Demokratisierung der Kultur strebten. 

Ebenfalls gab es keinen wesentlichen Unterschied 

zwischen den kulturpolitischen Konzeptionen der 

illegalen Funktionsträger der UKP in Ungarn sowie 

der Funktionsträger, die aus der Emigration heim-

kehrten. Die UKP verfolgte eine pluralistische und 

demokratische Kulturpolitik.

Wir können auch festhalten, dass die Kom-

munisten zu Zeiten des demokratischen Aufbaus 

eine Kulturpolitik betrieben, die mit den kultur-

politischen Vorstellungen von Koalitionspartern 

rechnete. Die UKP behandelte andere Parteien in 

demokratischen Auseinandersetzungen als Partner 

und passte ihre eigenen Schritte der Politik der 

anderen Parteien an. Die Koalitionspartner, die 

zugleich politische Konkurrenten waren, machten 

ihrer Meinung Luft, polemisierten, und opponier-

ten die kommunistischen Konzeptionen. Im Inte-

resse des Wiederaufbaus und des demokratischen 

Umbruchs des Landes wurde in Ungarn auch im 

heftigen Wahlkampf von 1945 ein Politikstil mit 

demokratischer Gesinnung praktiziert, der den 

Gegner besiegen, nicht aber vernichten wollte. Aus-

nahme hiervon war die Intervention antideutscher 

Kreise der ehemaligen Herrscherklasse im Sommer 

1945 gegen Gruppen, die sich in der provisorischen 

Nationalversammlung und Regierung betätigten. 

Der politische Angriff  der Kommunisten erhielt 

eine kulturpolitische Dimension, da Géza Teleki, 

als Mitglied dieser antideutschen Gruppe, das Amt 

des Ministers im Ministerium für Religion und öf-

fentliche Bildung bekleidete. 

Die kulturpolitischen Auseinandersetzungen 

im Parlament sowie die Gefechte in der Presse und 

in der kulturell-wissenschaftlichen Öff entlichkeit 

blieben abgesehen von einigen Fällen im Rahmen 

demokratischen Politikbetriebs. In diesen politi-

schen Kämpfen wollten die Parteien, einschließlich 

der UKP, ihre kulturell-wissenschaftlichen Positio-

nen stärken und ihren gesellschaftlich-politischen 

Einfl uss durch die einzelnen kulturpolitischen 

Schritte erhöhen. Das war auch deswegen ein fai-

res Wettlaufen, weil die Parteien der Nachkriegs-

koalition vor 1945 in der Opposition waren, mit 

der Herrscherklasse des vorangehenden Systems 

nicht verbunden waren und ausnahmslos ein de-

mokratisches Land auf die Beine stellen wollten. 

Sie wollten ein demokratisches Ungarn, wo sich 

Kultur und Wissenschaft frei entwickeln, Klassen-

unterschiede abgebaut werden, das Grund- und 

Mittelschulwesen auf der Höhe der Zeit sind, sich 

Hochschulen und Universitäten auf annähernd 

internationalem Niveau befi nden und einer kultu-

rellen Selbstbestimmung und -organisierung nichts 

im Wege steht. Sie wollten ein politisches System 

zustande bringen, in dem gesellschaftliche Mobili-

tät gewährleistet war.

Auf die kulturpolitischen Vorstellungen der 

Parteien wirkten sich Klassenzugehörigkeiten und 

gesellschaftliche Basen der Parteien aus. Um diese 

Basen zu erweitern, hielten die politischen Akteure 

Präferenzen fest. Im Jahr des demokratischen Aus-

baus ordneten sich diese Präferenzen jedoch der 

demokratischen Reorganisierung des Landes sowie 

der Entwicklung der nationalen Kultur und Wis-

senschaft unter. Während des Wahlkampfes, der ab 

Sommer 1945 Fahrt aufnahm, wurde die Bildungs-

politik ein integrativer Bestandteil der Konzeption 

zur Demokratisierung und Modernisierung sowie 

zum kulturellen und wissenschaftlichen Umbruch. 

Zu diesem Zeitpunkt ging das Verhältnis zwischen 

der Kultur und Politik in Ungarn mit den Stan-

dards eines demokratischen Staates konform. Die 

Freiheit der Kultur und die Autonomie des Hoch-

schulwesens und der Wissenschaft waren mit ei-

nigen kurzzeitigen kleineren Ausnahmen, bedingt 

v.a. durch die Politik der UKP, sichergestellt. Die 

UKP übte eine demokratische Bildungspolitik aus, 

solange sie es für möglich hielt, mit demokratischen 

Mitteln im Rahmen parlamentarischer Demokratie 

in Machtposition zu kommen. Die Misserfolge bei 

der Wahl 1945 bewiesen der Partei, dass die Mehr-

heit der ungarischen Gesellschaft nicht hinter den 

Kommunisten stand. Der Weg zur Macht führte 

also nicht über die Einhaltung der Spielregeln der 

bürgerlichen Demokratie, sondern über die Straße 

und die Aktionen von Volksmassen.

Nach den Parlamentswahlen vom Herbst 1945 

kam es in der kommunistischen Kulturpolitik zu 

einer wesentlichen Veränderung. Die UKP sah ein, 

dass von einer kommunistischen Machtübernahme 

auf demokratischem Wege keine Rede sein konnte. 

Die Partei setzte den nach Kriegsende akzeptierten 

demokratischen Formen nicht nur im politischen 

Kampf, sondern auch in kulturpolitischen Aus-

einandersetzungen ein Ende und griff  nach „tra-

ditionellen” klassenkämpferischen Mitteln und 

Methoden. Statt fairer parlamentarischer Ausein-

andersetzungen ging die UKP dazu über, Straßen-

demonstrationen zu bevorzugen, politische Gegner 

auf unlautere Weise zu marginalisieren oder ggf. 

auszuschalten. Während 1945 nur die Volksbil-

dungspolitik in den Dienst politischer Zielsetzun-

gen gestellt wurde, erschien eine mit politischen 
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Zielsetzungen durchsetzte kulturpolitische Denk-

weise nach den misslungenen Parlamentswahlen in 

jedem Bereich der Kulturpolitik; eine unmittelbare 

politische Erwartung der Kultur und Wissenschaft 

gegenüber kam zum Vorschein.

In der kommunistischen Kulturpolitik setzten 

sich eine unmittelbar politisch motivierte kultur-

politische Betrachtungsweise und Praxis nach dem 

Bruch mit dem Pluralismus immer mehr durch. Die 

Veränderung der Auff assung der UKP lässt sich nicht 

nur mit innenpolitischen Veränderungen in Ungarn 

in Zusammenhang bringen, sondern auch mit inter-

nationelen Umwälzungen, der Aufl ösung der anti-

faschistischen Koalition sowie der Auswirkung von 

Fulton. Nach dem Beginn des kalten Krieges schick-

ten sich die Kommunisten angesichts des Scheiterns 

demokratischer Methoden an, auf eine Kulturpolitik 

Kurs zu nehmen, die die Regeln der pluralistischen 

Demokratie nicht mehr akzeptierte. Die Folgen der 

Veränderung tangierten die einzelnen Bereiche der 

Kulturpolitik und auch die der Kulturdiplomatie.

Aus Untersuchungen der Intelligenzpolitik der 

Epoche ist ersichtlich, dass sich Koalitionsparteien, 

so auch die UKP, darüber im klaren waren, dass die 

Demokratisierung und Modernisierung Ungarns 

ohne die tatkräftige Mitwirkung der Intelligenz 

nicht zu stemmen war. Wenn es darum ging, der 

Intelligenz im demokratischen Ungarn einen Stel-

lenwert zuzuweisen, konnten die politischen Par-

teien die Zwischenkriegsposition der Intelligenz 

sowie ihre Einstellung zur Macht nicht ausblenden. 

Gleichwohl musste sich die Intelligenz klarmachen, 

dass sich ihre Funktion wegen des politischen Sys-

temwechsels erheblich modifi zierte.

Trotzdem wurden gemeinsame Interessen an-

fangs nicht erkannt und aufeinander abgestimmt. 

Dies erklärt sich einerseits daraus, dass der Großteil 

der desorientierten Intelligenz ihren Platz im neuen 

Ungarn nicht richtig fi nden konnte. Andererseits 

wollten gewisse politische Akteure der Intelligenz 

keine gebührende Rolle bei der Wiedergeburt des 

Landes zuteilen. Dies führte zu zwischenparteili-

chen Auseinandersetzungen. Es drehte sich um die 

Fragen, ob die Vergangenheitsrolle der Intelligenz 

diese dazu befähigte, sich am Wiederaufbau zu 

beteiligen bzw. welche Intelligenzgruppen sich in 

die Etablierung des neuen Ungarn mit einbeziehen 

ließen. Die mitunter extremen Meinungen hier-

zu gingen weit auseinander. Bei der Jahreswende 

1945/46 hieß es bei der UKP, dass die Mehrheit 

der Intelligenz im demokratischen Ungarn eine 

Zukunft haben müsse. 

Im Interesse des Wiederaufbaus strebte die 

UKP danach, die Gründe zu beseitigen, die die 

Aktivierung der Intelligenz bis dahin erschwer-

ten. Die UKP beabsichtigte vor allen Dingen, die 

technische Intelligenz für sich zu gewinnen. Da der 

Wiederaufbau in der Politik der anderen Parteien 

keine zentrale politische Rolle spielte, zeigten sie 

ein gemäßigtes Interesse für die technische Intelli-

genz. Die einzelnen Parteien, v.a. die UKP, richte-

ten wegen ihrer Wirkung auf die Massen und der 

nachhaltigen Modernisierung auf die wissenschaft-

liche Elite besondere Aufmerksamkeit und wollten 

diese für sich gewinnen. Die Einschätzung der Elite 

– und spezifi sch die von Wissenschaftlern – weicht 

aufgrund ihrer besonderen Lage in mehrerer Hin-

sicht von der anderer Fachgruppen ab und ist zu-

gleich Teil der Intelligenzpolitik der Parteien.

Die Demokratisierung und Modernisierung 

des Hochschulwesens wurde von maßgebenden 

politischen Kräften annähernd gleich beurteilt; 

ebenfalls hatten sie keine wesentlichen Diff erenzen, 

was die Umstrukturierung des Wissenschaftslebens 

anlangte. In der Beurteilung der früheren Rolle von 

Pädagogen, deren Schicht bei der Gestaltung der 

nationalen Bildung und der politischen öff entli-

chen Meinung eine wichtige Rolle spielte, gab es 

nur winzige Unterschiede. Ihre Vergangenheit bzw. 

ihr Verhältnis zur Herrscherklasse wurde im Früh-

jahr 1945 von der Mehrheit der Parteien kritisch 

betrachtet. Mit Ausnahme vereinzelter Initiativen 

wurden Ärzte weder von der UKP noch anderen 

Parteien ihrem gesellschaftlich-politischen Gewicht 

entsprechend eingeschätzt.

Die Verwaltungsintelligenz behandelten die 

Parteien wegen ihrem politschen Machteinfl uss mit 

besonderer Aufmerksamkeit. Ihre in der Horthy-

Ära gespielte Rolle wurde anfangs von allen Koaliti-

onsteilnehmern negativ bewertet, daher wollten alle 

eine neue demokratische Verwaltung installieren.

Da die Parteien ein demokratisches Ungarn 

schaff en wollten und in dieser Hinsicht das gleiche 

Interesse hatten, hatten sie über die Intelligenz eine 

weitgehend ähnliche Meinung. Der Kampf aber, 

einzelne Intelligenzgruppen für sich zu gewinnen, 

diff erenzierte die Standpunkte der Parteien. Zu ei-

nem Konfl ikt zwischen den Koalitionsteilnehmern 

kam es allerdings solange nicht, bis der Kampf ei-

nen politischen Charakter erhielt. Die Heranzie-

hung politischer Gesichtspunkte brachte sodann 

eine ausdiff erenzierte Vielfalt mit sich.

Der Einstieg ins politische Leben seitens der 

Intelligenz war sowohl für die Parteien als auch 
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für die Intelligenz selbst eine komplizierte Angele-

genheit. Anfangs war die Mehrheit der Intelligenz 

unter den neuen Bedingungen nicht in der Lage, 

sich zu orientieren und auszuloten, welche der 

Kräfte der Ungarischen Nationalen Unabhängig-

keitsfront am ehesten ihren politschen Interessen 

entsprachen. Die Lage der Mehrheit der Parteien 

war auch nicht einfacher, denn die Vergangenheits-

rolle der Intelligenz war schwer mit ihren politi-

schen Vorstellungen und Demokratiekonzeptionen 

auf einen gemeinsamen Nenner zu bringen. Man 

wusste auch nicht, wie die Intelligenz politisch ein-

gestellt war. So kamen beide Lager in Zeiten der 

Neuausrichtung des politischen Lebens zu einem 

Scheideweg. Mit den obigen Problemen wurde von 

den Koalitionsparteien zunächst die am frühesten 

etablierte UKP konfrontiert.

Im politischen Leben kam die Meldung 1945 

überraschend, dass ein Teil der Intelligenz der UKP 

beitreten wollte. Darauf war die Parteiführung 

nicht gefasst. Für die Partei stellte ferner eine He-

rausforderung dar, dass einzelne Koalitionspartner 

den Konfl ikt zwischen der Vergangenheitsfunktion 

und der politischen Einstellung der Intelligenz so-

wie des neuen demokratischen Systems bereinigen 

konnten. Für die Koalitionsteilnehmer war nicht 

gleichgültig, wie die Stellungnahme der meinungs-

bildenden Intelligenz im politischen Kräftemessen 

ausfi el. Nachdem die Parteien die politische Bedeu-

tung der Intelligenz erkannt hatten, fi ngen sie an, 

sie nicht nur aufgrund ihrer Fachkompetenz zu be-

urteilen, sondern auch ihr politisches Gewicht ins 

Kalkül zu ziehen. Nach der Bestimmung der politi-

schen Rollen gingen die Parteien dazu über, die In-

teressen der Intelligenz zu vertreten. Das Aufeinan-

dertreff en von Parteien und Intelligenz hing davon 

ab, ob es – wie oben umrissen – gelang, den Wi-

derspruch zwischen der alten Funktion und der in 

einer Demokratie zu spielenden Rolle aufzuheben 

bzw. die Interessen der Intelligenz auf eine auch für 

diese annehmbare Weise zu vertreten. Von der Zahl 

der Akademiker, die einzelnen Parteien beitraten, 

lässt sich nicht eindeutig auf ihre Wirkung auf die 

Ganzheit dieser Schicht schließen, da ein Großteil 

der Intelligenz doch außerhalb von Parteiorganisa-

tionen blieb und sich politisch von dieser Position 

aus betätigte.

Da der Intelligenzeinfl uss bei den Koalitions-

partnern zunahm, wurde immer dringender, die 

Intelligenzbasis der UKP zu vergrößern. Was ih-

ren Standpunkt zur Intelligenz betraf, ordnete die 

UKP das Prinzipielle den taktischen Interessen im 

Wesentlichen nur während des Wahlkampfes unter. 

Ende August 1945 fi ng auch die UKP mit der Mit-

gliederwerbung an. Im Herbstwahlkampf waren 

die Parteien bestrebt, die unterschiedlichsten Intel-

ligenzgruppen für sich zu gewinnen. Dabei zeigten 

die UKP und die Unabhängige Bauernpartei (UBP) 

die höchste Aktivität. Die Mehrheit der Intelligenz 

sah ihr politisches Idealmodell, d.h. die bürgerliche 

Demokratie in ihrer reinsten Form durch die UBP 

gesichert; sie stimmte daher bei den Wahlen für die 

UBP. Die Intelligenzgruppen, deren politische Vor-

stellungen mit einer Sammelpartei nicht vereinbar 

waren, stellten sich nicht hinter die UKP, sondern 

der Ungarischen Sozialdemokratischen Partei oder 

der Nationalen Bauernpartei. Für die UKP ent-

schied sich nur ein kleiner Anteil der Intelligenz.

Nach den Nationalversammlungswahlen legten 

die Parteien die höchste intelligenzpolitische Akti-

vität an den Tag, deren Einfl uss auf die Intelligenz 

nicht hoch genug ausfi el. Nach einer Situations-

analyse und den notwendigen Schlussfolgerungen 

wollte die UKP mit einer dynamischen und in 

mehreren Bereichen revidierten Intelligenzpolitik 

ihre Position in Kreisen der Intelligenz stärken. Der 

Wiederaufbau und die Sanierung der Wirtschaft 

erschienen als Vorbedingung jeglicher anderen 

Zielsetzungen, darum bauten die Arbeiterparteien 

die besten Beziegungen zur technischen Intelligenz 

von allen Intelligenz-Fachgruppen aus. Durch ihre 

Maßnahmen wollten sie auch diese Beziehungen 

stärken. Da das Betätigungsfeld der technischen 

Intelligenz weniger ideologiegebunden war, trat 

kein Konfl ikt um die Gruppe herum auf. Die UKP 

suchte auch nach den Wahlen von 1945 nach Mög-

lichkeiten und Formen des Meinungsaustausches 

mit der „Elite” der Intelligenz. Der Elite war nach 

wie vor die Rolle zugewiesen, die Massen der Intel-

ligenz für die Partei zu gewinnen. Bei der beson-

deren Behandlung der Elite wurde auch klar, dass 

der Spielraum der privilegisierten und überdurch-

schnittlich anerkannten Elite nach kommunisti-

scher Auff assung nur im Bereich der Kultur gege-

ben war. Die UKP machte klar: Geistige Exzellenz 

ermächtigt nicht zur politischen Führerrolle.

Im politischen Kampf nach den Wahlen spielte 

die Intelligenzpolitik keine Zentralrolle und Kon-

fl ikte entstanden deswegen in diesem Bereich recht 

selten. Ein politisches Akademikerproblem um die 

Polemie über die Pädagogenfrage herum schaukelte 

sich allerdings zum Politikum hoch. Mit den Aus-

einandersetzungen bezüglich der ungelösten Prob-

leme dieser Gruppe drangen die politischen Fragen 
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der ungarischen Demokratie an die Oberfl äche. 

Neben den ungelösten Problemen der Pädagogen 

konnte die Frage auch deswegen zu einer Kon-

fl iktquelle werden, weil das ideologisch-politische 

Element auf diesem Betätigungsfeld ausschlagge-

bend war. Bei unentschiedenen Macht- und poli-

tischen Verhältnissen konnte diese Gruppe in Au-

gen der Politik vorübergehend eine entscheidende 

Bedeutung erlangen. In der Intelligenzpolitik der 

UKP bekamen Pädagogen – v.a. Grundschullehrer 

– eine besondere Rolle zugewiesen. Die Partei be-

schäftigte sich mit den Problemen dieser Gruppe 

auf unterschiedlichsten Foren der Öff entlichkeit 

und betonte die Wichtigkeit ihrer Lösung.

Im Frühjahr 1946 artikulierte sich die Unzu-

friedenheit der Pädagogen in einer bis dahin unge-

sehenen Form, auf die die Parteien unterschiedlich 

reagierten. Die UKP war mit der Meinungsäuße-

rung der Pädagogen nicht einverstanden. Sie miss-

billigte die Streiks und die entschlossene Interes-

senvertretung.

Nach den Nationalversammlungswahlen zeigte 

die Mehrheit der Parteien nach wie vor kein Inte-

resse für Ärzte. Die UKP hielt es jedoch aus poli-

tischen Gründen für wichtig, die Ärzte für sich zu 

gewinnen. Um ihren Einfl uss zu stärken, initiierte 

sie Maßnahmen in mehreren Bereichen.

Bereits zeit der politischen Kämpfe 1945 mach-

te sich bemerkbar, dass ein Teil der Parteien bei der 

Beurteilung der Beamten fachliche Aspekte, ein 

anderer Teil wiederum politische Aspekte in den 

Vordergrund stellte. Es war off ensichtlich, dass die 

Parteien ihre eigenen Interessen erneut entweder 

anhand politischer oder fachlicher Gesichtspunkte 

zu vertreten gedachten. Für die linken Parteien war 

es eindeutig, dass sie ihren Einfl uss nur erhöhen 

konnten, wenn sie bei der Beurteilung der Tätigkeit 

der Gruppe den größten Wert auf das Politische 

legten. Auch Kräfte mit der Absicht, eine bürger-

liche Demokratie zu etablieren, waren sich darüber 

im klaren, dass sie ihre Positionen nur halten konn-

ten, wenn das Fachliche präferiert würde. Die Klä-

rung des Problems um die Verwaltungsintelligenz 

wurde von den Linken angeregt. Der Umstellung 

des Verwaltungssytems wurde von der UKP eine 

hohe Bedeutung beigemessen, deshalb betonten 

die Kommunisten über die Finanzargumente hin-

aus vorwiegend politische Gesichtspunkte.

Im Herbst 1946 erfolgte eine radikale Ände-

rung im Verhältnis der Politik zur Intelligenz. Auf 

dem dritten Kongress der UKP änderten die Kom-

munisten, die sich vom politischen Pluralismus 

mittlerweile auf deklarierte Art und Weise verab-

schiedeten, auch ihren Standpunkt zur Intelligenz 

grundlegend. Ihre Meinung über die 1945–46 

noch zu integrierenden Gruppen modifi zierte sich 

auf mehreren Gebieten. Weiterhin wurde besonde-

re Wichtigkeit der wissenschaftlichen Elite und der 

technischen Intelligenz eingeräumt, die im Wieder-

aufbau und im künftigen Sozialismus eine zentrale 

Rolle spielen sollten. Die UKP erwartete aber von 

der Elite ein anderes Herangehen; eine Mentalität, 

die die Aufgabe ihrer Autonomie und Unabhängig-

keit bedeutete. Die Partei verband ihre Unterstüt-

zung bereits in der postpluralistischen Ära (Herbst 

1946–1948) damit, dass die Elite die kommunisti-

sche Politik legitimiert. Mit der Marginalisierung 

herausragender konservativer Wissenschaftler, die 

sich an der Legitimierung nicht zu beteiligen ge-

willt waren, wurde bereits zu dieser Zeit begonnen. 

Ihre Verdrängung aus dem Hochschulwesen und 

Wissenschaftsleben wurde im Jahr der Wende bzw. 

mit der Universitätsreform perfekt gemacht.

Die technische Intelligenz genoss wegen der 

Modernisierung der Industrie nach wie vor eine 

besondere Behandlung, was sich neben ihrer ma-

teriell-moralischen Unterstützung in ihrer planmä-

ßigen zahlenmäßigen Aufstockung äußerte. Die 

Kontinuität kommunistischer Intelligenzpolitik im 

Hinblick auf die technische Intelligenz bedeutete 

auch, dass politisch Unzuverlässige diskriminiert, 

sogar verfolgt wurden.

Die Analyse der damaligen Bildungspolitik be-

legte, dass der Erfolg der angekündigten Demokra-

tisierung und Modernisierung auch davon abhing, 

ob es gelang, eine Schulreform auf weitem und 

demokratischem Fundament auf die Beine zu stel-

len und ein Schulsystem einzurichten, das Wissen 

auf internationalem Niveau vermittelt. Im Inter-

esse der Verwirklichung bildungspolitischer Ziele 

musste das vom vorangehenden Regime geerbte, 

mit antidemokratischen feudalistischen Überresten 

belastete Schulsystem mit überholter Qualität und 

Ansichtsweise abgeschaff t werden. Stattdessen soll-

te ein zeitgemäßes Schulwesen geschaff en werden.

Als Einstieg mussten die Überreste des Fa-

schismus aus dem Weg geräumt werden und der 

geistige Wiederaufbau musste endlich anlaufen. 

Die Schaff ung einer neuen Kultur wurde von allen 

Koalitionsparteien unterstützt. Ab Frühjahr 1945 

wurde die demokratische Reorganisierung des Bil-

dungswesens als eine dingend zu lösende politische 

Frage auf die Tagesordnung gesetzt. Wegen der 

kulturpolitischen Wichtigkeit dieser Frage erar-
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beiteten alle Koalitionsparteien Reformvorschläge 

zum allgemeinen Bildungswesen. Auch die UKP, 

die ein neues Menschenideal defi nierte, trat für die 

Gestaltung eines demokratischen Schulsystems in 

die Schranken.

Die Parteien beschäftigten sich mit bildungspo-

litischen Fragen auch im Rahmen des politischen 

Kampfes, wenn auch mit unterschiedlicher Inten-

sität. Die Grundkonzeption der Reformvorschläge 

bestand darin, dass keine wirtschaftliche, gesell-

schaftliche und politische Erneuerung erfolgen 

könne, es sei denn die öff etlichen Bildungseinrich-

tungen würden modernisiert. Nach ihrer Auff as-

sung gehe ein modernes Bildungswesen vom Kern 

der Demokratie aus und die demokratischen Prin-

zipien kämen konsequent und restlos zur Geltung, 

sobald Neigungen und Fähigkeiten zu den Maßstä-

ben der Selektion würden. Bei der Analyse der bil-

dungspolitischen Vorstellungen der Parteien kann 

festgestellt werden, dass im Hinblick auf bildungs-

politische Ziele ein Konsens zwischen den politisch 

und gesinnungsmäßig unterschiedlichen Parteien 

zustande kam. Mit dem Mehrparteiensystem waren 

zwar die Rahmenbedingungen für das Austragen 

von Interessenkonfl ikten gegeben, keine entspre-

chende bildungspolitische Denkweise konnte sich 

aber Geltung verschaff en. In der Bildungspolitik 

konnte von einer klar umrissenen Vielfalt keine 

Rede sein, denn alle Parteien waren einverstanden, 

dass das überholte antidemokratische Bildungssys-

tem abgeschaff t gehöre und ein neues Schulsystem 

auf höherem Niveau und mit mehr Demokratie 

aufgebaut werden müsse.

Im Jahr des demokratischen Ausbaus wollte die 

UKP das Bildungswesen vor allen Dingen unter 

Berufung auf ideologische Werte umstrukturieren. 

Dass es eines demokratischen Bildungssystems be-

durfte, war Teil der ideologischen Vorstellung al-

ler Parteien. Unterschiede zeigten sich nur in der 

Verwirklichung von Interessen einzelner Schichten, 

die die Basen von Parteien bildeten. Parteien waren 

1945 durch Erzeihungsideale nur teilweise diff eren-

ziert. Die zu vermittelnden Werte waren allgemei-

ne universelle humanistische Ideale, bei einzelnen 

Parteien (UKP, Sozialdemokratische Partei) wurden 

aber auch Ideale mit Klassencharakter formuliert. 

Bei der Mehrheit begegnen wir idealistisch-utopi-

schen Vostellungen auch. Das neue Schulsystem 

wurde in Ungarn den demokratischen Idealen 

entsprechend ausgestaltet. In der demokratischen 

Nachkriegsatmosphäre erschien die Zielsetzung der 

Massen und der demokratischen Parteien am na-

türlichsten, die für ein Schulsystem plädierte, das 

statt nach Abstammung und Klassen nach Kindes-

alter diff erenzierte. Die Etablierung einer Grund-

schule war mehr als ein kulturpolitisches Problem: 

Es wurde zum Politikum und wurde für die zweite 

Bodenreform der politischen Parteien gehalten. An 

der Etablierung einer mit politischen und ideologi-

schen Argumenten gestützten Achtklassen-Grund-

schule konnte nicht gezweifelt werden. Mit der 

Aufstellung der Grundschule wurde bezweckt, das 

allgemeine Bildungsniveau der Bürgerinnen und 

Bürger zu erhöhen und ein gleiches Bildungsrecht 

und eine gleiche Ausgangslage für jedes Kind zu 

garantieren. Die demokratischen Parteien hielten 

dies für einen großen kulturpolitischen Erfolg. 

Zur gesellschaftlichen Unterstützung der Bildungs-

reform trug nicht nur bei, dass sie demokratische 

Vorstellungen formulierte, sondern auch, dass sie 

mit dem Interesse der Mehrheit der Gesellschaft 

konform ging. Diese Bildungspolitik legte auf die 

sog. Elitenkultur, das Interesse einer Minderheit, 

keinen Wert. Ihre Pfl ege vernachlässigte sie schon 

zu Zeiten des Pluralismus, was ein Defi zit dieser 

Bildungspolitik war.

Der Umbau des Bildungswesens war ohne eine 

Hochschulreform undenkbar. Ein Teil des ungari-

schen Hochschulwesens stand 1945 weder aus fach-

lich-wissenschaftlicher noch aus ideologisch-politi-

scher Sicht auf dem Niveau der Zeit. Die sich am 

Aufbau der Demokratie beteiligenden politischen 

Parteien strebten deshalb im Hochschulwesen nach 

Reformen, mit denen diese den Anfordeungen des 

demokratischen Umbaus und einer Bildung auf in-

ternationalem Niveau gerecht werden konnten.

Da eine der wichtigsten Zielsetzungen der 

Kulturpolitik 1945 in der Demokratisierung des 

Bildungswesens bestand, tauchten Reformvorstel-

lungen im Hochschulwesen zumeist um die Päd-

agogenausbildung herum auf. Die Koalitionsteil-

nehmer wollten ihre modernisierungsbezogenen 

Vorstellungen unter Berufung auf ideologische 

Werte, politische Gesichtspunkte und wissen-

schaftliche Anforderungen umsetzen. Die Reform 

der Pädagogenausbildung wurde von sämtlichen 

Koalitionsparteien befürwortet, weil sich die größ-

te Herausforderung von allen Hochschulzweigen 

ausgerechnet in diesem Bereich ergab. Folglich 

wurden wesentliche Vorstellungen bezüglich der 

Reorganisierung des ungarischen Hochschulwesens 

von der Politik hier artikuliert. Die Mehrzahl der 

Reformvorschläge enthielt Allgemeinheiten. Ein 

Teil der Experten-Vorstellungen war vielseitig aus-
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gearbeitet. Diese brachten auch den Standpunkt 

der Parteien zum Ausdruck und wurden gelegent-

lich geradezu in Auftrag gegeben. Da die Reform 

annähernd gleich interpretiert wurde, gab es unter 

den Vorschlägen keine wesentlichen Abweichun-

gen. Die Zentralfragen der Hochschulpolitik stell-

ten 1945 die demokratische Umstrukturierung 

der Universitäten, das gegenseitige Verhältnis der 

Universitäts- und Wissenschaftlerausbildung, die 

Ebenen der Pädagogenausbildung sowie die Be-

stimmung der Hochschulprofi le dar. „Reformbe-

auftragte” beschäftigte auch, welche Rolle in der 

Ausbildung allgemeinen Fächern zukommen bzw. 

wie das Verhältnis zwischen Vorlesungen und Se-

minaren sein sollte. Der Großteil der angeregten 

Reformen wurde nicht umgesetzt. Bei ihrer Hi-

nauszögerung spielten nicht nur mangelnde Fi-

nanzmittel, sondern auch Dozentengruppen eine 

wesentliche Rolle, die der traditionellen Struktur 

der Universitätslandschaft verhaftet waren. Die 

Entwicklung des Hochschulwesens war aber auch 

eine der Grundfragen wirtschaftlicher Entwick-

lung, was von Befürwortern der Modernisierung zu 

dieser Zeit noch nicht stark genug betont wurde. 

Dies erklärt sich daraus, dass seitens der Wirtschaft 

noch kein erhöhter Expertenbedarf gemeldet wur-

de. Wie Bildung im Allgemeinen, wurde auch das 

Hochschulwesen v.a. mit politischen Herausforde-

rungen konfrontiert.

Die geplante Reform der Ungarischen Wis-

senschaftsakademie zur Modernisierung des Wis-

senschaftslebens warf Probleme auf, auf die die 

politischen Parteien in den meisten Fällen mit 

keiner Fertigkonzeption reagieren konnten. Da 

der Modernisierungsgedanke im Programm der 

Parteien festgehalten wurde, unterstützten ihre 

Vertreter und die Presse den Erneuerungsversuch. 

Anfangs wollten Wissenschaftler, die für eine Re-

organisierung plädierten, die Änderungen unter 

Berücksichtigung der Autonomie und Freiheit der 

Wissenschaft verwirklichen. Modernisierungsbe-

strebungen im Wissenschaftsleben hatten durchaus 

einen politischen Teilcharakter. Die Anführer der 

Reformvorstellungen gerieten deshalb meistens mit 

den Gruppen in Konfl ikt, die ihre Posten im alten 

politischen System erwarben.

Die Reformgruppe – nach einem anfänglichen 

Bestehen auf der Autonomie der Wissenschaft und 

als erfolglos bewerteten Initiativen – war gewillt, 

sich auch im Bereich der Wissenschaft politischer 

Mittel zu bedienen. Da die UKP die vollständige 

Autonomie der Wissenschaft nicht akzeptierte, 

wurden die Modernisierungsbefürworter im un-

garischen Wissenschaftsleben v.a. von den Kom-

munisten unterstützt. Die UKP beschäftigte sich 

daher mit dem Problem der Ungarischen Wissen-

schaftsakademie mehr als andere Parteien.

Aus Sicht der Entwicklung des Landes und der 

Wissenschaft war es sehr wichtig, dass ungarische 

Forscher die internationalen wissenschaftlichen 

Ergebnisse kennen lernten und mit der univer-

sellen Wissenschaft in Kontakt kamen. Die Koa-

litionsparteien waren einhellig für die Aufnahme 

internationaler Wissenschaftsbeziehungen. Die 

ungarische Wissenschaftspolitik erkannte, dass die 

wissenschaftliche Heranführung Ungarns ans in-

ternationale Niveau sowie eine ungarische Kultur 

mit internationalem Rang ohne vielfältige Kontak-

te nicht möglich war. Sie schätzten es richtig ein, 

dass das Niveau der internationalen Wissenschaft 

nur erreicht werden konnte, wenn Ungarn Kon-

takte zu Ländern auf höchstem fachlichem Niveau 

knüpfte. Die wissenschaftspolitische Vorstellung, 

die die Wichtigkeit mit Nachbarstaaten zu knüp-

fender Kontakte betonte, war in erster Linie von 

politischer Bedeutung.

Im Hochschulwesen war ein politischer Druck 

v.a. in der Pädagogenausbildung vorhanden, trotz-

dem brachte dies keine wesentliche Veränderung 

mit sich. Die UKP und die Sozialdemokraten mel-

deten sich mit neuen Reformvorstellungen. Die 

Arbeiterparteien wollten für eine Pädagogenausbil-

dung sorgen, die mit einem v.a. politisch motivier-

ten Verwaltungssystem kompatibel war. Nach ihrer 

Meinung war das Achtklassen-Schulsystem mit der 

Pädagogenausbildung nicht vereinbar. Die Pädago-

genausbildung wollten sie unter Berufung auf fach-

liche Gesichtspunkte reorganisieren.

Eine der Tragödien der ungarischen Demokra-

tie war, dass die Bildungsreform mit einer sowohl 

fi nanziell als auch moralisch unterschätzten Päd-

agogenschicht angefangen wurde. Die Reformen 

wurden im Herbst 1945 in einer Weise angestoßen, 

dass die Pädagogen, die beim Zustandebringen des 

neuen Schulsystems eine entscheidende Rolle hät-

ten spielen können, an seiner erfolgreichen Umset-

zung individuell nicht interessiert waren.

Mehrere Voraussetzungen waren jedoch nicht 

gegeben, um eine Grundschule zu etablieren. 

Die Parteien gaben sich daher keinen Illusionen 

hin. Die UKP ging davon aus, dass die Einrich-

tung der Grundschule nur der Anfang war; eine 

prinzipielle Entscheidung, von deren praktischer 

Umsetzung es abhing, ob der neue Schultyp den 
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Zielen einer demokratischen Gesellschaft gerecht 

werden konnte. Die Umstände, die die Umsetzung 

der Grundschule hinderlich waren, verursachten 

keine reellen Veränderungen im Bildungsbereich. 

Während die Einrichtung der Grundschule 1945 

eine der erstrangigen politischen Aufgaben war, 

kreisten die Zentralfragen der Politik 1946 um die 

Stabilisierung der Wirtschaft und den Kampf um 

die Macht. Daher strebte die UKP danach, im vor-

handenen Organisationsrahmen Veränderungen 

herbeizuführen, die im Einklang mit den primären 

wirtschaftlichen und politischen Zielsetzungen zur 

Verwirklichung kulturpolitischer Ziele beitragen 

konnten. 

In der ersten Hälfte des Jahres 1946 blieben die 

Parteien auf dem Gebiet der Bildungspolitik pas-

siv. Die Geschehnisse des Bildungswesens waren 

in polische und wirtschaftspolitische Geschehnis-

se der Epoche eingebettet. In der Bildungspolitik 

kam es nicht zu den in der Politik notwendiger-

weise vorkommenden Interessenkonfl ikten bzw. 

diese waren peripher. Dazu trug nicht nur eine 

politsch-ideologische Verunsicherung bei, sondern 

auch das Ministerium für Religion und öff entliche 

Bildung, das seine bildungspolitische Konzeption 

nicht nach Parteikriterien, sondern fachlich-päda-

gogischen Prinzipien ausrichtete. Im Ministerium 

für Religion und öff entliche Bildung waren die 

Linken weit unterrepräsentiert. Das Bildungswesen 

konnte v.a. durch seinen Führungsapparat unter 

Kontrolle gehalten werden, deshalb setzten sich die 

in dieser Hinsicht schwachen Arbeiterparteien zum 

Ziel, diesen Apparat zu verändern. Das Hauptfüh-

rungsorgan wurde zum Schauplatz von Positions- 

und Machtkämpfen. Die UKP und die Sozialde-

mokratische Partei vermochten im Bildungswesen 

ihre ideologischen Vorstellungen nicht durchzuset-

zen und versuchten daher, den Kontrollapparat zu 

schwächen und ihre eigenen Positionen dadurch 

zu stärken. 1946 kam es zu einem Zusammenstoß 

zwischen dem fachlich neutralen Ministerium für 

Religion und öff entliche Bildung einerseits und der 

ideologisch geladenen UKP und SDP andererseits. 

Der Konfl ikt hatte auch machttechnisch-politische 

Gründe. Nichtsdestotrotz erhielt die Diskussion 

um die Person des Kulturpolitikers Dezső Keresz-

tury auch eine kulturpolitische Dimension.

Bei unseren Forschungen suchten wir u.a. Ant-

worten auf die Frage, welche Rolle die früher in 

der Emigration lebenden Kommunisten bzw. die 

früher illegale UKP der Kulturdiplomatie und den 

internationalen Kulturbeziehungen einräumten. 

Off engelegt wurde auch, wie die UKP, die für Mo-

dernisierung eintrat, das Verhältnis zwischen der 

ungarischen und universellen Kultur verstand bzw. 

mit welchen Nationen sie nach Kriegsende Kultur-

beziehungen ausbauen wollte.

Aufgrund der Forschungen kann konstatiert 

werden, dass die UKP zu Zeiten des Ausbaus der 

Demokratie über keine umfassende kulturdiploma-

tische Konzeption verfügte. Weder die Partei noch 

die Intelligenz ihrer Anhängerschaft gab eine ihrem 

Gewicht angemessene Antwort auf die Herausfor-

derungen der Kulturdiplomatie. Die kulturdiplo-

matischen Aktivitäten der Kommunisten sind im 

Vergleich zu anderen Bereichen der Bildungspolitik 

als recht gering einzustufen. Im Anbetracht ihrer 

geistigen Basis hätte die UKP mehr für die Lösung 

von Fragen ungarischer und universeller Kultur tun 

können. Bei der Untersuchung der kulturdiploma-

tischen Rolle der UKP wird ersichtlich, dass sich 

die Partei abgesehen von einigen eigenständigen 

kulturdiplomatischen Aktionen nur an der Koa-

litionszusammenarbeit beteiligte und sich gesell-

schaftlichen Initiativen anschloss.

Die Außenpolitik Ungarns hatte bei der 

schlechten internationalen Lage und der internati-

onalen Isolation des Landes keine Relevanz. Genau 

deswegen hätte die Partei dem Instrumentensys-

tem, über das die Kulturdiplomatie verfügte, eine 

höhere Wichtigkeit beimessen müssen. Sie hätte 

die ungünstige Meinung, die sich wegen der ver-

fehlten außen- und soldatenpolitischen Schritte 

der vorangegangenen Jahre herausbildete, umfor-

men und das Prestige des Landes mit den Mitteln 

der Kultur erhöhen müssen. Kulturdiplomatie 

muss nicht nur außenpolitischen Zielen dienen: 

Sie muss eine wichtige Rolle spielen, wenn es da-

rum geht, Modernisierungsansätze zu fördern, die 

ungarische und universelle Kultur zu handhaben, 

die ungarische Wissenschaft ins internationale Wis-

senschaftsleben mit ihren Mitteln einzuführen. In 

einigen Fällen (György Lukács, Endre Sík) wurden 

diese Aufgaben wahrgenommen, mehr wurde aber 

nicht erreicht.

Die Monographie setzt sich auch zum Ziel, die 

Vorstellungen über die Volksbildung von einer Par-

tei aufzudecken, die nicht auf der Grundlage des 

politischen Pluralismus stand, aber in der spezifi -

schen ungarischen und internationalen Lage ihn 

vorübergehend akzeptierte. Die UKP war ja vor 

dem zweiten Weltkrieg Teil einer internationa-

len kommunistischen Bewegung, die der Bildung 
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Kísérleti kutatás 

Kultúra és Közösség

im Hinblick auf die kulturelle Emporhebung der 

Massen, politische Auseinandersetzungen und den 

Kampf um die Macht eine herausragende Bedeu-

tung beimaß.

Das Buch stellt vor, wie sich die UKP an der 

kulturellen Demokratisierung teilnahm, welche 

Rolle sie bei der Gestaltung der sog. unabhängi-

gen Bildung [zu Ungarisch: szabad művelődés] 

übernahm, und legt die politische Auslegung tra-

ditioneller kommunistischer Volksbildung off en, 

der nach Kultur das Mittel politischen Kampfes 

sei. Aus der Untersuchung geht hervor, dass die 

Volksbildung von den verschiedenen Bereichen der 

Kultur derjenige Bereich war, der von der UKP am 

ehesten zum Politikum gemacht und in den Dienst 

politischer Taktik gestellt wurde.

Ende 1944 bzw. Anfang 1945 waren sämtliche 

demokratischen Parteien einverstanden, dass in 

Ungarn ein zeitgemäßes und demokratiekonfor-

mes kulturelles Leben geschaff en werden musste. 

Bei der Schaff ung eines demokratischen Ungarn 

wurde die Volksbildung von den Kräften der Unga-

rischen Nationalen Unabhängigkeitsfront von den 

einzelnen Kulturpolitikbereichen am wenigsten 

ausgearbeitet. Die UKP beschäftigte sich in seinem 

Programm von 1944 kaum mit der Volksbildung. 

Die Partei war an kulturellen Fragen interessiert, 

ein umfassendes Volksbildungsprogramm hatte sie 

jedoch nicht.

Die neue Bildungspolitik strebte nach der De-

mokratisierung der Kultur, was das freie Zurgel-

tungkommen der Kultur bedeutete. Es entstand 

eine kulturelle Öff entlichkeit neuen Types und 

Initiativen von unten konnten anlaufen. Die Mo-

dernisierung der Nachkriegsvolksbildung begann 

mit der unabhängigen Bildung. Die unabhängige 

Bildung kam als Leugnung einer zentralisierten 

Volksbildung zustande, die sich unmittelbar in den 

Dienst der Politik stellte. Durch die unabhängige 

Bildung wurden die autonomen Kulturorganisati-

onen der Gesellschaft in Bewegung gesetzt. Unter 

den durch die politische Demokratie gesicherten 

Bedingungen machten sich Parteien und gesell-

schaftliche Organisationen ungehindert an ihre 

Volksbildungstätigkeiten. Die UKP als aktivste 

Partei im politischen Leben beabsichtigte ihren 

Kulturtätigkeiten anfangs v.a. im Kreise der Arbei-

terschaft nachzugehen. Die UKP betrachtete die 

Volksbildung – abgesehen von ihrer kulturellen 

Funktion – als eines der wichtigsten Gebiete des 

Kampfes für Demokratie und Sozialismus. Von den 

kulturellen Aktionen erwartete sie die Erhöhung 

ihres Einfl usses auf die Massen. Zu Zeiten des po-

litischen Kampfes wertete sich die Bedeutung kul-

tureller Arbeit für die UKP immer mehr auf. Die 

Kommunisten zogen die Volksbildung mit in den 

Wahlkampf ein und maßen ihr bei der Beeinfl us-

sung der Dorfbevölkerung eine besonders hohe 

Bedeutung bei.

Absztrakt

A kutatás igazolta, hogy a háború után, a demok-

rácia kiépítésének évében, az 1945-ös választásokig 

a kommunisták a kultúra különböző területein el-

térő mélységgel és intenzitással reformjavaslatokkal 

és modernizációs elképzelésekkel kívánták az ország 

fejlődését elősegíteni és a demokratizálást szolgálni, 

illetve a magyar és egyetemes kultúra kölcsönhatá-

sát biztosítani. Az is bebizonyosodott, hogy ebben 

az időszakban – a népműveléstől eltekintve – lénye-

ges eltérés a Magyar Kommunista Párt művelődés-

politikája és a többi párt felfogása között nem volt, 

mivel valamennyi politikai erő a kultúra demokra-

tizálását akarta. Nem volt lényeges különbség a Ma-

gyar Kommunista Párt magyarországi illegális veze-

tői, illetve a külföldi emigrációból hazatért vezetők 

kultúrpolitikai koncepciója között sem. Az MKP 

egy többpártrendszeren alapuló demokratikus mű-

velődéspolitikát gyakorolt.

Lényeges változás következett be a kommunista 

kultúrpolitikában az 1945-ös őszi parlamenti vá-

lasztások után. Az MKP számára bebizonyosodott, 

hogy demokratikus úton a hatalmat megszerez-

ni nem tudják. Ezután a párt nemcsak a politikai 

harcban, hanem a kultúrpolitikai küzdelmekben is 

szakít a háború után elfogadott demokratikus for-

mákkal, és rátér a „hagyományos” kommunista osz-

tályharcos eszközök és módszerek igénybevételére.

A pluralizmussal való szakítás után a kommu-

nista kultúrpolitikában fokozatosan megjelenik a 

politikát direkt támogató művelődéspolitikai szem-

lélet és gyakorlat.

Abstract

Th e research confi rmed that after the war, in the 

year of the establishment of democracy leading up 

to the general elections in 1945, the Communist 

Party wished to support the country's progress and 

to serve democratization, as well as to secure the 

interrelationship of universal and Hungarian cul-
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ture with suggestions for reforms and moderniza-

tion plans with varied depth and intensity in vari-

ous fi elds of culture. It also turned out that in this 

period, apart from cultural education, there were 

no important diff erences between the Hungarian 

Communist Party's cultural policy and that of the 

other parties, since all political forces desired the 

democratization of culture. Nor was there any es-

sential diff erence between the cultural conceptions 

of the illegal leaders of the Hungarian Communist 

Party and those of the returning émigré leaders. 

Th e Hungarian Communist Party (abbreviated as 

MKP) followed a democratic cultural policy based 

on a multi-party system.

Amid the fi erce electoral rivalry in Hungary in 

1945, in the interest of rebuilding the country and 

the democratic reorganization, there was a political 

culture, which supported democracy and wished to 

defeat – not destroy – the political opponents.

An essential shift arose in the communist cul-

tural policy after the elections in the autumn of 

1945. It became clear for the MKP that they could 

not obtain power by democratic means. Th e party 

the after laid aside the democratic forms accepted 

after the war not only in the political fi ght, but also 

in cultural policy duels and they started to use the 

so-called „traditional” means and methods of com-

munist class warfare.

In the area of educational policy, after the 

lost elections cultural policy became more clearly 

aligned with political goals in every branch of cul-

tural policy and a direct political expectation from 

culture and science emerged.

After breaking with pluralism, cultural policy in 

concept and practice gradually began directly sup-

porting political aims.

Th e consequences of the change did not only 

aff ect certain branches of cultural policy, but it 

could also be traced down in cultural diplomacy.
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„Th e illiterate of the 21st century will not be those 
who cannot read and write, but those who cannot learn, 

unlearn, and relearn.”
(Alvin Toffl  er)

Bevezetés

Ahogyan az Alvin Toffl  er idézetéből is látszik, 

a 21. században kulcsszerepet tölt be a tanulás, tu-

dás, információ. Beszélünk az információs forra-

dalom kapcsán információs társadalomról, a tudás 

egyre jobban előtérbe kerülése kapcsán tudásalapú 

társadalomról és gazdaságról, mely elvezet minket 

a tanulótársadalom fogalmához. Mindez a felgyor-

sult, globalizálódó világban, az IKT forradalmával a 

hálózati létet is előtérbe helyezi. Lifton (1999) sza-

vaival élve megteremtődik az önmagát változtatni 

képes, próteuszi személyiség ideálképe. Ez kiemeli a 

változáshoz való alkalmazkodás képességét, melyet 

a Delors-jelentés (Delors 1999) is megfogalmaz. 

Ezt a folyamatot segíti az élethosszig tartó tanulás 

és az élet minden területére kiterjedő tanulás kon-

cepciójának beépülése az oktatás világába. Ezzel 

felértékelődik az informális tanulás szerepe és egyre 

nagyobb az érdeklődés a munkahelyi tanulás világa 

iránt. A szervezetek világában egyre fontosabbá vá-

lik a rejtett, tacit tudás kiaknázása, mely hatalmas 

kiaknázatlan erőforrás. Ebben a tudásmenedzsment 

eszközrendszer lehet a vállalatok segítségére. Mind 

a makro-, mind pedig a mikrofolyamatok terén 

megjelenik a tudásmegosztás koncepciója. Jelenünk 

tudásintenzív környezetében a tudásmegosztás ér-

telmezhető Nonaka (1991) tudásgenerálás modell-

je alapján, mint externalizáció, de Bourdieu (1978) 

alapján mint a kulturális tőke inkorporálásának 

folyamata is. A dolgozat elméleti hátterének feltá-

rása során kitérek a fent említett elemekre. Ennek 

középpontjában a tudásmegosztás áll, melyet meg-

próbálok kompetenciaként értelmezni. Fő célki-

tűzésem, hogy a tudásmegosztás kompetenciáját 

mérő kérdőívemet megvizsgáljam megbízhatóság 

szempontjából, illetve feltárjam a vizsgált jelenség 

mélyebb összefüggésrendszerét.

Ez alapján feltételezem, hogy a magas tudásmeg-

osztási kompetenciával rendelkező egyének magas 

értékeket érnek el a Nonaka-féle tudáslétrehozás 

modell dimenzióiban, illetve ezen belül feltétele-

zem, hogy az externalizáció dimenzióval áll a leg-

szorosabb kapcsolatban. Feltételezem továbbá, hogy 

a magas tudásmegosztás kompetencia-értékkel ren-

delkezők elsősorban a konnektivista tanuláselméleti 

megközelítést preferálják, illetve feltételezem, hogy a 

tudásmegosztás kompetenciájának értéke növekszik, 

ahogy közeledünk a behaviorista tanuláselméleti 

megközelítéstől a konnektivista megközelítés felé. 

Ezenfelül tételezem azt is, hogy a tudásmegosztás 

kompetenciája szoros pozitív kapcsolatban van a ta-

nulástámogató szervezeti környezettel és a tanulástá-

mogató vezetési stílussal. Hipotéziseimet kvantitatív 

megközelítésben, a kérdőív válaszainak SPSS prog-

ramcsomagban való elemzésével bizonyítom.

Dolgozatomban alapvetően egy humán erőfor-

rás menedzsment központú szemlélettel vizsgálom 

a problémát, hiszen a munkahely, a munkahelyi 

tanulás szempontjából ez a legfontosabb perspektí-

va, de nem hagyom fi gyelmen kívül az andragógiai 

nézőpontot, a felnőttek tanulásának sajátosságait 

sem. A humán tőke felértékelődésével megjelent a 

vállalati szintű humán erőforrás fejlesztés igénye, 

melynek célja a személyes és munkahelyhez köthe-

tő tudás és képesség fejlesztése az egyénekben, hogy 

elérjék maximális potenciáljukat. Ezt támasztja alá 

a kompetencia alapú oktatás elterjedése, a Nemzeti 

Képesítési Keretrendszerek megjelenése, a munka-

helyi gyakorlatokban elterjedő mentorálás jelensé-

ge és a HR szakmai és akadémiai fejlődése (Jarvis 

2004). A tudásmenedzsment, szervezeti tanulás, 

melyek kulcsfontosságú tényezők a dolgozatom 

szempontjából, az andragógia művelőit is foglal-

koztatják (Kraiciné és Csoma 2012; Henczi 2009; 

Henczi 2011; Pethő 2009). A humán erőforrás 

menedzsment központú szemlélet mellett a dolgo-

zatban alapvetően a mikro-szintre koncentrálok, az 

egyénre a tudásmegosztás és a tanulás szempontjá-

ból. Természetesen fontos fi gyelembe venni, és a 

keretek szabta lehetőségek között meg is teszem, a 

szervezeti és tágabb, makro-kontextust is.
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Felnőttoktatás 

Kultúra és Közösség

A dolgozat első részében bemutatom a kuta-

táshoz szolgáló elméleti hátteret, majd pedig az al-

kalmazott módszertant, a vizsgálati eszközöket és a 

mintát. Végül az eredmények részletes bemutatására 

kerül sor, majd pedig összefoglalom a kutatásom ta-

pasztalatait. /…/

A kutatás célja, főbb kérdések és 
hipotézisek

A kutatás fő célja a tudásmegosztás kompetencia 

mérőeszközének reliabilitás vizsgálata és eközben a 

jelenség és annak összefüggéseinek minél mélyebb 

megismerése, abból acélból, hogy egy diff erenciált 

tréning születhessen a fejlesztésére.145 

Ennek érdekében a tudásmegosztás kompeten-

cia építőköveit (előzetes kutatási eredményeimre 

támaszkodva) kiegészítettem egy saját fejlesztésű, 

tanuláselméleti preferenciát mérő kérdőívvel, bele-

illesztettem a Nonaka-féle tudáslétrehozás modell 

kérdőívet Lee és Choi (2003) alapján, illetve egy 

a tanulástámogató környezet és vezetési stílus fel-

mérésére szolgáló kérdőívet Garvin, Edmondson és 

Gino (2008) alapján.

Ennek fényében a kutatás két fő vállalással ren-

delkezik:

1. A tudásmegosztás kompetencia mérésére szol-

gáló kérdőív reliabilitásának vizsgálata,

2. A tudásmegosztás kompetencia minél mélyebb 

megismerése, összefüggéseinek feltárása.

A kutatás konkrét hipotézisei a következők:

1. Feltételezem, hogy a magas tudásmegosztás 

kompetencia értékkel rendelkezők magasabb 

értékeket érnek el a Nonaka-féle tudás-létreho-

zás modell egyes dimenzióiban.

a. A tudásmegosztás kompetenciája leginkább 

az externalizáció dimenzióval áll szoros ösz-

szefüggésben a Nonaka-féle tudás-létreho-

zás modell elemei közül.

2. Feltételezem, hogy a magas tudásmegosztás 

kompetencia értékkel rendelkezők elsősorban 

a konnektivista tanuláselméleti megközelítést 

preferálják. 

a. Feltételezem, hogy a tudásmegosztás kom-

petencia értéke növekszik, ahogy közele-

145 Az itt közölt részlet egy, az ELTÉ-n megvédett 

szakmunka kiemelt része, a teljes szöveg (81 oldal) közlé-

sére sajnos nem vállalkozhatunk, amiért Olvasóink szíves 

megértését kérjük. – a szerk.

dünk a behaviorista tanuláselméleti megkö-

zelítéstől a konnektivista megközelítés felé.

3. Feltételezem, hogy a tanulástámogató környezet 

pozitívan hat a tudásmegosztás kompetencia ér-

tékére.

4. Feltételezem, hogy a tanulástámogató vezetési 

stílus pozitívan hat a tudásmegosztás kompe-

tencia értékére.

A hipotézisek vizsgálatát a kérdőív eredményei 

alapján SPSS szoftver segítségével fogom elvégez-

ni. A reliabilitás vizsgálatához a kérdőív skáláinak 

Cronbach-alfa értékeit tervezem megnézni. A mé-

lyebb megismeréshez a további összefüggés vizsgá-

latok, illetve leíró statisztikák fognak hozzásegíteni. 

Az első hipotézis esetében leíró statisztikák mentén 

bizonyítom az elképzeléseimet. Az első hipotézis a) 

pontja esetében Pearson-féle korrelációs vizsgálatot 

fogok végezni. A második hipotézis esetében leíró 

statisztikai adatokból tudunk következtetni a helyt-

állóságára, míg az a) részét szintén Pearson-féle kor-

relációs vizsgálattal fogom bizonyítani. A harmadik 

és negyedik hipotézis esetében is a Pearson-féle kor-

relációs vizsgálat lesz a megfelelő módszer.

Kvantitatív megközelítés és a kérdőívek 

ismertetése

A kutatás során kvantitatív megközelítést al-

kalmazok, ami már a hipotézisem felállításán, 

illetve a téma elméleti konceptualizálásánál és 

operacionalizálásánál is megjelent. A kutatás során 

két, saját magam által szerkesztett kérdőívet, illetve 

két adaptált kérdőívet használok. Ez utóbbiak ese-

tében az összefüggések feltárása és jobb megértése a 

cél. A következőben ezeket a kérdőíveket mutatom 

be. /Ezeket itt nem közöljük – a szerk./

A tudásmegosztás kompetenciáját mérő 

kérdőív

A kutatás fókuszpontjában a tudásmegosztás 

kompetenciáját mérő kérdőív áll. Ennek előzetes 

összeállítása egy korábbi kutatás során történt meg, 

melynek részleteiről a továbbiakban fogok írni. 

A tudásmegosztás kompetenciáját mérő kérdő-

ív 10 dimenzió mentén, összesen 33 itemből áll. A 

kérdések nagy része arra vonatkozott, hogy a kitöl-

tő mennyire ért egyet bizonyos állításokkal, illetve 

mennyire képes, mennyire ismer bizonyos dolgo-

kat. Ezeket az állításokat 1-től 7-ig terjedő skálán 

tudták értékelni. A kérdőívet egy Google Űrlap 
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segítségével hoztam létre és osztottam meg az in-

terneten.

Tanuláselméleti preferenciát mérő kérdőív

A tanuláselméleti preferenciát mérő mini kér-

dőív saját szerkesztés eredménye. A kérdőív szer-

kesztésében a szakmai koncepció az volt, hogy 

a behaviorista, kognitivista, konstruktivista és 

konnektivista tanuláselmélet markáns jellemző-

it két-két állításban a kitöltők elé tárom az összes 

lehetséges kombinációban. A kitöltőknek minden 

esetben választaniuk kell, melyik állítást preferál-

ják. A kitöltés során minden párosítással szembe-

találkoznak (behaviorista-kognitivista, behavio-

rista-konstruktivista, behaviorista-konnektivista, 

kognitivista-konstruktivista stb.). A kérdőív ered-

ményeinek összesítésénél csupán össze kell számol-

ni, hogy az egyén az egyes tanuláselméleteket hány-

szor preferálta.

Nonaka-féle tudás-létrehozás modell 

kérdőív

Az előző két kérdőív az egyénről szólt, a kö-

vetkező kérdőívek pedig valamilyen közösségről, 

munkahelyi kontextusról. Első körben a Nonaka-

féle tudás-létrehozás modell kérdőívet ismertetem, 

melyet Lee és Choi (2003) alapján adaptáltam. A 

kérdőív a Nonaka-féle modell négy elemét tartal-

mazza (externalizáció, kombináció, szocializáció, 

internalizáció), összesen 19 állítással, melyre szin-

tén 1-től 7-ig lehetett választ adni, hogy az illető 

mennyire érzi azt relevánsnak a saját közösségére.

A tanulástámogató környezet és a vezetési 

stílus kérdőív

A tanulástámogató környezet és vezetési stílus 

kérdőív Garvin, Edmondson és Gino (2008) alap-

ján került adaptálásra. A tanulástámogató környe-

zet négy dimenzió mentén mér (lélektani bizton-

ságérzet, különbözőségek értékelése, nyitottság az 

új ötletekre, idő a refl exióra), míg a tanulástámo-

gató vezetés egy dimenziós konstruktum. A kérdőív 

összesen 26 állítást tartalmaz (18 kérdés a tanulástá-

mogató környezetre, 8 pedig a vezetésre utal). Eze-

ket az állításokat is 1-től 7-ig terjedő skálán tudták 

értékelni a kitöltők, ezúttal munkahelyi környezet-

re gondolva.

Minta

A minta választásánál a munkahelyi tanulás 

kontextusát vettem elsősorban fi gyelembe, illetve 

dolgozatom azon célját, hogy egy tudásmegosztás 

kompetenciáját fejlesztő tréninget készítek. Ebből 

a megfontolásból a legrelevánsabb célcsoport a fi -

atal felnőttek célcsoportja (19–34 év), akik már 

megjelentek a munkaerőpiacon, vagy hamarosan 

belépnek oda. Ez a korosztály a kényelmi minta-

vétel szempontjából is szerencsés választás, hiszen 

kortársaimat jobban el tudom érni, illetve ők job-

ban reprezentáltak azokon a közösségi hálózatokon, 

melyeken keresztül lehetőségem volt a kérdőívemet 

terjeszteni.

Tehát a kutatásom fókuszában a 19–34 éves fi -

atal felnőttek állnak, egyrészt szakmai megfontolás-

ból, másrészről pedig a kényelmi mintavétel lehető-

ségeit fi gyelembe véve. A mintám nem korlátozódik 

kizárólag a magyar felnőttekre, hiszen szakmai kap-

csolataimnak köszönhetően nagyszámú külföldi 

célcsoportot is meg tudtam szólítani. Szakirodalmi 

szempontból korábbi fejezetben jellemeztem ezt a 

korcsoportot, a továbbiakban pedig az eredmények 

bemutatását az ő jellemzésükkel fogom kezdeni.

Eredmények bemutatása

A fejezet során először részletesen jellemzem a 

vizsgálati mintát a leíró statisztikai jellemzők alap-

ján. Ezután bemutatásra kerül a tudásmegosztás 

kompetencia építőköveinek felépítése és annak 

statisztikai alátámasztása. A harmadik fejezet a mé-

rőeszköz reliabilitásának vizsgálatával foglalkozik. 

Végül a tudásmegosztás kompetencia jellemzői 

mentén kialakított profi lok bemutatása és értel-

mezése következik, illetve a hipotézisek bizonyítása 

összefüggés vizsgálatok keretében.

A minta jellemzése

A minta nagysága 279 fő, melyet egy hét alatt 

értem el, elsősorban közösségi média hálózatokon 

keresztül megosztva a kérdőívet magyar és angol 

verzióban. A kitöltők 204 fő (73,1%) nő, 74 fő 

(26,5%) férfi  és 1 fő (0,4%) nem adott meg adatot 

erre a kérdésre. (6. ábra) Az átlagéletkor (7. ábra) 

25,6 év, a kitöltők 91,6%-ban 34 év alattiak, hiszen 

a célcsoportom alapvetően a fi atal felnőttek voltak 

(19-34 év között), de idősebbek is kitöltötték, a leg-

idősebb kitöltő 70 éves. Összesen 6 fő nem adott 
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meg adatot erre a kérdésre. A kitöltők munkaerő-

piaci státuszát (8. ábra) tekintve 4,3% nem tanul 

és nem is dolgozik, 13,3% főállásban dolgozik, de 

mellékállásban tanul is. 24,7% főállásban tanul és 

mellékállásban dolgozik, 23,7% főállásban dolgo-

zik és 34,1% főállásban tanul. Ezzel párhuzamban 

a kitöltők 7,9%-nak saját bevallása szerint nincs 

munkatapasztalata (melybe beleértjük a diákmun-

kát, önkéntes tevékenységet, szakmai gyakorlatot 

is). 12,2% rendelkezik 1-3 hónap munkatapasz-

talattal, 11,1% rendelkezik 3-6 hónap munkata-

pasztalattal, 12,9% 0,5-1 év munkatapasztalattal 

bír, 29% 1-3 év munkatapasztalatot tudhat maga 

mögött, illetve 26,9% 3 évnél több munkatapasz-

talattal rendelkezik. (9. ábra) A kitöltők 58,1%-a 

nem rendelkezik nemzetközi tapasztalattal (mely-

be beleértjük a külföldi munkavállalást, a külföldi 

tanulást, különböző ösztöndíjprogramokat is). A 

kitöltők nemzetiségi megoszlását tekintve 79,6% 

magyar nemzetiségű, 20,4% pedig külföldi (a leg-

különbözőbb országokból: Argentína, Ausztrália, 

Ausztria, Belgium, Bulgária, Kanada, Csehország, 

Dánia, Észtország, Finnország, Franciaország, Gö-

rögország, India, Indonézia, Irak, Írország, Lettor-

szág, Litvánia, Mexikó, Norvégia, Pakisztán, Len-

gyelország, Koreai Köztársaság, Szerbia, Szlovénia, 

Spanyolország, Svédország, Törökország, USA).

1. ábra: A minta nem szerinti megoszlása 2. ábra: A minta kor szerinti megoszlása

3. ábra: A minta munkaerő-piaci státusza 4. ábra: A minta munkatapasztalata (Saját szer-
kesztés, 2014)
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A demográfi ai jellemzők bemutatása után a 

minta vizsgálati kérdések mentén történő jellemzé-

se következik. Elsőként a Nonaka-féle tudás létre-

hozás modell kérdőív alapján összesített dimenzió-

kat mutatom be. 

– Szocializáció (tacit ->tacit): N146=279; [1,00-

7,00]; M147=5,0695; SD148=1,11995

– Externalizáció (tacit -> explicit): N=279; 

[1,20-7,00]; M=5,1935; SD=1,09995

– Kombináció (explicit -> explicit): N=279; 

[1,20-7,00]; M=4,6394; SD=1,21573

– Internalizáció (explicit ->tacit): N=279; 

[1,25-7,00]; M=5,3172; SD=1,27941

Az átlagokat tanulmányozva elmondhatjuk, 

hogy a kombináció, azaz az explicit tudásból expli-

cit tudás generálása a legkevésbé jellemző a mintára, 

míg az internalizáció, ami explicit tudás beépítését 

jelenti tacit tudássá, a leginkább jellemző. A legna-

gyobb eltérést az egyének között is ez a dimenzió 

mutatja.

A következő vizsgált egység a preferált tanulás-

elméleti megközelítés. 26 főről állíthatjuk (9,3%), 

hogy a behaviorizmus szemléletét preferálja az ösz-

szes többi tanuláselmélethez képest. 45 fő (16,1%) 

inkább a kognitivizmust részesíti előnyben, míg 95 

fő (34,1%) a konstruktivizmus megközelítésével 

ért inkább egyet. 113 fő, tehát a többség (40,5%) 

a konnektivista tanuláselméletet preferálja. (10. 

ábra) Itt felmerülhet a kérdőív interneten keresztü-

li terjesztési módjából fakadó torzítás: feltehetőleg 

olyan, főleg fi atal korosztályba tartozók töltötték ki, 

akikhez a hálózatiság világa alapvetően közelebb áll. 

 

A következő részben a tanulástámogató szerve-

zeti környezet és vezetési stílus bemutatása követke-

zik. Fontos, hogy a kérdőívnek ezt a részét csupán 

azok töltötték ki, akik már rendelkeztek valamilyen 

előzetes munkatapasztalattal, amire tudták vonat-

koztatni a kérdéseket, így itt alapvetően 232 fővel 

számolhatunk.

– Pszichológiai biztonságérzet: N=232; [1,00-

7,00]; M=4,7448; SD=1,11210

– Különbözőség értékelése: N=232; [1,00-

7,00]; M=3,6336; SD=1,23593

– Nyitottság új ötletekre: N=233; [1,50-7,00]; 

M=4,8470; SD=1,31252

– Idő a refl exióra: N=232; [1,00-7,00]; 

M=3,9078; SD=1,34426.

A fenti skálákból láthatjuk, hogy a nyitottság 

146 N: elemszám.

147 M (mean): átlag.

148 SD (standard deviation): átlagos eltérés.

jellemzőbb a legnagyobb mértékben a mintára, míg 

a különbözőség értékelése a legkevésbé. A legna-

gyobb eltérés az egyének között a refl exióra szánt 

időben fi gyelhető meg. Ezekből a skálákból ala-

kult ki a tanulástámogató környezet skála (N=232; 

[1,96-6,90]; M=4,5333; SD=1,05660), melyről 

elmondható, hogy körülbelül közepes erősségű, 

de nagymértékbenszóródik az egyének esetében. 

A tanulástámogató vezetési stílus önmagában egy 

skálát képezett (N=232; [1,00-7,00]; M=4,3672; 

SD=1,39720), mely hasonló mértékű, mint a ta-

nulástámogató környezet, ám nagyobbak az egyéni 

különbségek.

Végül a minta bemutatása során a tudásmegosz-

tás jellemzőinek felsorolása következik. 

– Önszabályozó tanulás: N=279; [16,00-

42,00]; M=31,9606; SD=4,68987

– Tudásszerzés: N=279; [6,00-21,00]; 

M=15,9749; SD=3,12614

– Technológiai háttér: N=279; [5,00-21,00]; 

M=13,0538; SD=3,36197

– Tudásmegosztás hajlandósága: N=279; 

[7,00-21,00]; M=15,2366; SD=3,29944

– Problémamegoldó tanulás: N=279; [3,00-

21,00]; M=14,2724; SD=3,46478

– Korlátozott tanulásfelfogás (R149): N=279; 

149 R (reversed): fordított skála.

5. ábra: A minta preferált tanuláselméleti megközelí-
tése (Saját szerkesztés, 2014)
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[11,00-21,00]; M=18,0789; SD=2,31531

– Bizalmatlanság (R): N=279; [5,00-21,00]; 

M=15,6129; SD=3,18393

– Individuális tanulásfelfogás (R): N=279; 

[3,00-21,00]; M=9,6380; SD=3,47987

– Kíváncsiság és nyitottság: N=279; [4,00-

21,00]; M=16,1290; SD=3,08358

– Mentális tanulás (R): N=279; [4,00-14,00]; 

M=10,4803; SD=2,04415.

A fenti skálákból áll össze a tudásmegosztás 

kompetenciája, egyszerű összeadással. (N=279; 

[97,00-199,00]; M=160,4373; SD=15,55319; 

SE150=0,93114; Me151=161,0; Mo152=172,0; S2 153 

=241,902 A skála eloszlását az 6. ábra szemlélteti.

A minta jellemzése során nem törekedtem az 

összefüggések bemutatására, az egy későbbi fejezet 

tartalma lesz. Csupán a minta legjellemzőbb leíró 

statisztikai mutatóit mutattam be. A következő fe-

jezet a tudásmegosztás kompetencia építőköveinek 

meghatározását mutatja be, így értelmet nyer, ho-

gyan kerültek kialakításra a skálák.

A tudásmegosztás kompetenciájának 

építőkövei

A tudásmegosztás kompetenciájának felépítése, 

a kérdőívbe került skálák egy korábbi kutatásban 

kerültek meghatározásra, ahogyan azt a harmadik 

fejezetben kifejtettem. Szakirodalmi feltárást köve-

150 SE (Standard Error of Mean): standard hiba.

151 Me: medián.

152 Mo: módusz.

153 S2: szórásnégyzet (variancia).

tően összeállt egy kérdőív, mely a tudásmegosztás 

jelenségének legtöbb lehetséges dimenzióját lefedte. 

A kérdőívet online közösségi hálózaton terjesztve, 

hólabda módszert alkalmazva sikerült elérni 372 

kitöltőt (22% férfi , 78% nő és 82%-ban 19–25 év 

közöttiek) (Horváth 2013). A kérdőív elemeit fő-

komponens analízissel vizsgáltam, ami egy olyan 

adatredukciós módszer, melynek célja, hogy az ere-

deti változók kovariancia felépítését minél kevesebb 

lineáris kombináció segítségével írja le, úgy, hogy a 

legkevesebb adat vesszen el (Tóthné 2011).

A főkomponens analízis elvégzéséhez varimax 

forgatást használtam. A könyökábra elemzése 

alapján 10 főkomponenst különíthetünk el, me-

lyek a teljes változóstruktúra 61,12%-át fedik le. 

A sajátértékek minden esetben 0,5 felett vannak. 

A Kaiser-Meyer-Olkin kritérium 0,763-as értéke 

(χ2(378)=2031,647; p<0,001) jelzi számunkra, 

hogy az adathalmaz alkalmas a főkomponens ana-

lízis elvégzésére.

A főkomponensek az alábbiak:

– Önszabályozó tanulás: „Olyan komplex 

gondolkodási, érzelmi, akarati és cselekvési 

önfejlesztő képesség, amely minden esetben 

szisztematikusan a saját cél elérésére irányít-

ja a tanulási képességet” (Molnár 2002:64). 

Fontos elem benne a kritika gondolkodás 

(Brookfi eld) és projekt alapú gondolkozás 

(Tough) (Jarvis, Holford és Griffi  n 2004).

– Problémamegoldó tanulás: tanulóközpontú 

megközelítés, ahol a tanuló a probléma meg-

oldása során szerzett saját tapasztalatokon 

keresztül tanul. Fejleszti a hatékony problé-

ma megoldási képességet és az önirányított 

tanulást (Hmelo-Silver 2004). Freire alapján 

felhatalmazza a tanulót, hogy saját érdeké-

ben cselekedjen (Jarvis, Holford és Griffi  n 

2004),

– Technikai háttér: különböző tudásmegosz-

tásra alkalmas online platformok, megoldá-

sok ismerete, használata és az általuk tárolt 

információkba és az információbiztonságba 

vetett bizalom mértéke. 

– Tudásszerzés: a tudás megszerzésére, felku-

tatására irányuló motiváció, kezdeményező-

készség.

– Tudásmegosztás hajlandósága: annak mérté-

ke, hogy az egyén mennyire felkészült arra, 

hogy mások számára hozzáférhetővé tegye 

saját intellektuális tőkéjét. Illetve egy erős 

belső hajtóerő, hogy kommunikálja ezt a tő-

6. ábra: A tudásmegosztás kompetencia értékének 
eloszlása (Saját szerkesztés, 2014)
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két mások felé (Van den Hooff  és Hendrix 

é. n.).

– Korlátozott tanulásfelfogás: olyan előítéle-

tek, melyek a tanulás korlátozott értelme-

zésére utalnak. A tanulást kifejezetten az 

osztályteremre szűkíti, nem tesz különbséget 

egyéni tanulási stílusok között és jelzi a kriti-

kai attitűd hiányát is.

– Bizalmatlanság: alapvető bizalmatlanság az 

interneten vagy személyesen történő tudás-

megosztás során (a személyben, a folyamat-

ban). Félelem az intellektuális tőke eltulaj-

donításától.

– Individuális tanulásfelfogás: olyan előíté-

letek melyek a tanulást szűken, az egyénre 

vetítve értelmezik, kevésbé vannak tudatá-

ban a csoportos tudásmegosztás és tanulás 

előnyeinek.

– Mentális tanulás: olyan korlátozott tanulás-

felfogás, mely csupán mentális műveletként 

értelmezi a tanulást és kevésbé fogadja el a 

tudás társas konstruálását és a tapasztalati 

tanulást.

– Kíváncsiság és nyitottság: alapvető érdeklő-

dés más emberek iránt, elfogadó hozzáállás 

mások gondolataihoz, illetve belső hajtóerő 

új tudás felkutatására.

A fenti építőkövek jellemzése rávilágít arra, hogy 

a tudásmegosztás, mint kommunikációs és tanulási 

folyamat, igazi andragógiai fogalom. Jarvis (1985) 

elmélete alapján az andragógia a tanuló önállósá-

ga felé mozdul el az önirányított tanulás elméletét 

alapul véve, a fókusz pedig a problémamegoldáson, 

közös megbeszélésen van.

A kérdőív összeállításakor az előző eredménye-

ket fi gyelembe véve javítottam a skálák elemein és 

jelen dolgozat tárgyát képező kutatás során már egy 

javított, egyszerűsített kérdőív került kiküldésre, 

melyben a fenti értelmezés dominált. A következő 

kérdés, amit meg kell vizsgálni, hogy a kialakított 

mérőeszköz mennyire megbízható és érvényes.

Megbízhatóság vizsgálat

Dolgozatomban olyan jelenségek mérésére vál-

lalkoztam, mint ismeretek, képességek és attitűdök. 

Ezek a jellemzők nehezen operacionalizálhatóak 

és ragadhatóak meg. Ezért átfogó és integratív 

mérési folyamat szükséges, melybe beleértendő az 

eredmények kiértékelése, értelmezése, megbízha-

tóságának megítélése és a jellemzők jóslása (Rózsa, 

Nagybányai és Oláh 2006). A tesztelmélet alapján 

egy mérőeszköznek objektívnek, megbízhatónak 

(reliabilitás) és érvényesnek (validitás) kell lennie 

(Falus 2004a). Talán az egyik legfontosabb mutató, 

a mérés pontosságának megvizsgálása (reliabilitás). 

A klasszikus tesztelmélet alapján el kell fogadnunk, 

hogy minden mérés magában hordoz bizonyos mér-

tékű mérési hibát is (szisztematikus hiba, random 

hiba). A véletlen hibák véletlenszerűen torzítják 

az eredményeket, így a tesztelmélet első alapelve, 

hogy többszöri mérés során ezek a hibák kiegyenlí-

tik egymást. A második alapelv szerint, mivel ezek 

a hibák nem szisztematikusak, ezért tekinthetjük 

őket függetlennek a mérés egyéb jellemzőitől (tehát 

a valódi érték és a hibák közötti korreláció nulla). 

Ebből az is következik, hogy a hibák közötti kor-

reláció is nulla (harmadik alapelv). Ezek alapján 

kétféle megbízhatóságról beszélhetünk: ismétléses 

megbízhatóság (teszt-reteszt reliabilitás vagy stabi-

litás együttható) és belső konzisztencia (tételek ho-

mogenitása vagy ekvivalencia mutató – lásd Rózsa, 

Nagybányai és Oláh 2006). A kutatás körülményei 

nem teszik lehetővé a teszt-reteszt reliabilitás vizs-

gálatát, így a továbbiakban a belső konzisztencia 

vizsgálatra fókuszálok, ahol Cronbach megközelíté-

sét alkalmazom, amely szerint a reliabilitás azt fejezi 

ki, hogy egy adott skála elemei együttesen milyen 

mértékben képesek az egyéni különbségek diff e-

renciálására (Cronbach-alfa) (Rózsa, Nagybányai és 

Oláh 2006).

Az előző kutatásban meghatározott főkompo-

nens analízis alapján módosított kérdőívet 297 fő 

töltötte ki. Az egyes skálák Cronbach-alfa értéke (α) 

az alábbiak szerint alakul:

– önszabályozó tanulás (α=0,680)

– tudásszerzés (α=0,644)

– technikai háttér (α=0,570)

– tudásmegosztás hajlandósága (α=0,620)

– problémamegoldó tanulás (α=0,634)

– korlátozott tanulásfelfogás (α=0,471)

– bizalmatlanság (α=0,609)

– individuális tanulásfelfogás (α=0,550)

– íváncsiság és nyitottság (α=0,440)

– mentális tanulás (α=0,302).

A szakirodalom alapján a legtöbb skála 

Cronbach-alfa értéke az elfogadható szint körül 

mozog, tekintve, hogy főleg attitűd-jellegű eleme-

ket tartalmaznak. A mentális tanulás skála csupán 

egy elem elhagyásával ért el ekkora értéket és még ez 

sem mondható elégségesnek. Az attitűdök esetében 

az elfogadott érték 0,5 körül mozog (Rózsa, Nagy-

bányai és Oláh 2006).
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Összességében, ha a fenti skálákat egy-egy elem-

nek tekintjük a tudásmegosztás kompetencia-skálá-

ban, akkor 0,594-es Cronbach-alfa értéket kapunk, 

ami elfogadható eredmény, így összességében ki-

jelenthető, hogy a mérőeszköz belső konzisztenciája 
megfelelő, tehát megbízhatóan mér.

Profi lok és jellemzőik

A kutatás egyik fontos célja, hogy a meglévő 

tudásmegosztás kompetencia építőkövek men-

tén valamilyen profi lba, csoportba sorolhassuk 

az egyének, ezzel lehetővé téve egy diff erenciált 

tréningmódszertan megközelítést a fejlesztésre. A 

profi lok létrehozására agglomeratív klaszteranalízist 

alkalmaztam. Az összekapcsolási módszerek közül 

a Ward-féle eljárást választottam, mely azon klasz-

tereket vonja össze, ahol a legkisebb a belső szórás-

négyzet növekedése. Ez a leggyakrabban használt 

módszer. A többdimenziós térben lévő távolságmé-

résre a négyzetes euklidészi távolságot használom. A 

szakmai szempontok, valamint a szükséges vizsgá-

latok elvégzése azt indokolják, hogy négy klasztert, 

azaz profi lt hozzunk létre (Burns és Burns 2009).

Az első klaszterbe/profi lba 72 fő került, a má-

sodikba 116 fő, a harmadikba 40 fő, végül a ne-

gyedikbe 51 fő. A tudásmegosztás kompetencia 

tíz építőkövének standardizált értékei, valamint a 

tudásmegosztás kompetencia standardizált értéke 

alapján a 8., 9., 10., és 11. ábra jellemzi az egyes 

profi lokat.

Az első profi l (szkeptikus technokraták) esetében 

elsősorban alacsony önszabályozó tanulásról, korlá-

tozott tanulásfelfogásról és jelentős bizalmatlanság-

ról beszélhetünk, illetve erős a technológiai háttér és 

a mentális tanulás. A második profi l (tudásmegosz-

tók) esetében leginkább az önszabályozó tanulás, a 

tudásmegosztás hajlandósága, a problémamegoldó 

tanulás és a kíváncsiság és nyitottság dimenziók ér-

ték el a legmagasabb értéket, míg a mentális tanulás 

alacsonynak mondható. A harmadik profi l (zárkó-

zott individualisták) esetében alacsony technológiai 

háttérről, tudásmegosztási hajlandóságról beszél-

hetünk, melyhez társul egy alapvetően individuá-

lis tanulásfelfogás és nagy mértékű bizalmatlanság. 

Azonban az önszabályozó tanulás és a mentális ta-

nulás dimenziók mentén magasabb értékeket értek 

el. Végül a negyedik profi l (naiv tanulásanalfabéták) 

erős bizalommal rendelkezik és kevésbé individuális 

a tanulásfelfogása, ám ezzel szemben az önszabályo-

zó tanulás és a problémamegoldó tanulás, valamint 

a tudásszerzés dimenziók mentén nagyon alacsony 

pontszámot értek el.

A következőben a profi lokat a tanulástámoga-

tó környezet és vezetés (11. és 12. ábra), valamint 

a Nonaka-féle tudás létrehozás modell (13. ábra) 

eredményei alapján is bemutatom. 

 

8. ábra: Szkeptikus technokraták profi l 
(Saját szerkesztés, 2014)

7. ábra: Tudásmegosztók profi l 
(Saját szerkesztés, 2014)
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9. ábra: Zárkózott individualisták profi l 
(Saját szerkesztés, 2014)

10. ábra: Naiv tanulásanalfabéták profi l 
(Saját szerkesztés, 2014)

A tanulástámogató környezet dimenzióit fi -

gyelve arra a megállapításra juthatunk, hogy a 

pszichológiai biztonságérzet leginkább a szkepti-

kus technokratáknál jelenik meg, a különbözőség 

értékelése a zárkózott individualisták esetében do-

minánsabb, a nyitottság az új ötletekre szintén a 

szkeptikus technokraták esetében magasabb, illet-

ve az idő a refl exióra érték is. Ezek a különbségek 

viszonylag minimálisak, a profi lok nem szórnak 

nagy mértékben ezen dimenziók mentén. Ha a 

tanulástámogató környezetet és vezetést nézzük, 

akkor már árnyaltabb képet kapunk. A tanulás-

támogató környezet a szkeptikus technokraták 

esetében magas, ám a tanulástámogató vezetés a 

tudásmegosztók esetében jelentős. A viszonylag 

alacsony különbségek miatt arra a következtetés-

re juthatunk, hogy az egyéntől független, külső és 

környezeti tényezők (környezet és vezetés) kevésbé 

meghatározóak a tudásmegosztás kompetenciájá-

ban. Ezen állítást még egyéb statisztikai vizsgála-

tokkal is szükséges alátámasztani.

A tudás létrehozásának modelljét tekintve azt 

láthatjuk, hogy mind a négy dimenzióban a tudás-

megosztók járnak az élen, míg a második helyen 

minden esetben a szkeptikus technokraták állnak. 

Ebben az értelemben követi a tendencia a tudás-

megosztás kompetenciájának csökkenését, azonban 

a másik két profi l esetében már nem ilyen letisztult 

a kép, bár jóval elmaradnak az előző két profi ltól 

eredményüket tekintve, de az internalizáció eseté-

ben a naiv tanulásanalfabéták jelentősen magasabb 

értéket értek el, mint a zárkózott individualisták. 

Ebből megállapíthatjuk, hogy a tudás létrehozásá-

ban a legeredményesebbek a legjobb tudásmegosz-

tók.

Ha megnézzük a preferált tanuláselméleti meg-

közelítést, akkor az alábbi képet kapjuk (2. táblá-

zat).

Preferált tanuláselméleti megközelítés

behaviorizmus kognitivizmus konstruktivizmus konnektivizmus

P
ro

fi 
lo

k

Szkeptikus technokraták 42% 27% 27% 20%

Tudásmegosztók 19% 36% 44% 47%

Zárkózott individualisták 19% 11% 15% 14%

Naiv tanulásanalfabéták 19% 27% 14% 19%

1. táblázat: Preferált tanuláselméleti megközelítés arányai az egyes profi lokban (Saját szerkesztés, 2014)
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11. ábra: A tanulástámogató környezet dimenziói az egyes profi lokban (Saját szerkesztés, 2014)

12. ábra: A tanulástámogató környezet és vezetés értékei az egyes profi lokban (Saját szerkesztés, 2014)

13. ábra: A tudás létrehozás modell elemeinek értékei az egyes profi lokban (Saját szerkesztés, 2014)
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A behaviorista tanuláselméleti megközelítést 

preferálók körében a legmagasabb a szkeptikus 

technokraták aránya. A kognitivista megközelítést 

preferálók körében a legmagasabb a naiv tanulás-

analfabéták aránya. A konnektivista megközelítés 

esetében pedig a legdominánsabb a tudásmegosz-

tók csoportjának jelenléte (ahogyan a konstrukti-

vista megközelítésnél is ők dominálnak). A zár-

kózott individualistákra is inkább a behaviorista 

megközelítés jellemző. Ezen adatok egybevágnak 

elvárt megfi gyeléseimmel.

Természetesen még jóval részletesebb leírást 

is lehetne adni az egyes profi lokról, de terjedelmi 

korlátokra hivatkozva most csak a legfontosabb di-

menziók mentén szerettem volna bemutatni őket. 

A tudásmegosztás kompetencia építőköveinek segítsé-
gével összesen négy profi lt (szkeptikus technokraták, 

tudásmegosztók, zárkózott individualisták és naiv 
tanulásanalfabéták) diff erenciáltam, melyek egyéni 
sajátosságokkal jellemezhetőek. A profi lok jelenléte és 
ismerete hozzásegít egy diff erenciált, egyéni igényre 
szabott tréning megtervezéséhez.

A tudásmegosztás kompetenciájának 

összefüggései

A profi lok jellemzése után a tudásmegosztás 

kompetenciájának összefüggéseit tárom fel. Először 

azt megvizsgálva, hogy a tudásmegosztás kompe-

tencia milyen korrelációt mutat az építőköveivel, 

ezzel is megbizonyosodva az egyes elemek jelentő-

ségéről. Fontos azonban megjegyezni, hogy a korre-

láció nem jelent ok-okozati összefüggést.

Önszabályozó 

tanulás
Tudásszerzés

Technológiai 

háttér

Tudásmegosztás 

hajlandósága

Problémamegoldó 

tanulás

Tudásmegosztás 

kompetencia

Pearson 

korreláció
,628** ,618** ,509** ,576** ,625**

Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000 ,000 ,000

N 279 279 279 279 279

Korlátozott 

tanulásfelfogás 

(R)

Bizalmatlanság 

(R)

Individuális 

tanulásfelfogás 

(R) 

Kíváncsiság és 

nyitottság
Mentális tanulás

Tudásmegosztás 

kompetencia

Pearson 

korreláció
,196** ,394** ,267** ,627** ,163**

Sig. (2-tailed) ,001 ,000 ,000 ,000 ,006

N 279 279 279 279 279

2. táblázat: A tudásmegosztás kompetencia építőköveinek kapcsolata a tudásmegosztás kompetenciájával (Saját 
szerkesztés, 2014)

Pszichológiai biz-

tonságérzet

Különbözőség 

értékelése

Nyitottság új 

ötletekre
Idő a refl exióra

Tudásmegosztás 

kompetencia

PearsonCorrelation ,146* ,068 ,097 -,046

Sig. (2-tailed) ,036 ,333 ,168 ,514

N 205 205 205 205

Tanulástámogató 

környezet

Tanulástámogató 

vezetés
  

Tudásmegosztás 

kompetencia

PearsonCorrelation ,074 ,178*   

Sig. (2-tailed) ,290 ,011   

N 205 205   

Szocializáció Externalizáció Kombináció Internalizáció

Tudásmegosztás 

kompetencia

PearsonCorrelation ,359** ,417** ,296** ,357**

Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000 ,000

N 249 249 249 249

Behaviorizmus Kognitivizmus Konstruktivizmus Konnektivizmus

Tudásmegosztás 

kompetencia

PearsonCorrelation -,242** -,149* ,162** ,239**

Sig. (2-tailed) ,000 ,013 ,007 ,000

N 279 279 279 279

3. táblázat: A tanulástámogató környezet és vezetés, a SECI modell és a tanuláselméleti preferenciák összefüg-
gései a tudásmegosztás kompetenciájával (Saját szerkesztés, 2014)



126

Felnőttoktatás 

Kultúra és Közösség

Ahogyan az 3. táblázatban is látszik, minden 

építőkő erősen szignifi káns kapcsolatban van a tu-

dásmegosztás kompetenciával. Ez a hatás a legerő-

sebb az önszabályozó tanulás (p<0,001; r=0,628), 

a kíváncsiság és nyitottság (p<0,001; r=0,627) 

valamint a problémamegoldó tanulás (p<0,001; 

r=0,625) esetében, de jelentős még a tudásszerzés 

(p<0,001; r=0,618) és a tudásmegosztás hajlandó-

sága (p<0,001; r=0,576) esetében. Gyengébb kap-

csolatnak tekinthető a mentális tanulás (p=0,006; 

r=0,163), a korlátozott tanulásfelfogás (p=0,001; 

r=0,196) és az individuális tanulásfelfogás (p<0,001; 

r=0,267) jelenléte. Ha visszatekintünk a profi lokra, 

akkor láthatjuk, hogy például a tudásmegosztók 

esetében az itt legerősebb hatásúként megjelölt épí-

tőkövek voltak a dominánsak.

Ha tovább nézzük a tudásmegosztás kompe-

tencia összefüggéseit a tanulástámogató környezet 

dimenziói és a tanulástámogató vezetés, valamint a 

Nonaka-féle tudás-létrehozás modell és a preferált 

tanuláselméleti megközelítés esetében, akkor már 

kevésbé tiszta korrelációkat kapunk (4. táblázat).

A táblázat alapján megállapíthatjuk, hogy a 

tanulástámogató környezet dimenzióiból csupán 

a pszichológiai biztonságérzettel korrelál a tudás-

megosztás kompetenciája viszonylag gyenge mér-

tékben (p=0,036; r=0,146), míg az összes többi 

dimenzióval való korrelációja nem szignifi káns. 

Ez megjelenik a tanulástámogató környezettel 

való kapcsolatban is, hiszen az sem szignifi káns 

(p=0,290). Azonban a tanulástámogató vezetés már 

szignifi káns korrelációt mutat, bár gyenge mérték-

ben (p=0,011; r=0,178). Ez megerősíti a profi lok 

esetében tett előzetes felvetésemet, miszerint a tu-

dásmegosztás kompetenciája feltehetőleg független 

a tanulástámogató környezettől, hiszen egyéni, bel-

ső jellemző, mely ugyanúgy tud funkcionálni egy 

tanulást kevésbé támogató, mint egy tanulást nagy 

mértékben támogató közeg esetében. Ellenben a 

vezetés, mint emberi tényező már kimutatható ha-

tással bír a tudásmegosztás kompetenciájára, hiszen 

abban fontos tényezőt játszik a motiváció.

A Nonaka-féle tudás-létrehozás modellel való 

kapcsolatot vizsgálva azt láthatjuk, hogy minden 

dimenzió mentén szignifi káns, közepesen erős 

korreláció áll fent, a legerősebb mértékben az 

externalizációval (p<0,001; r=0,417), mely a tacit 

tudásból explicit tudás létrehozását jelenti. Ez az 

eredmény logikusnak mondható, hiszen a tudás-

megosztás javarészt a saját tacit tudásunk megosztá-

sáról, azaz explicitté tételéről szól. Ilyen szempont-

ból megerősítettnek tekinthetjük a tudásmegosztás 

kompetenciájának konstruktumát.

A preferált tanuláselméleti megközelítésnél pe-

dig megfi gyelhető a hipotézisben feltételezett ten-

dencia, miszerint minél inkább konstruktivista a 

megközelítése valakinek, annál magasabb értéket 

ér el a tudásmegosztás kompetenciájában. Míg a 

behaviorista (p<0,001; r=-0,242) és a kognitivista 

(p=0,013; r=-0,149) megközelítés esetében a kor-

reláció negatív, addig a konstruktivista esetében 

enyhén pozitív (p=0,007; r=0,162), a konnektivista 

esetében nagyobb mértékben pozitív (p<0,001; 

r=0,239) a korreláció. Ezáltal a második hipotézi-

semet igazoltnak tekintem.

További érdekes összefüggés még, hogy a tudás-

megosztás kompetenciája pozitív, közepesen erős 

korrelációt mutat a korral (p<0,001; r=0,303), illet-

ve a munkatapasztalattal (p<0,001; r=0,298), ami 

azt jelenti, hogy az élettapasztalat és a munkatapasz-

talat növekedésével nő a tudásmegosztás kompeten-

cia értéke is. Azzal, hogy valaki milyen nemű, nem 

mutat korrelációt a tudásmegosztás kompetenciája 

(p=0,462). 

Összességében elmondható, hogy a tudásmegosz-
tás kompetenciája szoros, de diff erenciált kapcsolat-
ban van az építőköveivel, feltételezhetően független 
a tanulástámogató környezet jelenlététől, de a ta-
nulástámogató vezetés befolyásolhatja. Leginkább 
az externalizáció során van jelen, illetve legnagyobb 
mértékben a konnektivista tanuláselméleti megközelí-
tés támogatja. A korral és munkatapasztalattal együtt 
növekszik.

Továbbgondolási lehetőségek

Dolgozatom fő célja az volt, hogy megvizsgál-

jam a tudásmegosztás kompetenciáját mérő kérdőív 

megbízhatóságát és feltárjam mélyebb összefüggés-

rendszerét. A tudásmegosztás jelenségét társadal-

mi-gazdasági kontextusba helyezve bemutattam az 

információs és tudásalapú társadalom, illetve gaz-

daság során főszerepbe lépő tudás és tanulás fon-

tosságát, szerepét, kiemeltem a tanulótársadalom 

politikai, etikai vonatkozásait is, valamint felhívtam 

a fi gyelmet a hálózatiság jelenségére. Ez a kontextus 

adja meg a tudásmegosztásról szóló diskurzus elmé-

leti kereteit és alapját. Áttekintve a tudásgazdaság 

statisztikai mutatóit Magyarországon, arra jutha-

tunk, hogy a tudásmegosztás egy kulcsfontosságú 

elem a versenyképesség szempontjából, így témám 

időszerű és megalapozott.
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A tudásmegosztás értelmezése során alapvetően 

egy konstruktivista, konnektivista tanuláselméleti 

megközelítést alkalmaztam, mely keretében a tu-

dást szociális konstruktumként értelmeztem, míg 

a tudásmegosztásnál kiemeltem a hálózati jelleget. 

Mindez különösen fontossá válik a munkahelyi és 

az informális tanulás dimenzióinál. Az informális 

munkahelyi tanulás keretei között több aspektusból 

is megjelenik a tudásmegosztás, bár a terület még 

nem rendelkezik kiforrott defi níciós készlettel. A 

munkahelyi tanulás kutatásainak tapasztalataiból 

kiindulva a participációs modell kerül előtérbe, 

mely a közösségi, együttműködési jellegéből adó-

dóan a tudásmegosztást helyezi előtérbe.

Szervezeti kontextusban tekintve a munka-

helyi tanulást és a tudásmegosztás kérdéskörét, 

strukturáló gyakorlatként jelenik meg a tudásme-

nedzsment jelensége. A szervezetekben hatalmas 

mértékű, kiaknázatlan humán, intellektuális tőke 

található (tacit tudás), melynek kihasználása ver-

senyelőnyt jelent a szervezetek számára. A szervezeti 

tudásgenerálás különböző állomásait is felhasznál-

tam Nonaka alapján (szocializáció, externalizáció, 

kombináció, internalizáció). A tudásmenedzsment 

megvalósításához a szervezetek követhetnek emberi 

(HR) és IT utat is, de a kettő csak együtt hozza a 

várt eredményeket és megtérülést. A magyarországi 

tudásmenedzsment-gyakorlatot áttekintve megál-

lapíthatjuk, hogy a cégek fontos eszköznek tartják 

ezt, azonban konkrét lépések és tevékenységek te-

kintetében kevés jó példa található.

A szakirodalmi elméleteket áttekintve tudás-

megosztás alatt olyan, társadalmi kapcsolatok révén 

megvalósuló folyamatot értek, melyen keresztül az 

egyének közös megértést próbálnak kialakítani a 

valóságról, hogy megteremtsék annak a potenciális 

lehetőségét, hogy ezt a megértést közös együttmű-

ködés keretében valamilyen cselekvéssé alakítsák, 

ami valamilyen teljesítményhez vezet. Mindez je-

lek (nyelv, gesztikuláció, illusztrációk) és eszközök 

(tárgyak, kommunikációs technológiák és mentális 

modellek) változatos kombinációjával valósul meg 

(Boer 2005). Dolgozatomban azonban a tudás-

megosztást, mint kompetencia (ismeret, képesség 

és attitűd) szeretném értelmezni, így ennek során 

saját defi níciómat tekintve a tudásmegosztás mint 

kompetencia egy olyan komplex kommunikációs 

és tanulási folyamat, melyben az egyén saját tanu-

lási önismeretéből kiindulva képes megszerezni a 

szükséges tudást és ezt releváns módon, közös tu-

dáskonstruálás keretében megosztani másokkal a 

megfelelő eszközök alkalmazásával. Ehhez rendel-

kezik a megfelelő kíváncsisággal és nyitottsággal is. 

Nem csak képes, de hajlandó is ezt megtenni, mivel 

nem tartja vissza bizalmatlanság vagy egyéb korlá-

tozó attitűd.

A kutatás során célcsoportnak a fi atal felnőtt 

korosztályt jelöltem meg. A Magyar Ifj úság Kuta-

tás legfrissebb tapasztalatait összefoglalva, hogy mik 

a fi atalság legégetőbb problémái, meg kell említe-

nünk a kilátástalanságot, bizonytalanságot, a mun-

kanélküliséget, a céltalanságot, létbizonytalanságot 

és a bűnözést is (Székely 2013). Ezek mind olyan 

tényezők, melyek alátámasztják a tudásmegosztás 

kompetenciájában jelen lévő negatív attitűdöket, 

mint reális feltételezéseket. A kutatás érdekessége 

a negatív attitűdök megerősítésén túl leginkább az 

internet, okostelefon és számítógép-penetráció ér-

tékeiben rejlik, hiszen ebből is látszik, hogy a digi-

tális világ nagy szerepet játszik a fi atalok életében és 

így a tudásmegosztási gyakorlatukban is.

Előzetes kutatásaimra támaszkodva hoztam 

létre a jelen kutatásban használt tudásmegosztási 

kompetenciát mérő kérdőívet, melyet kiegészítet-

tem egy tanuláselméleti preferenciát mérő kérdő-

ívvel. Ezenfelül használtam egy kérdőívet, mely a 

Nonaka-féle tudásgenerálás dimenzióit méri fel, 

illetve Garvin alapján egy tanulástámogató szer-

vezeti kultúra és vezetési stílus felmérésére szolgáló 

eszközt. Ez utóbbiak segítik a tudásmegosztás kom-

petenciájának mélyebb megértését.

Az eredményeket tekintve a tudásmegosz-

tás kompetenciáját alkotó skálák reliabilitás-

vizsgálatának elvégzésével kijelenthető, hogy a 

mérőeszköz belső konzisztenciája megfelelő, meg-

bízhatóan mér. A tudásmegosztás kompetenciájá-

nak építőkövei ezek alapján: önszabályozó tanulás, 

tudásszerzés, technikai háttér, tudásmegosztás haj-

landósága, problémamegoldó tanulás, korlátozott 

tanulásfelfogás, bizalmatlanság, individuális tanu-

lásfelfogás, kíváncsiság és nyitottság, valamint men-

tális tanulás.

A tudásmegosztás-kompetencia építőköveinek 

segítségével összesen négy profi lt (szkeptikus tech-

nokraták, tudásmegosztók, zárkózott individualis-

ták és naiv tanulásanalfabéták) diff erenciáltam, me-

lyek egyéni sajátosságokkal jellemezhetőek.

A tudásmegosztás kompetenciájának mélyebb 

vizsgálata során arra jutottam, hogy az szoros, de 

diff erenciált kapcsolatban van az építőköveivel, fel-

tételezhetően független a tanulástámogató környe-

zet jelenlététől, de a tanulástámogató vezetés befo-

lyásolhatja. Leginkább az externalizáció során van 

jelen, illetve legnagyobb mértékben a konnektivista 
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tanuláselméleti megközelítés támogatja. A korral és 

munkatapasztalattal együtt növekszik az értéke.

A kutatás eredményeire támaszkodva a követ-

kező lépés egy tudásmegosztási kompetenciát fej-

lesztő tréning megtervezése. Ehhez rendelkezésre 

áll a szükséges elméleti alap, mely a tudásmegosztás 

kompetenciájának megértéséből fakad, illetve ösz-

szefüggésrendszerének feltárásával és a kialakított 

profi lok segítségével diff erenciált, egyénre szabott 

megközelítésmódot alkalmazva, hatékonyabb be-

avatkozás tervezhető egy szervezetben. A tréningek 

során fontos kérdés a képzés eredményességének és 

hatékonyságának összekapcsolása vállalati eredmé-

nyességi mutatókkal, hogy bizonyíthatóan kimu-

tatható legyen a fejlődés az egyének esetében, illetve 

ennek hatása a vállalati teljesítményre.

Absztrakt

A tanulmány fő célja az általam fejlesztett tudás-

megosztás kompetenciáját mérő kérdőív megbízha-

tóságának vizsgálata és a tudásmegosztás mélyebb 

összefüggésrendszerének feltárása. A tudásmegosz-

tás jelenségét társadalmi-gazdasági és tanuláselméle-

ti kontextusba helyezve kitérek a szervezeti tanulás, 

a munkahelyi tanulás és a tudásmenedzsment terü-

letére. A tanulmányban a tudásmegosztást kompe-

tenciaként (ismeret, képesség, attitűd) értelmezem. 

A megbízhatóság vizsgálat mellett a megvizsgálom 

a tudásmegosztás kompetenciájának összefüggését 

a Nonaka-féle tudáslétrehozás dimenzió értékeivel 

és Garvin tanulástámogató szervezeti kultúra és ve-

zetési stílus elemeivel is. Az eredményeket tekintve 

a kérdőív reliabilitása megfelelőnek bizonyult. A 

tudásmegosztás kompetenciájának építőköveiből 

négy profi lt különítettem el diff erenciáltan, klasz-

teranalízis segítségével, melyek egy későbbi tudás-

megosztási kompetenciát fejlesztő tréning alapját 

képezhetik. A továbbiakban érdemes feltárni a 

tudásmegosztás kompetenciájának mértéke és az 

egyéni teljesítmény közötti kapcsolatot. 

Abstract

Th e main goal of this study is to test the relia-

bility of the knowledge sharing competency assess-

ment questionnaire developed by me and to reveal 

the deeper interrelations of knowledge sharing. I 

put the phenomenon into a social-economical and 

learning theory context, also mentioning the area 

of organizational learning, workplace learning and 

knowledge management. In this study I use knowl-

edge sharing as a competency (knowledge, skill, 

attitude). Beside the reliability test, I examine the 

correlation between knowledge sharing and Non-

aka’s knowledge creation dimensions and Garvin’s 

organizational culture and leadership style that sup-

ports learning items as well. As regards the results, 

the reliability of the questionnaire is adequate. 

From the building blocks of knowledge sharing I 

generated four diff erent profi les with the help of 

cluster analysis, which can serve as the basis of a fu-

ture knowledge sharing competency development 

training. In the future it is advised to examine the 

relations between knowledge sharing competency 

and individual performance. knowledge sharing 

competency and individual performance. 
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1. Introduction

Th e picture so vividly presented by the tran-

scendentalist writer is the geometry of learning. 

We come to see the world and classify information 

according to certain principles and through the 

process of learning affi  rm or redefi ne them. Th e 

function of the pedagogue is to urge students to 

continuously draw their own circles, expanding 

into the world, exploring and encompassing all to 

enrich and perfect who they are as individuals and 

as members of their society. 

Th e following will present a method for teach-

ing English as a second language, as well as its ap-

plication: class management, teaching techniques 

and modes of assessment. Th e description will in-

corporate my experiences gained over six years of 

teaching English privately and to small groups, as 

well as my teaching practice (as a part of teacher 

training), conducted at a Hungarian public high 

school. I have continuously worked on this me-

thod, having applied it in teaching children be-

tween ages 11 to 16; and although I have employed 

versions of it with older students, young teenagers 

will be the “target group” for the purposes of this 

paper. Th is choice was based upon the fact that I 

have applied my method with this age-group for 

most of my teaching career, thus could observe it 

in practice and document its successes and points 

to improve on.

Characteristics of the Target Group

In considering a certain method and techniques 

to be applied, the pedagogue must be aware of 

age-related confl icts their students face, whether it 

is young children or adults and although each stu-

dent must be seen as a separate identity, an indivi-

dual with their own personality and dilemmas, 

common problems and characteristics among peers 

can be pinpointed. Th ese commonalities must 

open a dialogue with the pedagogical approach tak-

en and must be allowed to shape the method itself.

Aside from the physiological changes puberty 

induces, teenagers most prominently deal with de-

fi ning who they are, their place in their peer-group 

and society. Self-ideal (long-term ideals govern-

ing personality), self-image and self-esteem are all 

important factors of identity, self-image (directly 

linked to self-esteem) being the most prone to in-

stability during puberty. To form an identity and be 

a part of their social environment, they experiment 

with diff erent social roles154, try diff erent manners 

of behavior with their peers. At the same time, they 

are in the midst of separating from their parents 

emotionally, and are beginning to assume responsi-

bility for themselves and their actions.

For a teenager it is extremely important to be 

accepted by their environment, especially the ac-

knowledgement of parents and belonging to a re-

ference group. According to psychologist Erik Erik-

son, teens re-live certain crises they have already 

resolved in earlier stages of their lives. He names 

four such crises: 1) establishing trust (teens search 

154 A social role is the aggregate of behavioral 

norms characterizing a certain position in society.

Th e key to every man is his thought. Sturdy and defying 
though he look, he has a helm which he obeys, which is 

the idea after which all his facts are classifi ed. He can 
only be reformed by showing him a new idea which 

commands his own. Th e life of man is a self-evolving 
circle, which, from a ring imperceptibly small, rushes on 

all sides outwards to new and larger circles, and that 
without end… Our life is an apprenticeship to the truth, 

that around every circle another can be drawn.
   Ralph Waldo Emerson: Circles

Szilvia Zörgő

ORGANIC AND KINESTHETIC ESL PEDAGOGY:

A DESCRIPTION OF THE HYBRID METHOD AND ITS APPLICATION
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for people who they can believe in and who they 

can prove themselves to), 2) establishing autonomy 
(emotional, cognitive and behavioral), 3) the need 
for initiative (strive to implement their dreams and 

goals), and 4) the need for accomplishment (accom-

plishing what the teacher assigns, appointing own 

goals, taking responsibility for the quality of their 

work). Th ese general problems and characteristics 

this age-group faces may already enter a discourse 

with general pedagogical considerations and pave 

way for a more specifi c method further on.

General Pedagogical Considerations

In reaction to the confl icts and characteris-

tics above, children of this age must be aided in 

their search to defi ne themselves and secure their 

self-image. Th ey should be encouraged to try dif-

ferent social roles and to build their self-esteem; 

the latter most prominently achieved by frequent 

praise and constructive criticism. It is also impor-

tant to encourage them in their social and educa-

tional ventures, in challenging themselves, in main-

taining persistence and following through on their 

initiatives. Th e teacher must also place great value 

on what their students accomplish, assessing their 

accomplishments in relation to their own progress 

and abilities. Yet since peer-feedback is equally im-

portant for a teenager, a constructive forum must 

be provided for peers to respond to each other. 

Th e teaching of giving and receiving constructive 

criticism should be a pedagogical goal in itself, 

for it capitalizes on critical thinking in relation to 

others and oneself, as well as the mastery of reason-

ing. Th ese are important tools in adult life regard-

less of a chosen profession and make for a vital part 

of cognitive education.

Before examining more general educational 

goals, the two aspects of education will be discussed. 

Th e Oxford Advanced Learner’s Dictionary defi nes 

education as “systematic training and instruction; 

knowledge and abilities, development of character 

and mental powers, resulting from such training” 

(280). While the above defi nition seems incom-

plete, the word “educate” comes closer by stating it 

is to “give intellectual and moral training”. In Hun-

garian, these aspects are separated into two indivi-

dual words: oktatás (intellectual training) and 

nevelés (physical, intellectual and moral training).

Th e goals of moral training, according to Sán-

dor Imre, are always two-fold: on the level of the in-

dividual and of society. Th e exploration and under-

standing of diff erent cultures, through relativism, 

has taught us that there are few, if any, universal 

standards of morality. Th erefore, how an indivi-

dual is educated (in all senses of the word) depends 

greatly on the values of their society. As mentioned 

above, the Hungarian language and pedagogy dis-

tinguishes “nevelés” and “oktatás.” Let us view the 

categories and goals based on Imre’s description: 

Aspect Nevelés Oktatás Resulting in

Physical education

Th e protection and 

development of the 

body and adaptation 

to new physical tasks, 

development of resistance 

or fi tness

Development of 

movement:

mimicking, manipulation 

and correction, 

coordination, 

automatization

a healthy lifestyle

Intellectual education

Th e protection and 

development of the mind 

and adaptation to new 

mental tasks, aiding the 

formation of guiding 

intellectual principles

Cognitive development: 

knowledge, understanding, 

application, analysis, 

synthesis, evaluation

intellectual autonomy

Moral education

Th e protection and 

development of the moral 

sense, ennoblement of 

emotions, aiding the 

formation of guiding 

moral principles and 

character

Development of emotion 

and will: openness, 

tolerance, reaction and 

cooperation, organization 

of values

decency and character
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Th e diff erences between moral and intellectual 

aspects of education (nevelés/oktatás) are subtle and 

their meanings are intricately intertwined. Yet mak-

ing the distinction is perhaps most important in rela-

tion to pedagogical attitude and responsibilities. Th e 

teacher must be aware of their two-fold task: they 

not only convey and develop knowledge, but also 

play a vital part in the child’s socialization and moral 

evolution. Th e chart can be reduced to a simple, yet 

complex goal: education must prepare the student 

and develop their ability to lead a constructive life as 

an individual and as a member of society.

General Principles of the Hybrid Method

Taking the age-specifi c characteristics (teenage 

emphasis on identity-formation and achievement) 

and general pedagogical concerns (constructive life 

in physical, intellectual and moral sense) into con-

sideration, we can now move on to method-spe-

cifi c factors. In other words, what does the hybrid 

method place emphasis on? Th e organic-kinesthetic 

method is a learner-centered way to teach English 

as a second language; it focuses mainly on deve-

loping communicative competence, as opposed to 

solely gaining lexical knowledge without the abili-

ty to apply it in everyday life. Th rough techniques 

such as drama, role-play/simulation, and creative 

writing, it builds on the students’ natural inquisi-

tiveness, allowing learning, to a certain degree, to 

direct itself. Referring back to the Eriksonian crises, 

this pedagogical view or approach allows the stu-

dent to develop intellectual autonomy, gain a sense 

of initiative and accomplishment through a shared 

authority in determining areas of study.

In the following sections, a more detailed de-

scription of the “organic” and “kinesthetic” ele-

ments will be explained, an elaboration on col-

laboration and group work as a form of its class 

management, and clarifi cation of the above men-

tioned techniques. Finally, I will address student as-

sessment in light of this method and its principles.

2. Th e Organic-Kinesthetic Method

Th e educator must be as one inspired by a deep 

worship of life, and must, through this reverence, 

respect, while he observes with human interest, the 

development of the child life. Now, child life is not 

an abstraction; it is the life of individual children. 

Th ere exists only one real biological manifestation: 

the living individual; and toward single individuals, 

one by one observed, education must direct itself. 

By education must be understood the active help 

given to the normal expansion of the life of the 

child.

– Dr. Maria Montessori155

2.1 Th e Organic Metaphor

Th e organic metaphor pictures second language 

learning more like a garden than building a wall. To 

elaborate, learners do not learn one linguistic ele-

ment at a time and after its mastery move on to an-

other, but rather learn several items simultaneously 

and imperfectly. “Th e linguistic fl owers do not all 

appear at the same time, nor do they all grow at 

the same rate. Some even appear to wilt, for a time, 

before renewing their growth” (Nunan 109). Th e 

areas and rate of growth are determined by the in-

teraction of several factors: employed techniques 

and specifi c tasks, speech processing constraints, 

pedagogical interventions, acquisitional processes 

and the infl uence of the discourse environment in 

which the item occurs (Nunan 109). Additional-

ly, in a given material or level, it is the task itself 

and the process which the student goes through to 

complete it, that thematically direct the course of 

the material to follow. In this manner, the organic 

approach to learning and teaching simulates fi rst 

language acquisition, where we see many aspects 

of our entire environment and learn in many areas 

simultaneously.

Th ose who adhere to the linear approach (wall) 

of instruction often present topics incoherently and 

grammar out of context. “Learners are confronted 

with decontextualized structures at a sentence level,

and are expected to internalize these structures 

through exercises involving repetition, manipu-

lation, and grammatical transformation” (Nunan 

109). Although these tasks may result in a solid lex-

ical knowledge, it denies students the opportunity 

to see the systematic relationship between form and 

function, that is, they do not develop communica-

tive competence. Th is competence, charged with 

culture-specifi c knowledge, is vital in all instances 

of language use, with the exception of the tradi-

tional classroom.

As stated under the general principles of the 

hybrid method, the development of communica-

155 Montessori 1912:98.
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tive competence is of the utmost importance. Th is 

competence, which entails and embraces several 

sub-competences, was fi rst defi ned by Dell Hymes, 

anthropologist and linguist. He described it as “not 

only knowing the grammatical rules of a language 
but also what to say to whom in what circumstances 

and how to say it; that is, the rules of grammar are 

useless without the rules of language use” (Hymes 

5). Celce-Murcia, Dörnyei and Th urrell developed 

a refi ned model of communicative competence in 

relation to second language acquisition and state 

that it is a set of knowledge and skills, which em-

braces:

Linguistic competence (the knowledge of the ba-

sic elements of the language code: syntax, mor-

phology, vocabulary, phonology, orthography)

Discourse competence (the ability to combine 

language structures into diff erent types of uni-

fi ed spoken and written discourse: dialogue, 

poetry, academic writing, etc)

Actional competence (the ability to understand 

and convey communicative intent by interpret-

ing and performing language functions: com-

plimenting, agreeing/disagreeing, predicting, 

suggesting)

Socio-cultural competence (the understanding of 

the socio-cultural rules of language use: appro-

priate vocabulary, politeness, style in any given 

situation, non-verbal communication)

Strategic competence (the knowledge of verbal 

and non-verbal communication strategies, in 

other words, the ability to express oneself in the 

face of diffi  culties or limited language profi cien-

cy).156 

Pedagogues must be aware there is more to lan-

guage acquisition than linguistic knowledge; “there 

is only a handful of grammatical rules that are free 

from discourse constraints” (Nunan 109). If learn-

ers are not taught grammar in context and are not 

prompted to employ the knowledge in a multi-

tude of situations, it will be diffi  cult for them to 

understand how and why alternative forms express 

diff erent communicative meanings. Th rough an 

organic approach, students learn to form linguistic 

structures correctly, as well as learn how to use these 

structures to communicate meaning. 

Additionally, organic methodology permits 

the task itself to generate further topics and lin-

guistic areas of study. For example, in one of my 

small groups of beginners, I had the 11 year olds 

156 Celce-Murcia – Dörnyei – Th urrell 5-35.

start drawing a cartoon on their third week of class. 

Th ey dubbed the cartoon “Bob’s Story” and created 

the initial plot with the superhero/everyday guy in 

Hungarian. Periodically throughout the year, they 

were asked to brainstorm about the story and to-

gether phrase the sentences in English, but each 

student was to have a separate copy of the text and 

individual illustrations. We spent in-class time on 

the stories every other week, and as their grammar 

and vocabulary developed, the more intricate the 

plot became and its language more sophisticated. 

Every time they wanted to use a tense we had not 

studied suffi  ciently or at all until that point, we 

worked with that topic after the task was fi nished. 

For instance, a boy asked me, “How do you make 

[conditional tense]157? Because Bob has a dilem-

ma…” I was happy the tense was introduced and 

we spent that class and several others afterwards 

practicing conditionals. Th is on-going cartoon 

project provided a great opportunity for new gram-

mar and vocabulary to introduce itself organically 
through the natural inquisitiveness of the children, 

as well as the natural inclination to always ‘outdo’ 

themselves. I also observed a deep desire to convey 

exactly what they thought and how they imagined 

things – this is something to build every task on 

and is very much like a wave, which if the peda-

gogue does not ‘ride,’ they ignore the child’s natural 

impulse and desire to learn language.

Th e on-going cartoon project served another 

function as well: it illustrated the continuous deve-

lopment of the children, a piece of proof for them 

– from simple descriptive phrases like “His shirt 

was white and his hair was brown”, they could see 

the introduction of additional characters, intricate 

sentences and vocabulary from a plethora of topics. 

Th e topics were exactly those that interested them 

and motivated them even further.  

Motivation is a central component of learning. 

We distinguish two sources of motivation: extrinsic, 
based on external rewards (grades, diplomas, ad-

vancement, and so on) or threats (from teachers, 

family, society, and the like) and intrinsic, based on 

internal factors (love of language, culture, desire 

to learn, succeed). Of course one could argue all 

motivation, regardless of what we attribute it to, is 

internal but we cannot neglect what motivates us 

to learn, it has an eff ect on the learning process as 

a whole, its outcome and even our attitude towards 

learning itself. As the cartoon project example illus-

157 Th e phrase “conditional tense” was said in 

Hungarian.
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trates and as psychological/pedagogical studies have 

shown, the teacher’s goal should be the (creation 

and) maintenance of the students’ intrinsic moti-

vation. Integrative motivation158 and instrumental 

motivation also have an intensive propelling force, 

perhaps more so with older students who are al-

ready thinking about foreign cultures and profes-

sion-related plans. I would like to highlight a spe-

cial source of intrinsic motivation in relation to the 

method and target group discussed here: cognitive 

motivation, or in other words, ‘simple’ curiosity. 

Cognitive motivation impels the individual 

to seek new sensory stimuli, to explore their envi-

ronment, to discover new phenomena, and even 

to complete an interesting task in English class. 

Anything that is new, exciting and challenging; an-

ything that tickles the imagination; anything that 

is fascinating or unusual either in content or form 

– will, through cognitive motivation, propel the 

student to think, act and accomplish. Setting the 

mind and body into motion is facilitating learning; 

learning is through the motion of the mind and 

body.

2.2 Th e Kinesthetic Element

We habitually serve children; and this is not only 

an act of servility toward them, but it is dangerous, 

since it tends to suff ocate their useful, spontaneous 

activity. We do not stop to think that the child who 
does not do, does not know how to do.  

– Dr. Maria Montessori159 

We examined organic pedagogy in one aspect, 

as a means to place grammar and vocabulary in 

context (or rather to keep them in context) to de-

velop communicative competence. In the other as-

pect, we observed the as method as one that allows 

the task to generate topics in accordance with the 

student’s natural fl ow of interests. Th ese sustain in-

trinsic motivation but the tasks themselves need to 

capture the student’s imagination. Before investi-

gating specifi c techniques, it is important to review 

the other ‘half ’ of the hybrid method, which is kin-

esthetic pedagogy.

It is diffi  cult to deny that we learn best from our 

own experience. Th e child who has been warned 

repeatedly not to touch the hot stove will, in fact, 

touch it and learn from the burn. Young children 

158 Th e need/desire to join target language groups

159 Montessori 1912:97.

actively use all their senses to explore and under-

stand the world. With increased knowledge, expe-

rience and the development of cognitive functions, 

older individuals do not necessarily have to try 
everything or see everything to believe it or under-

stand it. Yet the senses remain pivotal in learning, 

whether it be solely hearing (a lecture) or seeing (a 

book), or all senses simultaneously, as when you 

walk down a street in a foreign country. As we get 

older and use our cognition at a richer level, it tends 

to blunt our senses. Imagine a school environment 

where the students’ senses are required and motivat-

ed to stay keen; imagine what cognition would be 

capable of with such ‘raw material’ from the senses. 

Everything we see, hear, feel, smell, and taste can 

teach. Th ese are just our basic, physical senses; we 

still have not spoken of meta-communication. 

Th e pedagogue teaches with their entire being: 

the words they utter, the content they convey, the 

facial mimicry they employ, the body language 

they use, allowing meta-communication to be ex-

pressed in every moment of the class. Unfortunate-

ly, many teachers do not or can not harmonize all 

of the above and either neglect meta-communica-

tive factors, thus sending partial information to the 

receiver (student), or do not harmonize the ver-

bal and non-verbal messages, resulting in a mixed 

message the receiver cannot decode correctly. Both 

basic senses and meta-communicative senses need 

to be developed, sharpened and continuously used 

for optimized learning and teaching. Not only do 

we learn more effi  ciently if we use all our available 

‘channels,’ but information is also secured and im-

printed better in this manner.

In teacher training practice, I had my class 

write assessments at the end of our time together 

and one of the questions posed was “What was the 

most memorable moment/thing in class?” Eighty 

percent of the students responded their most 

memorable moment was when learning past con-

tinuous, which I taught by separating the struc-

ture as:  past tense of ‘be’ + verb + ing. (‘ing’ in 

Hungarian means ‘shirt’). I was writing the struc-

ture up on the board and explaining it. When I 

reached the point of the ‘ing’ I pulled out a blue 

shirt on a hanger from my bag and hung it up on 

the board instead of writing out ‘ing.’ A few mo-

ments passed before the class understood the pun, 

but then they all started laughing. Th e shirt was 

eff ective because it provided a visual representa-

tion of an abstract linguistic element, helping stu-

dents to learn the item and remember it.
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Modern pedagogical literature is awash with 

justifi cations for ‘learning styles.’ Th ese refl ect 

the primary way our bodies take in information. 

Th eir classifi cation is founded on perceptual mo-
dalities or intelligences, which are biological-

ly-based reactions to our physical environment 

and the way we most effi  ciently process data 

(Hood, Mantle 1). Since Howard Gardner’s the-

ory of “multiple intelligences160,” we distinguish 

the following learning styles: verbal/linguistic, 

logical/mathematical, spatial/visual, musical, 

kinesthetic/tactual, interpersonal, and intra-

personal. Unfortunately, as not all the senses are 

roused during a class, not all perceptual modal-

ities are addressed. A pedagogue cannot live up 

to the expectation of catering to all learner styles, 

but at the same time it is poor pedagogy to distill 

the world to one sense and one-or-two modal-

ities. Yet if we look at senses and intelligences 

more closely, we may see most senses are pro-

voked by movement and movement stimulates 

many modalities. If a task involves movement of 

some kind, it will kindle much more.

Ultimately, it depends on how we defi ne 

movement and how we can incorporate it in 

tasks. What does the method consider kinesthetic 

pedagogy? In the respect of the pedagogue, it 

requires teaching with one’s entire being, as dis-

cussed above: verbal and non-verbal instruction, 

harmonizing the meta-communicative message 

(body language, facial gestures, tone) with form 

and content. In the respect of class work, it 

considers cooperative learning a form of move-

ment in itself (see next section). On the level of 

technique, it aims to provide students with op-

erational tasks through “modality-based instruc-

tion” (Hood 1). 

In what is called the frontal method, verbal edu-

cation has a central role. Th e student needs to im-

agine and register all of the material delivered by 

the teacher and is expected to interiorize all opera-

tions161. In the traditional method, there are readily 

available demonstrational objects as symbols of op-

160 Howard Gardner: Frames of mind: Th e theory 
of multiple intelligences. New York: Basic Books, 1993. 

Th e theory stated there are at least seven diff erent learner 

styles, as opposed to three.

161 According to Piaget, an operation is the 

internal completion of a procedure. Children in a pre-

operational phase, for example, need to use their fi ngers 

to count, while adults are capable of doing this in their 

head.

erations, but this could mean nothing to the stu-

dent if their perceptional modality is not congruent 

with the mode of illustration. Th ere exists a transi-

tional approach between the traditional and ‘new’ 

method, where the demonstrative objects are made/

assembled in front of the class, as the students in-

ternally mimic the operation. While a new form of 

pedagogy employs the actual, physical completion 

of the operation and with it, experimentation and 

interiorization.

Th erefore, an operational task involving 

movement in an English class can be anything 

from role play and simulation to a drama pre-

sentation, but it can also be illustrating new 

words with their bodies, miming or presenting 

their drawings to the class. As hinted at before, 

movement triggers many of the senses and caters 

to many modalities. Role play, for instance: aside 

from developing communicative competence, 

caters to the verbal/linguistic, the spatial/visual, 

and the interpersonal intelligences, through kin-

esthetic pedagogy. ‘Simple role play’ can be ex-

tended to contain ‘observers’ who constructively 

comment on or summarize the task afterwards; 

this generates a sub-task for students with an in-

trapersonal modality. Another example is with 

creative writing and drama. Students write a 

short story in modality-based groups and then 

are required to present it in some form (play, ‘mu-

sic video,’ cartoon presentation, narration, etc). 

Th is stimulates and employs many intelligences. 

On a class level, this leaves students with the ex-

perience of seeing a story, a grammatical element 

or a certain set of words, from multiple points of 

view, thus helping them to learn and remember 

the material better. If ten students are asked to 

mime or present a new word in some way, it will 

lead to ten diff erent manifestations of the same 

word: drawn, mimicked, explained, sung, and so 

on. All of the above necessitate movement and 

generates forums for several modalities. Eiszler 

claims that varying teaching strategies to address 

all channels promotes learning no matter what 

students’ preferences of cognitive styles are (231-

242). Th is is ‘kinesthetic’ extended to involve all 

movement, whether it be group work as a means, 

or presentation as an ends.

Before discussing collaborative learning as class 

management, it is important to review the main 

points in consideration as outlined in the chart be-

low.
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Characteristics of target group and 

pedagogical considerations

 Th e graph shows the Eriksonian teenage di-

lemmas (need for autonomy, initiative, accom-

plishment and trust) as well as the pivotal quest for 

identity. Th ey are joined in a singularity of com-

municative competence from which, as a means of 

conveying autonomy and social stance, all compe-

tences and actions stem. Without the competence 

of communication (fi rst or second language), we 

cannot develop and employ our identity as indi-

viduals or our place in society. To refer back to 

the main goal of two-fold education (oktatás and 

nevelés): without developing our communicative 

competence, we cannot lead constructive lives. Th e 

graph also portrays the areas where kinesthetic and 

organic pedagogy aids the resolution of a specifi c 

crisis; this is not as simple as categorizing one crisis 

under a single pedagogy, it is just a rough illustra-

tion. Th ere exists a close interaction between the 

two pedagogies, which is why it is a hybrid method. 

As we will see in the section discussing tech-

niques: drama, role-play and simulation (kinesthetic 

elements) provoke the student to try new roles, 

examine themselves critically from many perspec-

tives and induce a strong sense of identity-explo-

ration. Th is, optimally results in a stable self-image 

(due to experience and learning from multifaceted 

sources) and good self-esteem. Th is is the result of 

acknowledgement from peers and the teacher. Th e 

organic element of the method helps more in es-

tablishing a sense of autonomy and initiative. If the 

student senses they share authority with the teacher 

(directing the material to some extent), they will 

also sense a shared responsibility to learn. Th e prob-

lem with large classes being taught with traditional 

methods is that anonymity among students hap-

pens easily. „Does the teacher even care about what 

I want, what I have learned, what I want to learn, 

what I am good at?” the student may ask justly. Th e 

answer in most cases is no. Unfortunately, large 

classes and mass education are not only inadequate 

learning environments for the student, they are also 

atrocious environments for teaching.

In clarifying organic pedagogy it must be noted 

that it does not equal either chaos, or uncontrolled 

learning permitted to deviate from centralized, 

level-based requirements. Th e centrally or indi-

vidually demanded material is taught, only not in 

a pre-determined order. Th e topics are guided by 

careful planning. Th e task can be anticipated to 

generate several questions and themes, it is only a 

matter of preparation and reacting spontaneously 

to events, keeping in mind the general direction 

learning must take (Olaf 1). Th e method indeed 

entails the pedagogue to be prepared in a very wide 

range of topics supported by a multitude of tasks 

applicable in many areas of study. Perhaps the most 

diffi  cult obligation of the teacher is to get to know 
her or his students through careful observation. To 

know the students’ learning styles, their interests, 

how and who they work best with, to know their 

weaknesses and their goals. In addition, they need 

to know their language level, skills and weakness-

es. Children are sensitive to these aspects; they will 

feel it if the pedagogue does not care for them as 

individuals. In a school environment, they wish to 

establish trust with an adult; the obvious choice 

is with their teacher. Th e establishment of trust is 

unattainable if they do not sense caring. If there is 

no trust between student and pedagogue, learning 

and teaching is extremely diffi  cult. „Th e educator 

must be as one inspired by a deep worship of life, 
and must, through this reverence, respect, while he 

observes with human interest, the development of 

the child life” (Montessori 98). If one does not see 

the miracle of learning, they will not achieve the 

miracle of teaching.

3. Collaborative Learning as Class 
Management

Most methods, similar to ideologies, seem co-

herent and complete in their abstraction. It is their 

practical application that determines and demon-

strates their worth. Th e fi rst practical aspect of the 

hybrid method is its mode of organizing the learn-

ing process. Collaborative learning entails: modi-

fi ed student/teacher roles (compared to non-col-

laborative pedagogy), cooperation and group work.
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In a collaborative classroom, authority is shared 

among teacher and students in setting common 

goals and decision-making (Tinzmann 1). Th e 

teacher becomes the leader of the group who infl u-

ences and guides students towards a goal. Others 

compare this function to that of orchestra conduc-

tors. On this level, the pedagogical aim is ‘scaff old-

ing,’ to give the child increasing responsibility for 

the task while continuing to support them in it. It 

takes place within the student’s zone of proximal 

development162, a level or range in which a student 

can complete a task with help (Tinzmann 8).

Shared authority and decision-making have 

diff erent levels that depend on the teacher, group 

size, level, class/course time, required material and 

the individual students. In my smaller groups we 

decided collectively on the main means of study. 

I asked these 11 year old students what their prior 

experiences were with language learning and how 

they would like to study now. I was pleasantly sur-

prised at the level of sophistication they used to 

verbalize their feelings about language learning in 

school. Th ey were critical about using only their 

workbooks and about linguistic drills. We agreed 

to focus on speaking and interaction and less on 

grammar. Although we did not neglect the study 

of grammatical formulas, we kept to this mode of 

learning. Th ey shared the responsibility in their 

learning. 

With my larger group of 17 students goal-set-

ting was impossible in this manner. During our 

fi rst class together I explained “Th is will be a learn-

ing period for both you, the class and me. I want 

to learn from all of you and want to hear your 

opinion about how I teach. It will count.” I asked 

them to keep a journal: after every class they had to 

write down in English, what we did that day, and 

in Hungarian (or English) write down what they 

liked or learned from and what they did not like 

or did not learn from. Th is is also a form of shared 

authority. Th erefore, students assume new roles in 

a collaborative classroom as well. Th eir modifi ed 

roles are that of collaborator and active participa-

tor (Tinzmann 4). Th rough organic pedagogy they 

have more responsibility in directing tasks and top-

ics (9). 

Th us collaboration between teacher and stu-

dents exists, but students also have to cooperate 

162 Piaget refers to this as “teachable moments;” 

in Krashen ‘Monitor Model’ of language acquisition, it 

is ‘i+1’ – stretching a child’s capacity, but staying within 

what they are capable of understanding.

amongst themselves. Th is is most prominently 

achieved through the forum of group work. Chil-

dren interacting regulate each other, as Vygotsky 

points out, assist each other like adults and through 

cooperative work are capable of completing more 

diffi  cult tasks than they could individually (Tinz-

mann 8). Conditions for cooperative group work 

include trust (Ehrman – Dörnyei 76-77), positive 

interdependency, interaction and refl ection/assess-

ment (Tinzmann 11). Th ese may form naturally in 

a class environment, but may also develop in time 

through in-class tasks. Group tasks such as project 

work, discussion and collective assessment develop 

cooperation, logic and cognitive skills, as well as 

expose the students to multiple points of view, re-

sulting in tolerance and formation of identity (Bai-

ley 2), many of these direct goals of education (see 

section 1).

Younger teenagers work better with those who 

they consider close friends within the class, and ac-

cording to my observations, circles of friends seem 

to have the same learning-styles. Some activities 

may work better with modality-based groups; oth-

er tasks may be more interesting and complex with 

mixed-modality groups. Th e next section contains 

several specifi c techniques and tasks in light of col-

laborative learning as its forum.

4. Techniques for the Application of the 
Hybrid Method

Generally speaking, learning should include the 

following three stages:163 

• (Stage 1) introduction to a concept/material 

by the teacher or by the task itself.

• (Stage 2) processing the information, de-

veloping an understanding of the concept/

material through work, experimentation, 

creation.

• (Stage 3) Presentation of accomplishment/

knowledge by the completion of a new, fol-

low-up task in class, by teaching each other 

in some form, by completing a homework 

assignment, or using the acquired informa-

tion in a totally diff erent task later.

Th erefore, a task always includes an introduc-

tion or a follow-up activity such as assessment, 

unless the task itself introduces the material to 

be covered. An example of the latter would be, in 

163 First two stages based on Olaf 1
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accordance with the method’s emphasis on move-

ment: a good warmer and introductory task to new 

vocabulary is to hide pieces of paper with the new 

words written on them in the classroom. Th is takes 

fi ve minutes before class for the teacher, and the 

children even less time to fi nd them. It is a small 

gesture, but plays on the students’ sense of and 

need for exploration.164 At the end of the warmer 

each student may have a new vocabulary word in 

their hand, infi nite possibilities arise from here: the 

teacher hands out the defi nitions and they have to 

match these with the words in groups. Each stu-

dent is handed the defi nition of the word and has 

to mimic it to the class/illustrate it/teach it in some 

other form. Th ey are handed a text to read and 

must look for their word in context and so forth.

4.1 Illustration 

Other tasks which do not serve as an introduc-

tion to a topic or set of vocabulary words, will be 

grouped under the techniques of creative writing, 

drama, role-play and simulation. Before preceding 

to these, it is important to refer back to two tech-

niques briefl y mentioned above, illustration of words 

and ‘teaching each other in some form.’ During the 

time I have worked with teenaged children, I was 

pleasantly shocked at the profi ciency and expressive-

ness of their drawings. Many pedagogues do not take 

advantage of the skills their students possess, which 

are not directly connected to the skills necessary in 

an English class. Not all students enjoy drawing, but 

those who do, show a remarkable talent for it. Not 

only do they remember words better if they illustrate 

them, but their peers benefi t from it also. Young art-

ists and visual learners work great with interpersonal 

and logical learners on a task such as making lin-

guistic dominos. (Th e two parts of the domino are a 

picture and a word independent of the picture.) Th e 

interpersonal and logical learners coordinate the pro-

ject, that is, assign words to students, make certain 

the dominos will match and make sure everyone is 

working together. Th e visual, intrapersonal and kin-

esthetic learners can draw and put together the dom-

inos. Many teachers may think making dominos in 

164 I did something similar for a section of their 

vocabulary test. I hid the last part of their test under their 

seats with scotch tape; they were instructed on their test 

papers to look under their seats for the last few questions. 

It made the normally stressful situation of taking a test 

more tolerable.

class is a waste of time, but in reality, all modalities 

are addressed in a task such as this and each student 

has an opportunity to learn by doing in accordance 

with their learning style. To use the words in many 

ways, in many tasks is to know them; this task is a 

good way of securing new information into long-

term memory.

4.2 Peer Teaching

Th e other technique mentioned is having stu-

dents teach each other in some form. Peer teaching 

can be one of the most eff ective ways of dealing 

with a topic or material. I have employed two main 

types of peer teaching techniques: 1) retrospective, 

and 2) progressive. With one of my smaller groups, 

I periodically had them teach each other what we 

had learned. Th ey had to think of new ways to 

explain the material and new tasks for each other 

concerning what was covered. When I was tutoring 

two children privately, I periodically asked them to 

teach me what we had learned. I told them I was 

going to be a bad student and not pay attention if 

it is ‘boring’. Th ey came up with brilliant ways of 

teaching and interesting tasks to follow. Th is meant 

conceptualizing the already covered material from a 

diff erent point of view, thinking about ways to ex-

plain it diff erently, and most of all, it meant going 

back to their notes and revising. 

‘Progressive’ peer teaching connotes teaching 

current material to each other. Th ere are many ver-

sions of this as well, but to mention a few: mo-

dality-based groups are given material to work on 

according to their learning-style and then teach it 

to the class. Mixed-modality groups are provided 

with certain material and must cooperatively work 

on a coherent way to present it to the class result-

ing in many perspectives on the same items. Th e 

class is divided into two groups and the two groups 

are handed diff erent materials/topics/items; they 

are asked to work on their set of material in their 

groups and then to pick a person from the other 

group and teach the material to each other. Both 

progressive and retrospective peer teaching must be 

monitored by the teacher and must not stand on its 

own. Th ere should be a teacher-led lesson that deals 

with the material before either of these techniques 

are applied. Th e introductory task described, as 

well as both techniques elaborated on above involve 

movement and have the inherent potential to or-

ganically pave way for new areas of study.
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4.3 Creative Writing

As Keplinger states, „Creative writing has been 

demonstrated to produce outstanding eff ects on 

the development of writing and speaking profi cien-

cy for students of foreign languages” (1). My expe-

rience is in accordance with Keplinger’s statement 

and so are student evaluations of this particular 

technique. One student wrote in their evaluation, 

„We read many stories in class, but what we wrote 

were the best”. I completely agree; their stories were 

smart and funny; they were much better than those 

collected from various sources to use in various 

tasks. We were studying ‘spooky words’ and each 

student had to take a separate sheet of paper and 

write down the sentence fragment „It was a cold 

and rainy night when…” Th ey each had one vo-

cabulary word from vocabulary we had studied and 

used. Th ey were instructed to use the word to fi n-

ish the sentence and then pass the paper to their 

right.165 Th ey then had to continue the story with 

the same word in a sentence. Next they were in-

165 Do to the complicated procedure, the steps 

were written on the board to make certain everyone 

knows where we are and where we are going.

structed to pass the stories to their right and pass 

their words to the left. Th e next sentence had to 

be formed with the new word, then pass and use 

this new word in the next sentence. At the end of 

the task, they each had written six-sentence sto-

ries, employing three diff erent words in six diff er-

ent sentences. Th e task was not only interesting; it 

provoked continuous movement and creativity, as 

well as necessitated using the three words in many 

diff erent contexts. Th e stories were taken home and 

corrected as homework, then read aloud the next 

class. Th ey were coherent, funny and intelligent. 

With one of my smaller groups, after studying 

past simple, they were to write fairy-tales for small 

children. Th e stories were then exchanged and they 

had to write an alternate ending to each other’s sto-

ry. Creative writing as a technique also works well 

when joined with another technique: drama. In 

larger classes, after the beginning of a story was in-

troduced, the students had to create alternate end-

ings in groups based on specifi c questions:

 

Initial plot:

You live in England in “the old times.”

You live in an old castle, there are 19 rooms and 

two towers.

You got an important letter.

You go to meet this person in a town near by.

Th ere was a big rain, it rained for fi ve days in a 

row.

Th e roads are wet and dirty.

You are in a horse carriage with a few other 

people.

You have to go through a forest to get to the near 

by town.

Th e carriage gets stuck in the mud.

Th e sun is setting and you start hearing noises.

Questions to answer:

Who did you get the letter from?

What is a horse carriage?

Who are the other people in the carriage?

How are you feeling? 

Do you know the others? 

Do you like the others or do you have confl icts?

What kind of noises do you hear?

What is making this noise?

What do you do together with the other people?

What do you talk about?

What happens as you are thinking about what 

to do?

Do you get to the nearby town? 
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Th e groups not only had to devise answers and 

a resolution for the story, but also had to incorpo-

rate given words and structures into the text. Th ey 

were also instructed that they will have to perform 

the stories so they must think in terms of characters 

(for everyone in the group) and dialogue (so it is 

actable and enjoyable for an audience). Th is brings 

us to the next technique, drama.

4.4 Drama

Aside from being ESL-specifi c pedagogical 

tools, both creative writing and drama are ways 

of experimenting with and/or expressing identity. 

Equally, both develop communicative competence 

through the actual practice of form and multiple 

functions (Singh 2). Drama also plays with and 

develops the senses, physical and meta-communi-

cational (Singh 3). According to Katalin Gabnai, 

the educational goal of drama is the harmonic and 

diff erentiated development of the entirety of per-

sonality – the mind, the emotions, the body, and 

the character (5). Drama pedagogy (or educational 

drama), if applied correctly, aids the development 

of the following:

Movement, speech

Knowledge of self and others

Creativity (as situational fl exibility and the abil-

ity to respond immediately to a challenge)

Autonomy and fl exibility in thought

Concentration and the ability to plan work

Confi dence in using body, spatial security, tim-

ing

Confi dence in communication with peers, the 

opposite sex

Self-realization (identity and accomplishment)

Social and aesthetic sensitivity

Empathy (Gabnai 5-14).

Gabnai also points out, that in this situation of 

trial and challenge, one has to take on a role and 

express themselves simultaneously. If the individual 

is capable of doing this while in the center of at-

tention, it requires the same „state of readiness” as 

our social roles do in everyday life (6). Th is thought 

ties in directly with the notion of communicative 

competence. “Drama gives opportunity to create 

and express with movement and with words. Th is 

provides facility for cognitive and linguistic coor-

dination enriching verbal profi ciency and language 

competence” (Singh 3). 

It can be extremely challenging to perform in 

one’s native language and even more so in a foreign 

language. One comment in an evaluation from a 

student said, „I didn’t like the ‘acting,’ but only be-

cause I get very nervous”. It depends on the situa-

tion, the student, and the teacher to decide whether 

a student, such as the one mentioned above, should 

be motivated to push themselves further and de-

velop confi dence in performing. Performing, using 

the body and voice to communicate is a vital tool in 

everyday life, but not all students can be expected 

to participate in such activities, especially not all 

young teenagers. Yet from my observations, mostly 

it is a case of surmountable shyness, not a serious 

problem in socialization, which causes students to 

be hesitant in completing such tasks. If so, they 

need to be guided and encouraged to overcome this 

to develop vital communication skills. Another stu-

dent wrote, „My problem with English is that I can 

speak it well at home, but somehow, when I’m any-

where else, I can’t. During these classes I felt more 

liberated, thank you!”

Props help students in performing. Only peo-

ple with extensive experience in drama are com-

fortable with standing out in front of others and 

performing/mimicking without any props or tools, 

save their bodies. Give a student a pair of sun-

glasses, a scarf or a baseball cap and immediately 

they turn into an actor. To some extent, at least 

among amateurs, props make the actor. Once, for 

a student-performed drama, I assembled a cache of 

props from objects in my apartment: a big spoon, 

a doctor’s mask, a purple fl ashlight, a brown-curly 

wig, a baseball, a scarf, a stick, sunglasses, a raincoat, 

etc. Th e students made great use of these props in 

their plays and by using them, the students were 

noticeably comfortable in their performance. Props 

not only make the actor, they oftentimes make the 

play as well (unless the goal of the dramatic exer-

cise is not using anything). Props authenticate the 

imaginative environment of the performance; they 

add another dimension.

4.5 Role-play and Simulation

Th is technique is very close to drama, in fact, 

incorporates it. Role-play or simulation is a pivot-

al tool for developing communicative competence 

because it directly addresses everyday life situations. 

Th e completion of these types of tasks not only en-

tails knowing what to say in certain situations, it 



144

Felnőttoktatás 

Kultúra és Közösség

necessitates knowing how to say it and how to be-

have. Th ese tasks adjoin form and function, provide 

a forum for a palette of multiple meanings. Based 

on many role-play/simulation tasks I have em-

ployed as technique, I distinguish two main types: 

1) Task-centric, and 2) Role-centric. Th e task-cen-

tric version requires a student to concentrate more 

on completing the task, that is, to resolve a simulat-

ed real-life situation. An example of such a task is, 

telling a student to ‘come into’ the teacher’s ‘shop;’ 

the student wants to buy a pair of jeans, the teacher 

is the salesperson. To make the task more interest-

ing and easier to perform, I added, in this particular 

case, that the salesperson is having a bad day and is 

sad or annoyed by everything; the buyer is in a hur-

ry to buy a pair of jeans for his girlfriend’s birthday. 

Th e task is completed when there is a resolution. 

In this case, the resolution was when the student 

ended up buying a belt because I took such a long 

time to ‘show’ him the jeans.

An example of role-centric role-play would be 

asking a student to take on a role they do not iden-

tify with or can only partially relate to. While in the 

above version they could be themselves, this version 

entails ‘becoming someone else’ for the time period 

of the task. Such tasks include: having a simulated 

argument with a ‘spouse’ or ‘boss’ about something 

the student does not normally adhere to (this de-

pends on student, age, sex, etc); convincing some-

one to be a part of their ‘music band,’ becoming 

someone from the opposite sex, as examples. 

Role-play aids the exchange of ideas, and 

through this second version, even develops the skill 

of making an argument for or against something 

(whether it is the student’s opinion or exactly the 

opposite). Role-play and simulation also sensitize 

the child to social and cultural diversity (Singh 

2). Th us we arrive back at movement-based tasks 

aimed at developing communicative competence.

In reality, all of the above discussed techniques 

rely on movement, but move so much more than 

just the body. Incorporating drawing and other 

fi ne art (painting, multi-media) enriches the learn-

ing experience, while using and viewing the word/

topic in diff erent ways helps its long-term memori-

zation. Retrospective and progressive peer teaching 

in both modality-based groups and mixed-modali-

ty group is eff ective, especially with teenagers who 

place great emphasis on peer feedback and acknow-

ledgement. Creative writing, although not always 

directly linked to movement, is a multi-faceted 

technique, applicable in almost every area of study 

and effi  cient because the student gains a real sense 

of accomplishment and sense of creation in light of 

their own writing. 

Drama may frequently join creative writing, ex-

tending it, providing a new dimension in the pres-

entation of a written work. Drama, in itself, off ers 

a means of self-exploration, role-playing, seeking 

identity, self- fulfi llment and autonomy, while cul-

tivating social skills and communicative compe-

tence. Role-play, especially role-centric tasks widen 

an individual’s perspective, facilitate empathy and 

with that, induces tolerance. In addition, all of 

the above mentioned techniques incorporate the 

potential for exploration into new areas of study. 

Th ere will always be questions that arise from these 

tasks; to allow organic development, the teacher 

should follow these leads and permit them to gen-

erate new tasks, as everyday life does.

Th us, the hybrid method, collaborative class 

management and specifi c, movement-related 

techniques have been discussed. Concepts such as 

‘shared authority’ in the classroom and the empha-

sis on movement justly pave the way for the ques-

tion, „How does one maintain discipline in such an 

environment?” Th e following section will address 

this issue.

5. Discipline

Discipline must come through liberty. Here is 

a great principle which is diffi  cult for the followers 

of common-school methods to understand. How 

shall one obtain discipline in a class of free children? 

[…] If discipline is founded upon liberty, the dis-

cipline itself must necessarily be active. We do not 

consider an individual disciplined only when he 

has been rendered as artifi cially silent as a mute and 

as immovable as a paralytic. He is an individual an-
nihilated, not disciplined.                              

 – Dr. Maria Montessori166 
 

Montessori talks about „the bench of the soul” 

(21) that oftentimes forms due to traditional forms 

of discipline, such as keeping the student silent and 

immobilized at their desk. Th is is not how children 

learn best, in fact, this artifi cial pose and behavior 

may inhibit them in learning. Th ere are indeed times 

and tasks that require silent concentration, but for 

the most part, learning should involve movement. 

Movement inevitably causes noise. One must set 

166 Montessori 1912:95.
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aside their primary (pedagogical) instinct to hush 

children; silence does not equal learning. Coope-

ration and group work entail communication; what 

the pedagogue must regulate is keeping students on 
task and not letting conversation enter realms out-

side of the given assignment and material.

Shared authority between teacher and student 

does not usually result in misbehavior, but even in 

some instances where it does, it is short-lived. It 

does not occur more frequently than in traditional, 

authoritarian classrooms, but it does resolve itself 

much faster and painlessly. For example, one sum-

mer day my small group was more energized than 

usual and digressed from the topic at hand. After 

some giggling, one girl said to me, „Sorry, teacher, 

we’re just having this sort of day.” I smiled at her 

comment, said „Ok” and went on. We did not have 

any more interruptions that class. Th eir energy was 

invested in the tasks that followed. Once, one of 

my private students, a boy, climbed up a ladder at 

the beginning of class and said he would participate 

from there. I gave my consent and began the lesson. 

His top-of-the-ladder positioning lasted about fi ve 

minutes, and then he came down and sat with us 

on the ground. He made this decision on his own. 

He was given the autonomy to decide and made the 

right decision. 

Many pedagogues would argue taking a friend-

ly tone with teenaged students is dangerous; there 

should remain a distance between teacher and stu-

dent: authority is the main disciplinary tool of the 

pedagogue. I do not fi nd this to be true. Children 

are more open to instruction if they are handled as 

equals. Shared authority encompasses this as well. 

If children are perceived as equals in the classroom, 

and are spoken to in this manner, it makes a fi rm 

disciplinary warning that is much more powerful. 

For instance, in my larger class the students were 

supposed to be doing peer teaching. Two girls were 

in front of the rest of the class, trying to explain 

a certain vocabulary word and its context. Th e 

rest of the class gradually became louder, they lost 

concentration and digressed into various subjects 

of conversation. I waited until the point where I 

could not hear the girls. I said, „Hold on one sec-

ond” to the girls and turned to the class. Firmly, I 

asked, „What does respect mean?” I was answered 

immediately with the Hungarian version of the 

word. „Give your classmates respect by listening to 

them!” Th ere was a short silence, and then I asked 

the girls to continue, which they did. Th e class was 

not silent for long, but there were only short com-

ments afterwards, and the comments were all on 

the material being taught. Th ere was a diff erence 

between the two types of noise (before and after my 

remark), not only in volume but also in content. If 

the noise remains on a minimal level and the teach-

er hears the conversation is related to the task (or 

maybe it is even in English), it should be permitted. 

It is part of learning.

6. Assessment 

Th e last area I will address is the vital question 

of assessment. I have hinted at the importance of 

self-evaluation before, and have stressed the signifi -

cance of peer-feedback in the form of constructive 

criticism. A conglomeration of the two and plenty 

of encouragement/praise from the teacher, result in 

a healthy self-image, self-esteem and a secure iden-

tity. It takes bravery to start speaking in a foreign 

language; the appreciation of this should be refl ect-

ed in the teacher’s verbal and non-verbal responses 

to student initiatives. Most tasks should include a 

short evaluation at the end for the above reasons, 

and to point out the linguistic strengths and weak-

nesses of the product or performance. 

I strongly disagree with randomly asking stu-

dents to give answers to out-of-context questions 

for a grade, what is called ‘feleltetés’ (spontaneous 

recitation) in Hungarian, used frequently in public 

elementary and high schools. Nowhere in real-life 

does a situation like this occur: a person with au-

thority over another person demanding a single 

correct answer immediately to a random question, 

while a crowd watches. Nowhere except in quiz-

shows.

Written exams167 come closer to realistic expec-

tation, where students have time to think things 

through and check their answers. Yet as certain 

teaching techniques do not cater to certain modal-

ities, tests are not always the most effi  cient way to 

determine what the student has learned. If we are 

sensitive to modalities, why are we not sensitive to 

testing knowledge? I had my large class write a vo-

cabulary test for our mid-term. I listed English and 

Hungarian words at the top of the page and had 

questions underneath them:

167 Most students can really appreciate a well 

put together, interesting test. A written comment from 

a student said: „I can see you put a lot of energy and 

time into our fi nal test”. It is worth spending time on 

constructing an interesting test that evaluates many skills.



146

Felnőttoktatás 

Kultúra és Közösség

1) Choose 3 English words and write two sen-

tences for all 3 words, the sentences need to 

show the meaning of the word.

For example, with the word ‘cat’:

a) Th e white cat sat by the window and 

looked at the rain.

b) Cats generally like their milk warm.

2) Choose 6 English words and write their 

Hungarian version.

3) Choose 7 Hungarian words and write their 

English version.

Despite written instructions and their verbal 

repetition before the test, one student misunder-

stood the task. She did not pick from the list to 

answer the second and third questions; she instead 

chose words from all of the material we had covered. 

Th e words she used were impressive and spelled 

correctly. Knowing well she might have tricked me 

into thinking she misunderstood in order to use 

words she wanted to, I gave her full points on both 

questions. I deducted one point for her mistake 

and returned her test with my comment about the 

deduction. For the end-term I provided the class 

with a choice: they could either choose to take an 

end-term test or do an end-term project. (Th e top-

ics and guidelines of both were written down and 

handed out, see supplement.) Th e student in ques-

tion chose to do a project. Th is was the moment 

of truth: if her test refl ects the level of profi ciency 

I trusted her to be at when I gave her full points, 

it would show in her project. It did. She handed 

in a wonderfully written project with possibly the 

fewest grammatical mistakes in class and almost no 

spelling errors. 

Th is case illustrated two things for me: 1) in-
deed it is worth trusting the student, and 2) there in-

deed needs to be alternative modes of testing, not 

just diff erentiated tasks within the test. Individual 

project work is an accurate way to test acquired 

knowledge and its level of usage. It is not inferi-

or to traditional testing. It exemplifi es another di-

mension of knowledge. Another situation further 

strengthened my belief in fully trusting the student. 

A boy had been absent for a few weeks and when 

he came back from his sickness, I gave him sepa-

rate work to do instead of taking the vocabulary 

test with the others. He was given words and defi -

nitions and asked to write a story with the words, 

fi nish it at home and bring it in the next day for 

grading (as his vocabulary test grade). Th e next day 

he handed me a torn piece of paper with three sen-

tences on it. I asked him whether he knows this will 

not do, and smiled. He looked at the fl oor smiling 

and said „Yes, I know”. 

After this he did not bring me his assignment 

for three days, so I gave him an ultimatum: either 

he sends it to me over the internet today, or he fails 

the ‘test.’ He sent it to me that day. Th e text was 

very short, fi ve sentences. However, after carefully 

reviewing it, I counted several of the given words 

in a single sentence – a sign of great language use 

and intense creativity. As happy as I was to discover 

this, the more disappointed I was to see he had not 

used all the given words. I wrote him explaining my 

train of thought and told him to do a self-evalua-

tion. What mark did he think he deserves in light 

of all this? He wrote back and said he would give 

himself a 3. I concurred. I was proud of him be-

cause his self-assessment was accurate; he did not 

complete the task fully, but what vocabulary he did 

employ, he used incredibly well. Most students are 

capable of accurate self-evaluation from a relatively 

young age. Th is is also an area which should be cap-

italized on in pedagogy.

7. Summary and conclusions

Th rough an examination of teenage charac-

teristics, we arrived at the four basic crises of stu-

dents in question (need for autonomy, initiative, 

accomplishment and trust) and refl ected on those 

concerning general pedagogical objectives. Th e 

general intentions of the hybrid method (learn-

er-centeredness, emphasis on communicative com-

petence) were introduced in juxtaposition to ped-

agogical objectives. From these we ventured more 

deeply into the organic element of the method. 

Th e organic metaphor illustrated the natural path 

of learning, both through keeping simultaneously 

studied linguistic elements in their context, and 

through the potential of a task to generate further 

topics of study in reaction to the cognitive moti-

vation of students. Concerning the kinesthetic el-

ement of the method, we discussed the necessity 

to harmonize verbal and non-verbal messages, the 

importance of meta-communication, as well as per-

ceptual modalities. We established that perceptual 

modalities, governing how we perceive the world, 

are an important consideration when designing 
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tasks. Th e signifi cance of intelligences were also dis-

cussed in relation to operational tasks and linked 

back to movement, as a means of learning.

As we saw, collaboration, cooperation and 

group work are the main modes of class manage-

ment. Th rough shared authority, students share 

responsibility in their learning. Th e decisions are 

made and the goals are set together with the stu-

dent, thus the role of the teacher changes to that of 

group leader. Both the method and its class man-

agement build on developing communicative com-

petence and autonomy through techniques such as 

creative writing, drama and role-play. Not only are 

these techniques eff ective tools for teaching English 

as a second language, but also develop the student’s 

social skills, imagination and sensitivity to others.

My students have commented they learned 

more and remember more in comparison to their 

earlier experiences in language class. One stu-

dent wrote they could remember all the words we 

learned, solely based on class work with no addi-

tional memorization. Another student comment-

ed: “I feel braver in using English because we acted 

out situations that are in everyday life.” Perhaps 

the most intense element, which makes the hybrid 

method successful is its emphasis on playing. Mov-

ing in exploration, presenting a work, acting out 

a sketch are all ‘playing’ if the class environment 

is relaxed. Most students remarked they enjoyed 

“learning by playing” and profi ted from it in terms 

of language use as well.

If the pedagogue pays careful attention to the 

students, allows them more authority and initiative 

in their learning, they will work harder. Th rough 

trusting the student, the student can develop trust 

for the teacher as well. Th is is not a trivial part of 

pedagogy; it is not negligible. Pedagogues must 

understand the amount of responsibility they have 

towards a child, their intellectual and moral educa-

tion. Only through this can a student realize and 

develop responsibility for their own learning, to 

continue learning throughout their lives.
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Bevezető168

A munka és magánélet összehangolási nehéz-

ségeinek és jellegzetességeinek feltárására irányuló, 

folyamatban lévő OTKA kutatásunk egyik közpon-

ti témája a mobilkommunikációs technológiák ha-

tása a munka–magánélet egyensúlyra. Ezt a témát 

több módszer használatával is igyekeztük körbejár-

ni és megvizsgálni – így teremtve meg a lehetőséget 

a kevert módszertanok alkalmazásával járó előnyök 

kiaknázására.169 

A Kultúra és Közösség előző számában áttekintet-

tük a kevert módszertan főbb típusait és felépítéseit 

(Király et al. 2014). Az alábbiakban pedig kutatá-

sunk egy részfolyamatát mutatjuk be, jelezve, hogy 

mely pontokon és milyen szinteken éltünk a mód-

szertanok keverésének lehetőségével, és alapvetően 

mi volt ezzel a célunk. Ennek kapcsán kitérünk 

három kutatási dilemmára, amellyel szembe kel-

lett néznünk: elsőként arról lesz szó, hogy az egyes 

módszertanok miként kapcsolódnak össze, és ho-

gyan képesek egymást megtermékenyíteni; ezután 

az írás refl ektál az általunk alkalmazott felépítés 

ideáltípusba történő besorolásának problémájára; 

végezetül a kvalitatív és kvantitatív kompetenci-

ákkal rendelkező kutatók egyénileg és csoportosan 

végzett munkája révén felmerülő nehézségekbe és 

lehetőségekbe nyújtunk betekintést.

168 Ez a módszertani összefoglaló a „Dilemmák 

és stratégiák a család és munka összehangolásában” című 

OTKA kutatáshoz (K104707) kapcsolódóan készült. A 

szerzők külön köszönik a kutatócsoport további tagjai-

nak munkáját, amellyel közvetetten hozzájárultak ennek 

a cikknek a létrejöttéhez is. A szerzők ezúton szeretnék 

megköszönni az anonim lektorok hasznos meglátásait, 

konstruktív megjegyzéseit.

169 A kutatási részfolyamat, amelyet e cikk kere-

tein belül ismertetünk, egy folyamatban lévő, az előző 

lábjegyzetben jelzett, átfogóbb OTKA-kutatási projektbe 

ágyazódik. Tekintettel arra, hogy teljes kutatásunk az em-

berek munka–magánélet összeegyeztetési stratégiáinak, 

illetve az ezzel kapcsolatos dilemmáknak a felderítésére 

irányul, a kérdőíves megkérdezés, illetve a vezetői mélyin-

terjúk nem csupán a mobiltechnológiák munka–magán-

életre gyakorolt hatásaira vonatkozó kérdéseket, hanem 

egyéb releváns témákat is felölelnek.

A fentieknek megfelelően a tanulmány fő célja, 

hogy refl ektáljon az előző írásunkban bemutatott 

elvekre és kutatási felépítésekre. A kutatás folyama-

ta során több esetben találkoztunk azzal, hogy míg 

a módszertani keverés és integráció a tankönyvi út-

mutatók szerint egyértelműnek tűnik, a gyakorlati 

alkalmazásuk távol sem ennyire egyszerű. Tanulmá-

nyunk tehát saját kutatási pozíciónkra és döntése-

inkre refl ektál, amelyben felvetünk néhány olyan 

kérdést, ami a mi esetünkben problémát okozott. 

Reméljük, hogy ezzel támogatást nyújtunk olyan 

vizsgálatokhoz, amelyek hasonló kérdésekkel szem-

besülnek. Előzetesen szeretnénk továbbá jelezni, 

hogy a tanulmány stílusa, ön-refl exív jellege miatt 

személyesebb és „tépelődőbb”, mint a hagyomá-

nyosnak számító tudományos stílus.

A kutatás felépítése

Mielőtt továbbmennénk, érdemes röviden is-

mertetni a kutatási folyamatot. A teljes OTKA-ku-

tatási projektünk fókuszában a munka–magánélet 

összeegyeztetési stratégiái, illetve az ezzel kapcsola-

tos dilemmák állnak. Többek között arra keressük 

a választ, hogy melyek a munka–magánélet egyen-

súlyának kialakítását befolyásoló tényezők, a válla-

latok illetve a család milyen szerepet töltenek be az 

egészséges egyensúly kialakításában, valamint, hogy 

mik a kérdéskörrel kapcsolatos egyéni preferenciák, 

törekvések és stratégiák. A kvalitatív kutatási sza-

kaszban kiemelt fi gyelmet fordítunk az akadémiai 

szektoron belül a női kutatókra, illetve az üzleti 

szektoron belül a menedzser nőkre, elsősorban a 

problémával kapcsolatos érintettségük miatt, illetve 

abból a megfontolásból, hogy példaként szolgálhat-

nak tágabb társadalmi csoportok számára.

A jelen cikkben tárgyalt kutatási részfolyamat a 

mobilkommunikációs technológiák munka és ma-

gánélet összehangolására gyakorolt hatását vizsgál-

ja,170 és magját egy kérdőíves országos reprezentatív 

felmérés adja, amelynek kialakítása során kognitív 

170 A cikk megjelenésének pillanatában a kvanti-

tatív adatelemzés és a kvalitatív szakasz egy részének adat-

felvétele zajlik.
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KEVERT MÓDSZERTANOK ALKALMAZÁSA A MUNKA–MAGÁNÉLET EGYENSÚLY 

KUTATÁSÁBAN168
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Kutatás, módszer 
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interjúkat171 is folytattunk a kérdések fi nomítására 

és az eredmények értelmezési kereteinek fi nom-

hangolására. Ez a fázis azonban nem értelmezhe-

tő különálló kutatási szakaszként (ezt az 1. ábrán 

szaggatott vonallal jeleztük), ugyanis nem önálló 

kvalitatív adatgyűjtési és elemzési eszközről van 

szó, hiszen eredményeit kimondottan a kvantitatív 

kérdőív megalkotásához kívántuk felhasználni. A 

kognitív interjúk tanulságai (lásd alább „A kutatási 

felépítés besorolása” című fejezetben) ugyanakkor 

példaként szolgálhatnak arra, hogy miként segíthet 

egy kvalitatív jellegű kérdezés egy kvantitatív vizs-

gálat előkészítésében.

A kvantitatív felmérés így tesztelt kérdőíve in-

putként szolgált a kvalitatív szakasz számára, töb-

bek között a felsővezető nők körében végzett inter-

júk kérdéssorának kialakításához, valamint keretet 

adott a vállalati fókuszcsoportok tematikus felépí-

téséhez is. Ebben az értelemben tehát az adatgyűj-

tés folyamatában több ponton is megvalósítottuk a 

kvalitatív és kvantitatív technikák együttes haszná-

latát ugyanazon jelenség vizsgálatára.172 

Ezenfelül mind a vezetői interjúk, mind a fó-

kuszcsoportok esetében van egy erős értelmezési 

kapocs is a kérdőíves, kvantitatív kutatáshoz, hiszen 

mindkét – kisebb mintán, a mélyebb, részletekbe 

menő elemzést is lehetővé tévő – kvalitatív kutatás 

hozzájárulhat az országos felmérés eredményeinek 

magyarázatához, egyes jelenségek jobb megértésé-

hez. Továbbá az országos felmérés eredményei segí-

tenek „helyi értékükön kezelni” a kisebb, speciális 

célcsoportok vizsgálatával nyert adatokat.

Bár az itt bemutatott kutatási folyamat né-

mileg összetettebb, mint az elméleti munkákban 

(Creswell 2009; Creswell – Plano Clark 2011; Ki-

rály et al. 2014; Teddlie – Tashakkori 2006) talál-

ható „tiszta modellek” (ezt a problémát a követke-

zőkben még bővebben is kifejtjük), véleményünk 

171 A kognitív interjú olyan eszköz, amely a vizsgá-

lati anyagok értelmezési folyamatainak mélyebb megérté-

sében segíti a kutatókat. Az eljárás az alanyok válaszadás 

közben adott szóbeli beszámolóin alapul, amelyek során 

saját gondolati folyamataikat jellemzik (Blair – Presser 

1993; Willis 1999).

172 Ráadásul a két kvalitatív felmérés között is van 

kapcsolat, hiszen a vezető nők körében végzett kutatás 

felszínre hoz(hat) olyan kérdéseket, témákat vagy éppen 

a vállalatokra vonatkozó információkat, amelyek a fó-

kuszcsoportos beszélgetésekben megvizsgálhatók és meg-

vizsgálandók. Ez azonban nem szigorú értelemben vett 

módszertani keverés, hiszen mindkettő kvalitatív megkö-

zelítés, ezért is jelöltük az ábrán szaggatott vonallal.

szerint példánk alkalmas a kevert módszertanú 

kutatási felépítések fő ismérveinek, előnyeinek és 

hátrányainak illusztrálására.

Mitől kevert és miért jó?

Ebben a részben bemutatjuk, hogy miként ke-

vertük a módszereket, és miért találtuk ezt jobbnak 

a korábban alkalmazott megoldásokhoz képest.

Lássuk tehát először a keverés okát! Az OTKA-

kutatásunk kezdetén alapvetően három különböző 

kutatási módszerben gondolkodtunk: a kutatást – 

szándékoltan – domináló kérdőíves reprezentatív 

mintában, emellett pedig csoportos és egyéni in-

terjúkban. Mind szakmai szocializációnknak, mind 

pedig az egyes kutatói ambícióknak ez a szokványos 

felosztás felelt meg a legjobban a kutatás kezde-

ti stádiumában. Mindemellett persze fontosnak 

gondoltuk és tiszteletben tartottuk a módszertani 

triangulációt, amelyet korábbi kutatásainkban álta-

lában alkalmaztunk is, hogy elkerüljük a szubjektív 

kutatási megállapítások veszélyét (Creswell 2009; 

Nagy 2001). Az adottságok alapján – amelyeket el-

sősorban személyi és tematikai sokszínűség jellem-

zett – koherens, de némiképp mégiscsak mozaiksze-

rű kutatás képe rajzolódott ki.

Adódik tehát a kérdés: hogyan és miért mozdul 

el mégis egy kutatócsoport több tagja is a kevert 

módszerek irányába. Mitől lesz kevert a módszer-

tan, és ez milyen előnyöket hordozhat a korábbi 

módszerekhez képest? Az elmozdulást az intellek-

tuális kihívások keresése mellett a vegyes összetételű 

csoport együttes munkája okozta. A műhelymunka 

velejárója, hogy a kutató (vagy kutatójelölt PhD és 

egyetemi hallgató) kilép a megszokott „olvasmány-

élmények” és módszertani keretek közül, és új ötle-

teket, kutatási kérdéseket keres a tágan értelmezett 

kutatási témához. Ilyen – konvergens, ám változa-

tos kutatási megközelítéseken alapuló – olvasmány-

élmények nyomán kezdtük el összeállítani kutatási 

1. ábra A mobilkommunikációs technológiák hatását 
vizsgáló kutatási részfolyamat felépítése
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kérdőívünket. A jelen kutatásban tehát az első, do-

mináns kutatási fázis a kvantitatív kutatás előkészí-

tése és lebonyolítása volt, amihez hozzákapcsoltuk 

az egyéni és csoportos interjú előkészítését, majd 

lebonyolítását (kvantitatív → kvalitatív). A kérdő-

ív-összeállítás intenzív időszaka alatt nyilvánvalóvá 

vált, hogy szükség lesz a módszerek, és bizonyos 

esetben a témák keverésére is. Ennek konkrét esete 

az volt, amikor rájöttünk, hogy a vezetők körében 

végzett interjús szakaszba is fontos belevenni az in-

fókommunikációs technológiák vizsgálatát. Erede-

tileg az interjúk csak a családi és partneri támogatás 

kérdését járták volna körül, és csak a női vezetőkre 

koncentráltak volna. Végül a kutatás során a tech-

nológiák és a támogatás kérdését egyaránt körbe-

jártuk, továbbá a kérdezettek körét kibővítettük a 

férfi  vezetőkre is. A tematikus keverés ez esetben az 

értelmezés gazdagításának egyértelmű ígéretét hor-

dozta. (A keverés szükségessége mellett szóló érvek 

összefoglalását lásd Király et al. 2014.) 

A kérdőívek összeállítása során az egyes kérdések 

a korábbiakhoz képest új megvilágításba kerültek, 

és ezáltal egyre nagyobb intellektuális „kalandot” 

is ígértek. Ilyen példa a spillover hipotézis173 tesz-

telhetősége – különös tekintettel a pozitív spillover 

jelenségére –, továbbá a mobileszközöknek a mun-

ka–magánélet egyensúlyára gyakorolt hatásának fel-

tárása. A vezetők munka–magánélet egyensúlyára 

vonatkozó interjúvázlatok összeállítása során tehát 

– miközben követtük az eredeti tematikus terveket 

– fi gyelembe vettük a kérdőívszerkesztés közben fel-

merülő új témákat.

Itt két dologra mindenképpen szükséges fel-

hívni a fi gyelmet. 1.) A kérdőíves megkérdezés és a 

vezetői interjúk esetén már a kérdések szintjén meg 

tudtuk valósítani a keverést. Tehát a kérdőívben 

feltett kérdéseket akár szó szerint be tudtuk tenni 

az interjúvázlatba is. Így például a kérdőív blokkja 

és az interjúvázlat ugyanazzal a kérdéssel kezdődik: 

„Mennyire érzi azt, hogy a munkája és a magánélete 

egyensúlyban van?” 2.) Már – előzetesen – refl ektál-

ni tudtunk arra a helyzetre, hogy a kérdőívre adott 

válaszok óhatatlanul szűkszavúak és statikusak, így 

azok kifejtésére mindenképpen szükség lesz. (Az 

173 A spillover hipotézis abból indul ki, hogy a ha-

tárvonalak a munkahely és magánéleti szféra között nem 

élesek és átjárhatatlanok. Az egyik területen tapasztalt 

pozitív vagy negatív érzelmek, attitűdök, értékek, képes-

ségek és viselkedések átszűrődhetnek más életszférákra is 

(pl. a munkahelyi problémák hatására valaki otthon is 

rosszkedvű és gondterhelt) (Staines 1980; Geszler 2012; 

Dén-Nagy 2013).

azóta elkészült adatfelvétel alátámasztotta a várako-

zásunkat: a válaszadók 80%-a elégedettséget muta-

tott). 

Mivel az elmúlt hónapban elkezdődött az in-

terjúkészítés, konkrét példán is megvilágíthatjuk a 

két módszertan viszonyát kutatásunkon belül. Így 

bemutathatjuk az egyik vezetővel készült interjú 

tanulságait. Bár az adott vezető általában elégedett 

a munka–magánélet egyensúlyával, az interjú arra 

is rámutatott, hogy a fent jelzett kiinduló kérdést 

(„Mennyire érzi azt, hogy a munkája és a magán-

élete egyensúlyban van?”) gazdagítani kellett már 

rögtön az elején azzal a kérdéssel, hogy „Mit jelent 

az Ön számára az egyensúly?”. Ez a keverés már-

is árnyaltabbá tette a témáról szerzett informáci-

óinkat: rávilágított ugyanis arra, hogy a kérdezés 

pillanatában megragadott állapot nem feltétlenül 

tipikus, mert lehetséges, hogy például a kérdezett 

éppen a munkahelyváltás időszakában van, viszont 

ennek a – többnyire szuboptimális – állapotnak 

kognitívan a tudtában van (Nagy 2014). Továbbá – 

módszertanilag – fontos adalék, hogy sokkal dina-

mikusabb munka–magánélet egyensúlyról van szó, 

mint amit a kérdőívek megragadnak. A dinamika 

fi gyelembevétele mellett még egy fontos értelmező 

kifejezés merült fel az interjúk során: a képesség és 

lehetőség a két terület (munka és magánélet) feletti 

kontrollra és irányításra. Ez az igény nyilvánvalóan 

összefügghet a meginterjúvolt csoport jellemzőivel, 

azzal, hogy vezetőket kérdeztünk. A fenti példák 

illusztrációk arra, ahogy az interjúvázlat elkészítése 

során mindvégig igyekeztünk fi gyelembe venni a 

kvantitatív fázis tapasztalatait. Ugyanakkor szembe-

sülni kellett azzal is, hogy nem lehet az interjúkban 

– különösen egy ilyen elfoglalt csoport esetében – 

mindent megkérdezni, ami a kérdőívben fi gyelem-

reméltó és érdekes volt.

Miért volt jó tehát a kevert módszer alkalma-

zása? Új kérdésekkel és témákkal gyarapította a 

vezetőkre vonatkozó kérdéssort, amelyek részben 

újszerűek a nemzetközi szakirodalomban is. A kva-

litatív adatok értelmezéséhez megfelelő hátteret fog 

nyújtani, hogy látjuk az országos reprezentatív min-

ta adatait is ugyanazokban a kérdésekben. Ugyan-

akkor a kvantitatív szakasz is nyerhet a módszerek 

és adatok keverésével. Az interjús tapasztalatok már 

most segítséget adhatnak a kvantitatív adatok ér-

telmezéséhez, és fi gyelmeztetnek, hogy az országos 

adatok interpretációja során különösen gondosan 

és óvatosan, a kvalitatív eredményeket tekintetbe 

véve kell eljárni.
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Kultúra és Közösség

A kutatási felépítés besorolása

Egy kevert módszertanú kutatás felépítésének 

megtervezése általában kihívásokkal teli feladat 

a témakör és az ahhoz illesztett kutatási folyamat 

összetettsége, valamint a lehetséges modell-alterna-

tívák sokfélesége miatt. A kvalitatív és kvantitatív 

szakaszok kombinációjának elméletileg végtelen 

számú változata lehet, ugyanakkor vannak ideáltí-

pusok, amelyeket különböző szerzők (pl. Creswell – 

Plano Clark 2011; Johnson – Onwuegbuzie 2004; 

Morgan 1998; Morse 1991; Teddlie – Tashakkori 

2009) eltérő kritériumok mentén határoznak meg. 

Ilyen szempont lehet például az alkalmazott me-

todológiai megközelítések sokfélesége, a közöttük 

lévő integráció foka, a kutatási fázisok száma, azok 

egymáshoz való viszonya, időzítése, vagy az elméle-

ti és ideológiai megközelítés. A probléma az, hogy 

bár ezek az ideáltípusok jól megragadják azokat a 

jellemzőket, amelyekkel kapcsolatban a tervezés-

kor döntéseket kell hozni, a kevert módszertanú 

kutatások többsége nehezen sorolható be a tiszta 

kategóriákba. Korábbi cikkünk írásakor (Király et 

al. 2014) mi magunk is szembesültünk azzal, hogy 

milyen nehéz az ideáltípusokra jó példákat találni. 

A dolgunkat az is nehezítette, hogy sokszor még ak-

kor sem használják a kutatók tanulmányaik mód-

szertani fejezetében ezeket a kategórianeveket, ha 

az alkalmazott metodológia egyébként jellegzetesen 

egy ideáltípust testesít meg.

Creswell és Plano Clark (2011) négy fő dimen-

ziót használtak (elméleti keret, keverés módja, sú-

lyozás és időzítés), amelyek alapján hat kategóriát 

alakítottak ki (összetartó párhuzamos, magyarázó 

egymásra épülő, feltáró egymásra épülő, beágya-

zott, transzformatív és többszakaszú felépítés) (lásd 

1. táblázat, illetve bővebben: Király et al. 2014).

A következőkben ezen kritériumok mentén ha-

ladva mutatjuk be kutatási felépítésünket.

A módszerek interakciójának szintje

Creswell és Plano Clark szerint akkor teljesen 

független a kvalitatív és a kvantitatív szakasz, ha a 

kettő tervezésekor nem alakul ki összeköttetés, te-

hát a kutatási kérdések, az adatgyűjtés és elemzés 

elkülönülnek egymástól. Ilyenkor a két módszer 

csak az eredmények interpretálása és a következte-

tések levonása során keveredik (Creswell – Plano 

Clark 2011). Ehhez képest magasabb szintű integ-

rációt testesít meg bármely olyan felépítés, ahol a 

kvalitatív és kvantitatív módszerek más pontokon 

is találkoznak. A mi kutatásunknál eszerint egy 

rendkívül magas szintű integráció valósul meg. A 

kérdőív, valamint a mélyinterjú és a fókuszcsoport-

vezérfonalak átfedéseiből, összekapcsolódásaiból 

adódik, hogy a keverés a kutatás tervezési szintjén 

kezdődik, és az eredmények interpretációján felül 

az adatok elemzése, illetve az adatgyűjtés fázisában 

is megvalósul.

Még szorosabb integrációt állapíthatunk meg, 

ha fi gyelembe vesszük, hogy egy kvalitatív jellegű 

metodológiát a kérdőív tesztelésére is alkalmaztunk 

(kognitív interjúk formájában), méghozzá a kérdő-

íves felmérést megelőzően, jóllehet, arra valójában a 

kvantitatív fázis szerves részeként került sor. A nyolc 

kognitív interjúnak nem adatfelvétel volt a célja, 

1. táblázat A kevert módszertanú felépítések ideáltípusai és jellemzői

Jellemző Összetartó 
párhuzamos
felépítés

Magyarázó 
egymásra épülő 
felépítés

Feltáró 
egymásra épülő 

felépítés

Beágyazott

felépítés

Transzformatív

felépítés

Többszakaszú 

felépítés

Interakció 

szintje

Független Interaktív Interaktív Interaktív Interaktív Interaktív

Súlyozás Egyenlő hang-

súly

Kvantitatív 

hangsúly

Kvalitatív 

hangsúly

Kvalitatív vagy 

kvantitatív 

hangsúly

Egyenlő, 

kvalitatív vagy 

kvantitatív 

hangsúly

Egyenlő hang-

súly

Időzítés Párhuzamos Szekvenciális, 

kvantitatív 

kezdés

Szekvenciális, 

kvalitatív kezdés

Párhuzamos 

vagy szekven-

ciális

Párhuzamos 

vagy szekven-

ciális

Többszakaszú 

A keverés fő 

területe

Interpretáció, 

ha független, 

elemzés, ha 

interaktív

Adatgyűjtés Adatgyűjtés Tervezési szint Tervezési szint Tervezési szint

Creswell és Plano Clark (2011:74) alapján
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hanem az, hogy kiderítse, a különböző társadalmi 

csoportokba tartozó válaszadók tudják-e értelmez-

ni a kérdéseket, azonos fogalmakra, koncepciókra 

gondolnak-e válaszadáskor, és a kérdőívvel ponto-

san meg tudjuk-e ragadni tényleges motivációikat, 

attitűdjüket. A kognitív interjúk tapasztalataira 

alapozva néhány, a kérdezőbiztosnak adott pontosí-

tással egészítettük ki a kérdőívet (például, hogy mit 

értünk „ingázás” alatt), illetve egyes kérdések meg-

fogalmazását teljesen megváltoztattuk. A kognitív 

interjúk segítettek abban is, hogy meghatározzuk, 

melyek azok a kérdések, amelyek interpretációjánál 

körültekintően kell eljárni.

Súlyozás

Döntésünk értelmében elsődleges módszertanunk 

a nagymintás kérdőíves felmérés lett, amelyre ráépítet-

tük a mélyinterjús és fókuszcsoportos kutatási szakaszt. 

Annak ellenére, hogy a kutatás egésze szempontjából 

a hangsúlyosabb, fontosabb szerepet a kvantitatív sza-

kasz kapta, és a kvalitatív módszertant inkább kiegészí-

tő jelleggel alkalmazzuk, ez utóbbi kapcsán is lényeges 

és újszerű eredményekre számítunk.

A keverés módja

Ahogy arról már az integráció szintje kapcsán is 

szó esett, a kvalitatív és kvantitatív metodológia ke-

verése már a kutatás tervezésének szakaszában meg-

kezdődött, és mindhárom lehetséges területen, tehát 

az adatgyűjtés, az adatelemzés és az interpretáció fázi-

sában egyaránt megvalósul. A kérdőívszerkesztés már 

önmagában is inputot adott a kvalitatív 

rész számára, ugyanakkor a válaszokból 

adódó információk is felhasználhatók a 

következő szakasz megtervezéséhez: a 

fókuszcsoportos beszélgetések minta-

vételi stratégiájának meghatározásához, 

és a mélyebb vizsgálat alá vont kérdések 

kiválasztásához. Így például képet ka-

punk arról, hogy mely eredmények ér-

telmezéséhez szükségesek illusztráló példák, melyek 

azok a kiugró értékek és meglepő eredmények, ame-

lyek okait érdemes feltárni, valamint mely trendekre 

érdemes nagyobb fi gyelmet fordítani.

Időzítés

Az 1. ábra az egyes szakaszok időbeliségét is mu-

tatja. Míg a kérdőíves megkérdezésre és a vezetői 

mélyinterjúkra párhuzamosan, vagy még ponto-

sabban fogalmazva: csúsztatva174 került sor, addig a 

vállalati fókuszcsoportok ütemezése szekvenciálisan 

történik, vagyis a kvalitatív és a kvantitatív részek 

külön-külön is, illetve a két kvalitatív módszertan 

időzítése egymáshoz képest is eltér.

A besorolás dilemmája

Ha a fenti négy szempont alapján megkíséreljük 

a kutatási felépítés besorolását, akkor észrevehetjük, 

hogy koránt sincs egyszerű dolgunk, az ugyanis 

legfőbb jellemzői alapján egyik tiszta kategóriába 

sem illeszkedik. Bár a vizsgálatunkban megjelennek 

kvalitatív és kvantitatív módszerek is majdnem egy 

időben, mégsem beszélhetünk összetartó párhuza-

mos felépítésről (ld. 1. táblázat), ugyanis bizonyos 

fázisok bár közel egyszerre, más kutatási fázisok egy-

mást követve, egymás eredményeire támaszkodva 

következnek, valamint összességében a kvantitatív 

kutatási rész dominánsabb szerepet játszik a kvali-

tatív kutatásoknál. Ez utóbbiból adódna a magya-

rázó egymásra épülő felépítés, de ehhez sem igazán 

illeszkedik a kutatásunk felépítése, tekintve, hogy 

a keverés nem elsősorban az adatgyűjtés, hanem a 

tervezéstől az eredmények értelmezéséig több terü-

leten is megjelenik.

2. táblázat Kutatásunk jellemzői a Creswell és Plano 
Clark által meghatározott dimenziók mentén*

*A táblázatban dőlt betűvel jeleztük, ahol a saját 
kutatási felépítésünk eltér az ideáltipikustól.

174 Azért csúsztatva, mert a kérdőív megtervezé-

se után, de a kérdezés eredményeinek megismerése előtt 

került sor az interjúvázlat véglegesítésére. Tehát a kérdő-

ív szerkesztésének tapasztalatai igen, eredményei viszont 

nem épülhettek be a kvalitatív szakaszba.

Jellemző Többszakaszú

felépítés

(2 felépítés kombinációja)

Nem ideáltipikus összetar-

tó párhuzamos felépítés

Magyarázó egymásra épülő 

felépítés

Interakció szintje magas magas

Súlyozás közel azonos kvantitatív dominancia

Időzítés közel egyidejű egymásra épülő

A keverés fő területe teljes folyamat teljes folyamat
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Igazából egy sajátos többszakaszú felépítéssel 

van dolgunk (2. táblázat), amely egyrészt egy nem 

ideáltipikus összetartó párhuzamos felépítés (kér-

dőíves megkérdezés és vezetői interjúk esete), más-

részt egy ’tiszta’ magyarázó egymásra épülő felépítés 

(kérdőíves megkérdezés és fókuszcsoportok esete) 

összekapcsolódásából áll. Az első esetben a mun-

ka–magánélet egyensúlyának és a mobilkommuni-

kációnak a kapcsolatát kétféle megközelítésből vizs-

gáljuk, amelyek nagyjából azonos időben folytak, 

valamint a kvalitatív és kvantitatív kutatási részek 

jól kiegészítik egymást. Ugyanakkor, szemben az 

ideáltipikus összetartó párhuzamos felépítéssel, ese-

tünkben már a kutatás tervezetésétől kezdve magas 

szintű volt a módszerek közötti interakció. Azaz a 

kvalitatív és kvantitatív szakaszok nem egymástól 

függetlenül, hanem mind a kérdések összeállítása, 

mind az adatgyűjtés és -elemzés során folyamatosan 

hatottak egymásra.

Másfelől magyarázó egymásra épülő blokk il-

leszkedik a Creswell és Plano Clark (2011) által 

kidolgozott felépítéshez, ugyanis a kvalitatív rész 

erőteljesen épít a kvantitatív szakasz eredményei-

re, a pontos kérdések meghatározása és az eredmé-

nyek magyarázata tekintetében egyaránt. Mind-

ezek alapján a vizsgálati folyamat egésze (1. ábra) 

leginkább a többszakaszú felépítéshez (1. táblázat) 

hasonlít, míg egyes részei más-más felépítésekhez 

igazodnak.

Egyedül vagy csoportban?

Miután tisztáztuk kutatásunk felépítésének is-

mérveit, okait és besorolását, rátérhetünk egy má-

sik érdekfeszítő kérdésre. Nevezetesen, hogy kevert 

módszertanú kutatás ideálisan inkább egyéni vagy 

inkább csoportos kutatási tevékenység, illetve a 

csoportos működés milyen nehézségekkel járhat, 

milyen feszültségeket kelthet a különböző módszer-

tani és fi lozófi ai iskolákban szocializálódott kutatók 

között. Az alábbi rész ezeket a kérdéseket igyekszik 

röviden körüljárni a szakirodalmi háttér feltárásával 

és a saját tapasztalataink bemutatásával.

A kevert módszertani irányzat 

’állásfoglalása(i)’

Ami a fenti kérdést illeti, azaz hogy ideális eset-

ben egy kutató vagy egy kutatócsoport végezzen-e 

kevert módszertani kutatást, meglepő módon175 

konszenzus mutatkozik az irányzat képviselői kö-

zött: leginkább a kutatócsoportban végzett vizsgálat 

tűnik reális kutatási alternatívának.

Teddlie és Tashakkori (2010) a módszertani 

szakértelem és együttműködés kérdésével kapcso-

latban három kutatási formát vázolnak fel 1) Egyéni 
kutató páros készségekkel, amikor a vizsgálatot végző 

személy mind kvantitatív, mind kvalitatív mód-

szertani kompetenciákkal rendelkezik. 2) Kutató-
csoport kvalitatív és kvantitatív kutatókkal, amikor 

a csapat egy része kvalitatív, a másik része kvantita-

tív készségekkel bír, és ennek megfelelően van egy 

munkamegosztás a vizsgálatban. 3) Kutatócsoport 
páros készségekkel rendelkező kutatókkal, amikor az 

egyes kutatók ugyan alapvetően vagy kvantitatív 

vagy kvalitatív irányultságúak, de mindenki ren-

delkezik minimális készségekkel (minimum level of 
competency) a másik területről is. Ilyen értelemben 

tehát itt inkább arról beszélhetünk, hogy ki miben 

erősebb, nem pedig arról, hogy ki a szigorú értelem-

ben vett kvalitatív és ki a kvantitatív kutató. Teddlie 

és Tashakkori szerint az tűnik ideálisnak és megva-

lósíthatónak, ha a kevert módszertanokon alapuló 

kutatási projekteket olyan kutatócsoportok végzik, 

ahol a legtöbb kutató beszéli mindkét (kvalitatív és 

kvantitatív) ’nyelvet’ valamilyen szinten (még ha az 

egyiket felsőfokon, a másikat pedig csupán ’csak’ 

alapfokon).

Költségek, dilemmák, konfl iktusok

Hasonlóképpen Creswell és Plano Clark (2011) 

is azt ajánlják, hogy a kutatók inkább csoportokban 

dolgozzanak, hiszen egy kevert módszertanokon 

alapuló kutatás meglehetősen nagy erőforrás-rá-

fordítást igényelhet. A különböző módszertani és 

tárgyi tudással rendelkező kutatók együttműködése 

számos előnnyel járhat, mint arra az írás korábbi 

részében már refl ektáltunk. Mindazonáltal a kuta-

tócsoportban végzett vizsgálatokkal kapcsolatban 

(attól függetlenül, hogy kevert módszertanú pro-

jektről van-e szó) számos probléma is felvetődik. 

Egyrészt felmerülnek a munkaerőköltségek, hiszen 

több kutató egyben több ember munkaidejét is je-

lenti, amely például egy pályázatnál fontos költség-

hatékonysági szempont. Másrészt viszont felmerül 

175 Meglepő, mert ahogyan azt előző cikkünkben 

ismertettük (Király et al. 2014), elég kevés dologban van 

egyetértés a kevert módszertani kutatás elméletét és gya-

korlatát illetően az irányzat képviselői között.
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annak a kérdése is, hogy különböző típusú kutatók 

(akik sok esetben különböző személyiségű embe-

rek is) közös munkája sok esetben feszültségekkel 

jár (Creswell – Plano Clark 2011:15).176 A kevert 

módszereken alapuló kutatási folyamatban a ku-

tatók közötti hatalmi viszonyok eldönthetik, hogy 

ki játszhat ’hazai pályán’, azaz ki tudja a másikra 

rákényszeríteni, hogy az ő kutatási stílusához alkal-

mazkodjon.

A kevert módszertan alkalmazásának fe-

szültségei – tentatív válaszok saját 

tapasztalataink alapján

A fent olvasható kérdések jelen tanulmány szer-

zőit is foglalkoztatják. Az egyedül vagy csapatban 

kérdésre a kezdetektől az volt a válaszunk, hogy csa-

patban szeretnénk dolgozni. Emiatt már a benyúj-

tott pályázatban is megtalálhatóak voltak az inkább 

kvalitatív és az inkább kvantitatív irányultságú em-

berek. Szóval a válasz a mi esetünkben is az, hogy 

kevert módszertani kutatást, annak erőforrás-igé-

nyessége, komplexitása és kihívásokkal teli jellege 

miatt inkább együtt, csapatban érdemes végezni.

A második kérdés, vagyis a munkamegosztás 

jellege tekintetében is bizonyos értelemben ’öntu-

datlanul’ követtük Teddlie és Tashakkori (2010) 

ajánlását. A kutatómunka során a kutatócsoport 

tagjai mindannyian részt vettek a kérdőívszerkesz-

tésben, hozzászóltak a hipotézisek kidolgozásához, 

véleményezték a kvalitatív szakaszokra előkészített 

interjúvázlatokat – módszertani beállítódásuktól 

függetlenül. Tehát ebben a tekintetben nem volt 

éles különbség a kutatók között, mindenki igyeke-

zett legalább alapszinten beszélni a másik nyelvét. 

Valószínűleg illúzió azt hinni, hogy ez az intenzív 

közös munka nem csupán az adatgyűjtés előkészí-

tésében, de az adatgyűjtés és adatelemzés szakaszai-

ban is hasonlóan intenzív marad. A törekvés viszont 

megvan a kutatócsoport tagjaiban arra, hogy meg-

maradjon az együttműködés, és ne egyéni kutatók 

dolgozzanak egymástól függetlenül más-más mód-

szerekkel.

176 Lunde és szerzőtársai 2013-as cikkükben épp 

egy olyan kutatást mutatnak be, amelyben a különböző 

kutatók viszonya a vizsgálat közben végérvényesen meg-

romlott. A részletesen dokumentált folyamat rekonstru-

álása során nyilvánvalóvá vált, hogy mind a kvalitatív, 

mind a kvantitatív kutatók kölcsönösen megkérdőjelez-

ték a másik munkájának értékét és ezzel együtt a másik 

’oldal’ szakmai identitását.

Ezt egyébként segíti a kutatás vezetőjének nyi-

tottsága és rálátása a különböző módszerekre, emi-

att nincs is kijelölve egy ’jobb’ módszertani meg-

közelítés vagy ’érvényesebb’ tudás a kutatásban. A 

vezető szerepét egyébként Creswell és szerzőtársai 

(2011) is hangsúlyozzák, hiszen az általa mutatott 

példa és a kevert módszertanon alapuló kutatás 

iránti elkötelezettsége erősen meghatározza a csapat 

többi tagjának viselkedését is.

Az is várható, hogy a kutatás során megjelen-

hetnek feszültségek a különböző típusú kutatók kö-

zött, különösen, ha az egyes módszerek által nyert 

eredmények ellentmondanak egymásnak. A kérdés 

az, hogy az ezzel járó feszültségeket hogyan képes 

kezelni a csoport, fel tudunk-e erre megfelelően ké-

szülni.

Ebben talán a feladathoz kötődő (kognitív) és 

a kapcsolati (érzelmi) konfl iktus különbségtétele 

segíthet. Míg a feladathoz kötődő konfl iktus egy 

adott probléma megoldása során felmerülő véle-

ménykülönbségeket és álláspontok közötti feszült-

ségeket jelenti, addig a kapcsolati konfl iktus177 a 

személyek közötti ellentétet, a különböző személyi-

ségek összeférhetetlenségének érzését próbálja meg-

ragadni (Tarnai 2003:701). A szakértők egyetérte-

nek abban, hogy míg a magas kognitív konfl iktus 

elősegít(het)i a jobb csapatmunkát és közös döntés-

hozatalt, addig a kapcsolati konfl iktus kifejezetten 

káros az együttműködésre és a csoporttal szembeni 

elköteleződésre.178 

Ez bizonyos mértékben a helyzetből adódik, 

hiszen ha különböző módszertani iskolákban szo-

cializálódott kutatók dolgoznak együtt, akkor ez 

mindenkitől megköveteli, hogy kimozduljon a 

komfortzónájából. Ez pedig könnyen bizonyta-

lanságérzetet eredményezhet. Annak az elismerése, 

hogy a másik értékes tudást állít elő, egyben meg-

kérdőjelezheti a saját ’igazságigényeinknek’ kizá-

rólagosságát és jogosságát. Mivel a legtöbb kutató 

rengeteg időt és energiát fektetett az általa használt 

módszerek elsajátításába, a más módszerekkel vég-

zett kutatások érvényességének feltételezése nagy 

eséllyel vált ki kognitív disszonanciát.

177 Jelen írásban kis mértékben eltértünk a Tarnai 

(2003) által használt terminológiától (feladattal kapcsola-

tos és kapcsolati konfl iktus), hogy a két típus elnevezésé-

ben is jobban elkülönüljön egymástól.

178 A Lunde és szerzőtársai (2013) által bemuta-

tott esetben véleményünk szerint nem csupán a hatalmi 

dimenzió a lényeges (bár kétségkívül jelentős hatása van), 

hanem az is, hogy a leírtak alapján a feladathoz kötődő 

feszültségek pillanatok alatt kapcsolati konfl iktussá váltak 

a folyamatban.
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Saját kutatásunkban tehát arra törekszünk, hogy 

a különböző módszertani irányzatok képviselői kö-

zötti párbeszéd fennmaradjon, és mindenki meg-

próbálja elsajátítani a másik ’nyelvét’. Természete-

sen ez az út sem egyenes, és valószínű, hogy számos 

feszültség és konfl iktus jelenik meg még a folyamat 

során. Megfontolandónak tartjuk ugyanakkor a ko-

rábbi írásunk (Király et al. 2014) felvetését, misze-

rint a képzésben közelebb kellene hozni egymáshoz 

a különböző módszereket (Onwuegbuzie – Leech 

2005).

Érdekes módon, a csoporton belüli konfl iktu-

sok szakirodalmában a feladathoz kötődő és a kap-

csolati konfl iktus közötti különbség észlelésének 

egyik legfontosabb tényezője a bizalom (Tarnai 

2003:702). Ha a csoporton belül nincs bizalom, 

akkor a tagok olyan esetekben is személyközi konf-

liktust érzékelnek, amikor igazából feladatkonfl ik-

tus áll fent. A legfontosabb feladat tehát a kevert 

módszertani kutatásokat végző csoportokban, így 

a mi kutatócsoportunkban is, hogy fenntartsuk a 

magas szintű bizalmat a tagok között. Ha ebben 

sikeresek leszünk, akkor mindaz a bizonytalanság, 

ambivalencia és feszültség, amivel egy kevert mód-

szertanon alapuló kutatás jár, remélhetőleg előrevi-

szi a csapatot a jelenség megértésében, és a tagokat 

a személyes szakmai fejlődésükben.

Konklúzió

A folyóiratban megjelent előző cikkünkben 

bemutattuk a kevert módszertanon alapuló kutatá-

sok elméleti és módszertani hátterét. Az irányzattal 

kapcsolatos alapirodalmak számos jól használható 

dimenzió mentén segítik az ilyen típusú vizsgálatok 

tervezését, kidolgozását és lefolytatását. Emellett 

mégis érdemes megjegyezni, hogy az alkalmazási 

gyakorlatban több dilemma is felmerül, amelyet 

a szakirodalom vagy nem említ, vagy nem ad ele-

gendő támpontot az esetleges bizonytalanságok és 

ellentmondások feloldására. Jelen írásban saját ta-

pasztalatainkra refl ektálva három ilyen dilemmát 

mutattunk be.

Egyrészt kérdés, hogy egyáltalán szükség van-e 

kevert módszertanok alkalmazására, más szavak-

kal, mennyivel nyújtanak többet az ilyen felépí-

tésű vizsgálatok a „hagyományos”, egy íven futó 

társadalomtudományi kutatásoknál. Vizsgálatun-

kon keresztül bemutattuk, hogy milyen pontokon 

és milyen módon tudják a különböző természetű 

módszerek gazdagítani egymást a kutatás első pil-

lanatától, azaz a tervezéstől kezdve az adatgyűjtésen 

át az interpretációig.

Másrészt az is bizonytalanságot okozhat, hogy 

vajon a gyakorlatban alkalmazhatóak-e és létez-

nek-e azok a nagyon impozáns kutatási felépítések, 

amelyeket a kevert módszertani kutatások szakiro-

dalma azonosított. Kutatásunk példáján keresztül 

bemutattuk, hogy a kutatási felépítésekkel kapcso-

latos tipológia elemeinek kombinációja nagyobb 

manőverezési teret és szabadságot adhat a kutatók-

nak a saját kutatási felépítésük kialakításánál.

Harmadrészt pedig fontos dilemma, hogy a ku-

tatásban résztvevők milyen mértékben váljanak ma-

guk is módszertani értelemben „kétéltűvé” vagy in-

kább kvantitatív és kvalitatív kutatók párhuzamos 

és viszonylag független munkája jellemezze a ku-

tatási folyamatot. Saját vizsgálatunkban inkább az 

előbbire törekszünk, miközben tisztában vagyunk 

azzal is, hogy a különböző módszertani iskolákban 

szocializálódott kutatók között a szoros együttmű-

ködés során könnyen alakulhatnak ki komoly fe-

szültségek.

Reményeink szerint saját tapasztalataink és 

dilemmáink bemutatása, valamint az ezekkel kap-

csolatos refl exió elősegíti a kevert módszertani 

kutatásokkal kapcsolatos tudományos diskurzus 

kialakulását és az irányzat iránt érdeklődő kutatók 

közötti tapasztalatcserét.

Absztrakt

A kevert módszertani kutatásokkal kapcsolatos 

elméleti írásokban különböző kutatási modelleket 

találhatunk, amelyek egy több elemet számba vevő 

szempontrendszer alapján különíthetők el. Ezek 

az elméleti megfontolások és ideáltipikus kutatási 

felépítések jó kiindulópontot nyújtanak a kutatási 

folyamatok tervezéséhez, ugyanakkor konkrét – 

munka–magánélet egyensúlyát vizsgáló – kutatá-

sunk kialakítása és lebonyolítása több dilemmát is 

felvetett. Jelen írásban ezek közül (a) a módszerta-

nok keverésével kapcsolatos tapasztalatainkat, (b) a 

tényleges kutatási dizájn ideáltípusokhoz való iga-

zításából fakadó nehézségeket, valamint (c) a kva-

litatív és kvantitatív kutatók együttműködéséből 

fakadó előnyöket és hátrányokat mutatjuk be. 
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Abstract

As far as mixed methods research is concerned, 

various research designs can be found in theoretical 

papers. Th e classifi cation of these designs is based 

on several factors. While these theoretical consid-

erations and ideal-typical research designs can act 

as valuable starting points for planning research 

processes, they raise several questions and dilem-

mas in relation to the preparation and realization 

of a particular research project concerning work–

life balance issues. In this paper we discuss three 

of these dilemmas, as follows: (a) our experiences 

concerning the methodological ‘mixing’, (b) the 

diffi  culties of fi nding a match between the messy 

real life process of our research and the potential 

research design ideal-types, and (c) the advantages 

and disadvantages of cooperation between qualita-

tive and quantitative researchers.
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Bevezetés

A gyermekvállalást a családi életút eredendő és 

alapvető állomásának tekintik a legtöbb társadalom-

ban, ezért a meddőség krízist jelenthet a család és az 

egyén számára egyaránt (Bartles 2004). A meddősé-

gi kezelések komplikált élethelyzetet teremthetnek, 

hiszen nagyfokú érzelmi bevonódással és stresszel 

járnak, emellett magukkal vonják az egészségügyi-

kórházi közeg hosszú távú közelségét. Éppen emiatt 

a medikalizált és egészségügyi szempontból intéz-

ményesített 21. században nemcsak arra érdemes 

odafi gyelni, hogy a páciensek miként élnek együtt 

gyermektelenségükkel, a természetes fogantatás hi-

ányával, hanem arra is, hogyan élik meg és értékelik 

a sikeres vagy éppen sikertelen kezelésüket.

Bár a meddősséggel és gyermektelenséggel kap-

csolatos attitűdök és gondolkodásmódok feltérké-

pezése (Mata et al. 2001; Szalma – Takács 2012; 

Cserepes 2013), valamint a mesterséges megter-

mékenyítési eljárásokkal kapcsolatos közvélekedés 

feltárása (Szalma 2014) korábban is előfordult 

magyar társadalomtudományi kutatásokban, a 

szociológiai kutatások a tudomány és technoló-

giai tanulmányok (STS) szemszögéből kevesebb 

fi gyelmet fordítottak a folyamatosan fejlődő orvo-

si-biotechnológiai vívmányokra, valamint azoknak 

társadalomra gyakorolt hatásaira Magyarországon. 

Egyes kivételek közé tartoznak Vicsek (2011, 2013, 

2014), Vicsek – Gergely (2011) és jelen tanulmány 

szerzőjének munkái (Vicsek – Bauer 2012; Bauer 

2013; Bauer 2014).

A közölt tanulmány egyik fő célja az egészség-

ügyi szakemberek és a meddőségi kezeléseken részt-

vevő páciensek közötti kapcsolatnak vizsgálata, a 

betegek interpretációjának feltérképezésével. E ta-

nulmány empirikus hátteréül szolgáló kutatás egy 

nagyobb feltáró kutatás179 része és doktori disszer-

tációm egyik alapköve. A szélesebb spektrumú OT-

KA-projekt célja az asszisztált reprodukció átfogó és 

részletes megértése a magyarországi kontextusban.

179 A kutatás empirikus eredményei a K 108981 

OTKA-pályázat (Meddőség és az asszisztált reproduktív 

technológiák gyakorlata) támogatásával valósultak meg. 

Kutatásvezető: Dr. Vicsek Lilla (Budapesti Corvinus 

Egyetem).

Jelen tanulmány a magyar egészségügyi rend-

szerben ellátott, mesterséges megtermékenyítés kü-

lönböző formáival kezelt páciensek tapasztalatait és 

ezek értelmezéseit vizsgálja, elsősorban a páciensek 

egészségügyi szakemberekről kialakított véleményé-

re összpontosítva. A vizsgálatban szereplő alanyok 

közül többen meglehetősen markáns véleményt 

formálnak az egészségügyi rendszerről, valamint sa-

ját személyes kapcsolataikról az orvosokkal, ápolók-

kal, és más egészségügyben dolgozó személyekkel. 

A véleményformálás mellett az egészségügyi rend-

szerről szerzett tapasztalatokat és benyomásokat is 

előszeretettel fejezték ki az alanyok különböző in-

ternetes csatornákon.

E diskurzus elemeit gyűjti össze és elemzi e 

tanulmány, elsősorban az eljárásokra vonatkozó 

kontextuális ismeretek, valamint az orvos-beteg 

viszonyról alkotott egyes elméletek tükrében. A 

vizsgálat célja az volt, hogy a témában szűretlen és 

elfogulatlan információhoz jusson, ennek érdeké-

ben a választott vizsgálati módszer alkalmazásával a 

kutatás vezetője nem gyakorolt semmilyen hatást az 

alanyok véleményformálására.

Szakirodalmi háttér

Meddőségkezelés és asszisztált reprodukció 

Magyarországon

A meddőség diagnózisa egy felettébb komoly, 

kellemetlen és hosszú ideig tartó kivizsgálási folya-

mat végén születik meg, és az orvosok által követett, 

rendkívül pontos és határozott protokoll szerint zaj-

lik (MSZNK 2012). Egy széles körben elfogadott 

orvosi defi níció a terméketlenséget a következő-

képpen fogalmazza meg: az egy évnél tovább tartó, 

sikertelen teherbeesés kísérlete rendszeres, védeke-

zés nélküli szexuális élet mellett (MSZNK 2012). 

Egy 2012-es, a Magyar Szülészeti és Nőgyógyászati 

Kollégiuma által kiadott klinikai protokoll szerint 

Magyarországon a párok 10-15 százaléka tekint-

hető a defi níció alapján meddőnek, bár a látencia 

miatt ezek a becslések pontatlanok lehetnek. Ez az 

arány Boivin és munkatársai 2007-ben megjelent 

korábbi nemzetközi kutatásokat összefoglaló tanul-
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mánya alapján elmondható, hogy hasonlóságot 

mutat más európai országokban tapasztalhatók-

hoz (Boivin et al. 2007). Anderson (2005) alapján 

elmondható, hogy a meddő párok száma globáli-

san nagy valószínűséggel emelkedni fog a követ-

kező évtizedben különféle társadalmi és biológiai 

hatásnak és folyamatnak következtében (a szerző 

kiemeli a fokozott terheléssel és stresszel járó élet-

módot, valamint a kitolódott, későbbre halasztott 

gyermekvállalást).

A legújabb orvos-biológiai eljárások gyors fej-

lődése miatt a meddőségben szenvedő egyének és 

párok kilátásai megváltoztak, hiszen egyre szélesebb 

körben tehetik meg, hogy élnek az orvosilag asszisz-

tált reprodukciós eljárások nyújtotta lehetőségekkel 

(Hudson et al. 2009). Az International Committee 

for Monitoring Assisted Reproductive Technology 

(ICMART) és az Egészségügyi Világszervezet 

(WHO) javasolta az alábbi defi níciót az orvosi-

lag asszisztált reprodukció fogalmára (medically 

assisted reproduction): „ovuláció indukció nyomán 

történő reprodukció, kontrollált petefészek-stimu-

láció, ovuláció elősegítés, asszisztált reprodukciós 

eljárások, és intrauterin, intracervikális, és hüvelyi 

inszemináció a férj/partner vagy donor spermája ál-

tal” (Zegers-Hochchild et al. 2009:1523).

Magyarországon az 1997-es CLIV. Egészség-

ügyi törvény és annak későbbi módosításai, vala-

mint a 49/1997 (XII.17) Miniszteri Rendelet és an-

nak későbbi módosításai szabályozzák az orvosilag 

asszisztált reprodukciót. A meddőségkezelési eljárá-

sok kétféle fi nanszírozás alapján vehetőek igénybe, 

olyan heteroszexuális párok (házas, vagy regisztrált 

élettársi kapcsolatban élők), vagy idősebb egyedül-

álló nők számára, akik az orvosi vizsgálatok alapján, 

természetes úton nem tudnak gyermeket nemzeni. 

A TB-támogatás öt lombikkezelési ciklust fi nanszí-

roz (két gyermek fogantatásáig), ugyanakkor fel-

merülnek olyan költségek (egyes nem-támogatott 

gyógyszerek, orvosi konzultációs díjak), amelyeket 

a támogatott rendszerben is a betegeknek maguk-

nak kell kifi zetniük. Azon kezeltek, akik úgy dön-

töttek, hogy maguk fi nanszírozzák a kezeléseket, 

jelentős költségekkel számolhatnak, hiszen az egyes 

vizsgálatok pár ezer forinttól egészen a több százez-

res nagyságrendig terjedhetnek.180 A páciensek be-

számolói alapján legtöbben az önfi nanszírozást az 

állami rendszerben tapasztalható hosszú várólisták 

180 A konzultációk díja a meddőségi klinikák hon-

lapjáról, a gyógyszerárakra vonatkozó információk pedig 

az Országos Egészségbiztosítási Pénztár (OEP) honlapján 

(www.oep.hu) érhetőek el.

és az általuk feltételezett jobb ellátások miatt vá-

lasztják (Bauer 2014).181 

Jelen tanulmány alapjául szolgáló empirikus 

kutatás alanyai olyan nők, akik biológiai okok mi-

att küszködnek fogantatási problémákkal és már 

részt vesznek/vettek orvosi kezelésben, amelyre a 

bejegyzések szövegéből lehet következtetni. A hiva-

talos orvosi protokoll alapján meddőségkezelésben 

azok a nők vehetnek részt, akiknél, vagy párjuknál 

orvosilag bizonyított a meddőség, ugyanakkor el-

képzelhető, hogy a fórumokon kommunikáló nők 

nem a szigorú szakmai defi níció alapján határozzák 

meg állapotukat.

A változó orvos-páciens kapcsolat

Az egészségügyi problémák és az egészséggel 

kapcsolatos hozzáállás átfogó medikalizációja óta 

az egészséggel, betegséggel és egészségüggyel kap-

csolatos kutatásokat az orvosi szociológia elméleti 

perspektívái hatják át. Ezek az elméleti megközelí-

tések korábban kevésbé voltak népszerűek a magyar 

társadalomtudományi közösségben, mint a nyugati 

szociológiai szakirodalomban. Az egyik első átfogó 

orvos-beteg kapcsolattal foglalkozó elméletalkotók 

egyike Talcott Parsons volt, aki érintette a kérdést. 

Strukturális-funkcionalista társadalmi modelljé-

vel összhangban Parsons előterjesztette a „beteg 

szerep” koncepcióját és elemezte az orvostudo-

mány társadalomban betöltött funkcióját (Parsons 

1991). A szerző elsősorban az orvos és páciensei 

között kialakuló egyetértésre és együttműködésre 

fókuszált, a kapcsolatnak azonban ezt a harmo-

nikus megközelítését megkérdőjelezték a későbbi 

elméletalkotók, főleg olyan szociológusok, akik a 

szimbolikus interakcionizmus vagy a konfl iktus-el-

mélet hagyományát követik (Ritzer 2008). Glaser 

és Strauss (1965), valamint Goff man (1961, 1963) 

mind nagy hangsúlyt fektettek a páciens és az 

egészségügyi szakember között kialakuló kapcsolat 

egyénenként különleges és eltérő jellegére. A konf-

liktus-elmélet képviselői ezzel szemben az említett 

kapcsolatokra jellemző érdekek különbözőségre fó-

kuszáltak (Cockerham – Scamler 2010).

Későbbi szociológiai elméletek kifejezik, hogy a 

20. század végétől lényeges változásokon ment ke-

resztül az orvos-beteg kapcsolat. A viszony termé-

szete főként a szakértelemhez/szakértőséghez fűző-

181 A TB-támogatott kezelésekre vonatkozó 6-12 

hónapos várakozási időt a szerző által felkeresett intézmé-

nyek dolgozói is megerősítették.
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dő bizalom terén változott, mely korábban feltétel 

nélkül kapcsolódott az orvos-szakmához (Ritzer – 

Waltzak 1988). A 20. század végére a páciensekre 

korábban jellemző passzív szerepet, melyről Parsons 

is beszélt, felváltotta egy aktívabb és kritikusabb 

hozzáállás (Bradby 2009; Pikó 2006). Ez a jelentős 

fordulat a szakirodalom alapján számos tényezőnek 

tudható be: 

(1) az egészségügyi szakemberek és páciens/la-

ikus közötti tudás-különbség vélt csökkenése, 

nagyrészt a digitális korban, szabadon elérhető 

szakmai tartalmaknak köszönhetően, melyben 

az orvosi ismeretek forrásai is könnyedén hoz-

záférhetővé váltak (Hardey 1999; Cockerham 

2010); 

(2) a beteg részéről a tudatos fogyasztói ma-

gatartás fokozatos terjedése az intézményesí-

tett egészségügy keretein belül (Davis 2010; 

Vanderminde – Potter 2010); 

(3) a szakemberekbe vetett bizalom mértékének 

általános csökkenése, mely többek között az or-

vosi szakmát is érinti (Wynne 2008); 

(4) a laikus aktivitás mértékének növekedése, 

és a laikus szakértelem különböző formáinak 

megjelenése (Epstein 1993; Prior 2003; Davis 

2010).

A következő fejezetben ez utóbbiról lesz szó 

részletesebben. 

Laikus szakértelem, laikus szakértők

Brian Wynne, a kontextuális laikus tudás ku-

tatásának meghatározó szerzőjeként empirikus vizs-

gálatokat végzett számos különböző tudományos 

téma kapcsán (ezek közül a kumbriai juhtenyésztők 

csernobili katasztrófáról alkotott véleményét feltáró 

vizsgálat a leghíresebb). Wynne (1991) azt állítja, 

hogy a közvélemény tudományról alkotott képét 

egy, a hiedelmek, felfogások és válaszok komp-

lex rendszere alkotja, amely kiegészül a laikusok 

különleges, általuk megtapasztalt szituációkban 

megszerzett ismereteivel. Wynne nézete szerint a 

természettudományok megértése egyedi helyze-

tekhez kapcsolódik, melyben a páciens személyes 

motivációja indukálja a tudás megszerzését, amiért 

hajlandóak nagy erőfeszítéseket tenni. Munkássága 

során Wynne azt állította, hogy a tudomány és tár-

sadalom között fennálló kapcsolat tanulmányozásá-

nak helyes módja nem a szakértők és laikusok tudá-

sának szintje közötti különbség felmérésében rejlik 

(ahogyan a tudomány és technológia tanulmányok 

egyik másik irányzata, a defi cit-modell feltételezte), 

hanem abban, ha megvizsgáljuk a komplexebb me-

chanizmusokat, melyek ezeket a nexusokat jellem-

zik.

A defi cit-modell elméleti kereteit alkalmazó 

szociológusok elsősorban azt hangsúlyozták, hogy a 

hétköznapi emberek tudása meglehetősen hiányos, 

és színvonala meghatározóan alacsonyabb a valódi 

szakértőkénél. Ennél az irányzatnál, amely során a 

kutatások elsősorban nagymintás felmérések voltak, 

a fő hangsúly a tudáskülönbségeken és a tudásbeli 

szakadékokon van. A defi cit-modell hívei gyakran 

a hétköznapi emberek tudománnyal szembeni vi-

selkedését negatívnak és irracionálisnak bélyegzik, 

amely a fent említett hiányos tudás végett alakul ki 

(Bucchi 2008; Brossard – Lewenstein 2010).

Wynne ezzel szemben írásaiban nagy jelentősé-

get tulajdonított a korábban említett tapasztalato-

kon keresztül szerzett tudásnak, a „laikus szakérte-

lemnek”. Így a defi cit-modell híveivel ellentétben 

Wynne (2008) azt állította, hogy bizonyos helyze-

tekben a hétköznapi embereknek különleges, akár 

mélyebbre ható tudása lehet egy adott tudományos 

jelenségről, mint akár maguknak a szakemberek-

nek.

Ez a mások, többek között Durant (2008) által 

támadott elképzelés bizonyos szempontból félre-

értés és vita tárgyává vált, amennyiben úgy értel-

mezzük, hogy a laikus szakértelem minden eset-

ben felülmúlja a professzionális szakértő tudását, 

de Wynne (2008) azt állítja, hogy ezt a félreértést 

tisztázta elméletében. Így míg a defi cit-modell hívei 

szerint a tudósok, professzionális aktorok szakér-

telme a mindenható a konstruktivista hagyomány 

mentén, Wynne azt vallja, hogy a professzionális 

tudomány felsőbbrendűsége nem magától értetődő 

(tudós személyeket és tudományos intézményeket 

is beleértve) (Wynne 1995; Yearly 2005).

Míg a defi cit-modell szembeállítja a laikus tu-

dást a tudományos szakemberekével, a konstruk-

tivista modell lehetőséget ad a laikusok számára, 

hogy véleményt formáljanak komplex társadalmi 

vagy etnikai kérdésekről anélkül, hogy a mögöttük 

meghúzódó tudományos és technikai folyamato-

kat a maguk teljességében értenék meg (Kerr et 

al. 1998). A konstruktivista megközelítés ennek 

megfelelően nagy hangsúlyt fektet a tudásbéli kü-

lönbség mellett (ez a tudás nem feltétlenül mérhető 

kvantitatív eszközökkel, hiszen egy része az eltérő 

tapasztalatokból származik) a személyeket ellátó in-

tézményekről alkotott véleményre is (Yearly 2005). 

A betegség, vagy a meddőség témaköreiben a páci-
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ensek jelentősen eltérő tudással és tapasztalatokkal 

rendelkeznek, mint az orvosok (Lambert – Rose 

1996). Míg az orvosok széles spektrumú tudomá-

nyos tudással rendelkeznek, az elemzésekből nem 

érdemes kihagyni a páciensek kezelések során szer-

zett tapasztalati, kontextuális tudást sem, hiszen ez 

meghatározó tényezője az orvos-beteg kapcsolat 

alakulásának is (Bradby 2009). Ez a megközelítés 

hasznosnak bizonyulhat a betegek egészségügyi 

rendszerben megélt tapasztalatainak, orvosokkal és 

más egészségügyi szakemberekkel való kapcsolatai-

nak elemzésekor.

Kutatási kérdések, adatok és módszerek 

A kutatási kérdések

A vizsgálatot a következő kutatási kérdések ve-

zették: a meddőségben szenvedő nők hogyan ítélik 

meg a magyar egészségügyben szerzett tapasztala-

taikat? Kezelésük során milyen tapasztalatokat sze-

reznek egészségügyi szakemberekkel kapcsolatban? 

Tapasztalataikat hogyan befolyásolja kontextuális 

tudásuk, laikus szakértelmük?

Az adatok, a vizsgálati minta

Az adatok forrása két népszerű internetes fó-

rum, melyek témája a meddőség és az asszisztált 

reprodukció. A vizsgálatban szereplő két fórum a 

regisztrált felhasználók száma alapján lett kiválaszt-

va. A vizsgált időszakban (2012. április 28. – május 

14.) a két legtöbb bejegyzést tartalmazó fórumról 

a mintába 1260 individuális bejegyzés került. Az 

elemzés kiterjedt az emotikonokkal történő kom-

munikációra is, de a mintába nem került olyan be-

jegyzés, amelyben a megjelenő emotikon mellett ne 

lett volna szöveges megnyilvánulás is.

Az internetes közösségek lehetőséget biztosíta-

nak hasonló élethelyzetben lévő emberek számára, 

hogy személyes kontaktálas nélkül is tudjanak kom-

munikálni egymással (Robinson 1991). Az interne-

tes vitafórumok használata olyan jelenség, melynek 

hatásait és következményeit részletesen vizsgálták 

a közelmúlt szakirodalmában. Ellentmondás ta-

pasztalható a diskurzuselemzéssel foglalkozó szak-

irodalomban arról, hogy az interneten zajló kom-

munikáció mennyiben hasonló a szemtől szembeni 

interakcióhoz. Míg számos tanulmány arra a kö-

vetkeztetésre jutott, hogy az internet-felhasználók 

hasonlóan beszélgetnek egymással különböző té-

mákról a neten, mint élőben, többen azt is hangoz-

tatják, hogy a kommunikációs csatorna, a médium 

nagyban befolyásolja a kommunikáció tartalmát, 

stílusát, nyelvezetét (Cameron – Panović 2014). 

Az anonimitás miatt sokkal könnyebben vitatnak 

meg érzékeny témákat, s a névtelenséget az online 

vitafórumok minden esetben biztosítják (Baker et 

al. 2011; Murphy et al. 2011). Tanulmányok sze-

rint az interneten az emberek kevésbé takargatják 

érzéseiket, például haragjukat, sokkal szabadabban 

fejezik ki gondolataikat (Wallace 2006).

Az egészséggel, betegséggel és egészségüggyel 

kapcsolatos fórumok a témájuk természete miatt 

különleges ágát képezik az online csoportoknak. 

Tanis (2008) arról számolt be, hogy az egészségügy-

gyel kapcsolatos online fórumok használatának fő 

indítékai a következők: információgyűjtés, érzelmi 

támasz, hovatartozás, egymás támogatása, kénye-

lem, időtöltés. Az anonimitás az egyik fő vonze-

reje ezeknek a csoportoknak. Ennek magyarázata 

abban rejlik, hogy így elkerülhető a társadalmi 

stigmatizáció, miközben a felhasználók olyan „tár-

sakra” találnak, akik hasonló élethelyzetben vannak, 

hasonló problémákkal küzdenek (Wallace 2006). 

A gyermektelenséggel és meddőséggel kapcsolatos 

társadalmi stigma hatásai nyomán az egyének úgy 

érezhetik, hogy ezek a fórumok biztosíthatják az 

egyetlen olyan színteret, ahol szabadon beszélhet-

nek félelmeikről és reményeikről. Az ilyen beszél-

getések elemzése lehetővé teszi a kutató számára, 

hogy az alanyok kendőzetlen, valódi benyomásaira 

tekintsen, anélkül, hogy a társadalmi korlátok aka-

dályoznák.

A vizsgálati módszer, kvalitatív adatelemzés

Kvalitatív módszerek alkalmazása lehetőséget 

ad a kutatónak arra, hogy közel kerüljön a részt-

vevők szubjektív véleményéhez, tapasztalataihoz és 

világnézetéhez és kutatás során megértse azt (Vicsek 

2006). Snape és Spencer (2010) szerint az alanyok 

megélt tapasztalata a legfontosabb, amelyet minden 

esetben átitatja az alany személyes múltja és tár-

sadalmi helyzete. Erickson (1977) szerint a társa-

dalmi értelmezés kulcsa abban rejlik, hogy miként 

cselekszenek az emberek, vagy jelen esetben abban, 

amit mondanak (Miles – Huberman 1994). A kva-

litatív adatelemzés módszere különösen alkalmas 

arra, hogy a szóhasználatban, megfogalmazásban, 

közös témákban és témakörökben rejlő hasonló-



IV. folyam V. évfolyam 2014/III. szám 163

Bauer Zsófi a
„Laikus szakértő” páciensek, avagy a változó orvos–beteg viszony 

megélése és értékelése a meddőségkezelési eljárásban

163

ságokat azonosítsa, és bizonyos mintákat fedezzen 

fel az elemzett mintában (jelen kutatás esetében 

a fórumokon megjelenő szövegekben) (Miles – 

Huberman 1994).

Az internetes fórumokon megjelenő bejegyzése-

ket tematikus elemzéssel vizsgáltam. Ez lehetőséget 

teremtett arra, hogy a diskurzusban azonosításra 

kerüljenek a legfontosabb felmerülő témák, ezzel 

struktúrát adva az adatoknak. A tematikus elemzés 

célja, hogy az alanyok megnyilvánulásaiban, a szö-

vegekben visszatérő témákat és mintázatokat azo-

nosítson, ezzel strukturálva az adatokat (Boyatzis 

1988). Braun és Clark (2006) alapján az egyes té-

mák olyan információkat tartalmaznak, amelyek 

relevánsak a kutatási kérdések szempontjából, va-

lamint mintázatot és értelmezési keretet adnak az 

adathalmaznak.

Bazeley és Richards (2000) szerint az értelme-

zési, kódolási kategóriák kialakítása már az elemzés 

első lépését képviselik. A bejegyzések kódolása két 

lépésben, külön logikai lépéseket követve történt 

(Coff ey – Atkinson 1996). Egyfelől a meddőséggel 

kapcsolatos, valamint az orvosi szociológia elméletei, 

szakirodalmai alapján deduktív logikával létrejött ka-

tegóriák képezték a kódkönyv első változatát, majd a 

naiv olvasási (témafeltárási) fázis után újabb induktív 

kategóriák lettek integrálva a kódolási folyamatba. 

A vizsgálati módszer előnye, hogy a kutató jelenléte 

semmilyen mértékben nem befolyásolta a kutatási 

alanyok megnyilvánulásait. A kutató személye nem 

helyezi további nyomás alá a kényes, személyes té-

mákról kommunikáló alanyokat, mint ahogy esetleg 

egy egyéni vagy páros interjúkat alkalmazó módszer-

tan esetében előfordulhatna (Hirsch 1993).

A fórumelemzés egyik korlátja az adatok termé-

szetében jelentkezhet. Robinson (1991) szerint az in-

ternetes adatbázist alkalmazó kutatások és elemzések 

során ajánlatos a demográfi ai adatokat fenntartások-

kal kezelni, hiszen e tulajdonságok gyakran nem el-

lenőrizhetőek a kutató által. Mégis, mivel elemzésem 

nem demográfi ai tendenciákra, hanem a fórumokon 

megvalósuló diskurzusokra és konstrukciókra vonat-

kozik, az internetes térből származó mintán történő 

adatelemzés e korlátja kevésbé releváns.

Kvalitatív kutatásban, a vizsgált téma természe-

te miatt fontos kitérni az etikai követelményekre 

és következményekre (Hennink et al. 2011). Jelen 

fórumelemzésben, mely a reprodukcióval foglalko-

zik, az etikai megfontolások még inkább fókuszban 

vannak. Egyik legfontosabb kérdéskört a magán és 

a nyilvános szféra különválasztása jelenti, mely az 

interneten kevésbé egyértelmű, mint más helyszí-

neken (Eysenbach – Till 2001). Az adatok témája 

és forrása egyaránt bonyolult kérdéseket vet fel. Az 

etikai dilemmák enyhítése érdekében az adatokat 

fokozott érzékenységgel kezeltük, az anonimitás 

kétszeres biztosításán keresztül. A vizsgált fórumok-

hoz való hozzáféréshez a kutatónak nem kellett re-

gisztrálni, azok bárki számára elérhetőek és olvasha-

tóak voltak. A fórumon való íráshoz regisztrációra 

lett volna szükség, de ez a kutatás szempontjából fel 

sem merült, hiszen komoly etikai aggályokat vetett 

volna fel a diskurzus irányítása, ha a kutató nem 

csupán megfi gyelőként viselkedik.182 Az elemzés 

során pedig még a felhasználók által választott név 

sem kerül közlésre.

A kutatás eredményei

Jelen kutatásban – Tanis (2008) korábbi meg-

állapításaival összhangban – a meddőségi kezeléssel 

kapcsolatos internetes fórumokon való részvétel két 

leggyakoribb oka az információgyűjtés, és a hason-

ló helyzetben lévőktől érkező társas támasz keresése 

volt. Ebben az értelemben a fórumok vagy a tudás 

átadásának forrásaként szerepeltek, vagy mint egy 

„virtuális vállként, melyre támaszkodni lehet”. Ez a 

két kategória azonban szorosan összefügg egymás-

sal: az egészségügyi (kezelésekkel és szakemberekkel 

kapcsolatos) információ és tapasztalat megosztásá-

nak szerepe az elemzett szövegek alapján nem kizá-

rólag a tudás átadására alkalmas, hanem a támasz-

nyújtás eszközeként is szolgál. A tudás megosztása 

egy előző, esetenként szorongást kifejező posztra 

érkező válaszként azt is mutatja, hogy együtt érez 

a másik kommunikátorral, foglalkozik a posztoló 

problémáival, a posztoló szerepel gondolataiban. Az 

információ megosztása gyakran azt hivatott bizo-

nyítani, hogy szükség idején számíthatnak egymás-

ra. A fórumok emellett kiváló teret biztosítottak a 

páciensek orvosokkal kapcsolatos tapasztalatainak 

és érzelmeinek kifejtésére.

Változások az orvos–beteg kapcsolat terén

Az asszisztált reprodukció egy hosszú távú, érzel-

mileg és fi zikailag megterhelő folyamat, mely során 

számos kontaktus alakul ki az egészségügyi szakem-

berekkel, így a róluk szóló diskurzus is kiterjedtnek 

182 Hasonló jellegű aggályok és rossz tapasztalatok 

miatt többek között Nagy-Britanniában szigorúan szabá-

lyozzák az internetes kutatások etikai dimenzióit.
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bizonyult. A meddőséggel kapcsolatos fórumokon 

zajló diskurzusban felfedezhetőek a klasszikus orvos–

páciens viszonyban megtörtént, vagy éppen zajló vál-

tozások. A kommunikátorok megnyilvánulásait ele-

mezve felfedezhetőek a szakirodalmi ismertetés során 

hangsúlyozott tényezők. Ahogy korábban utaltam 

rá, ezek a kapcsolatban megjelenő változások négy fő 

befolyásoló tényező mentén mozognak: (1) informá-

ció-birtoklás különbségének mérséklődése; (2) laikus 

szakértelem; (3) egészségügyi szakemberekbe vetett 

bizalom csökkenése; (4) a páciensek fogyasztói ma-

gatartása. A tanulmány alapjául szolgáló mintában 

mind a négy tényező felmerült, leghangsúlyosabban 

az egészségügyi szakemberekbe vett bizalom hiánya, 

vagy annak csökkenése volt jelen a vizsgált szövegek-

ben.

A páciensek által birtokolt információ

A szövegekben gyakran történt nyílt hozzáférésű 

információs oldalakra való utalás, a különböző hon-

lapokon fellelhető információ tekintetében az ala-

nyok részletesen kifejtették, hogyan és hol érhető el 

az online térben problémájukhoz, állapotukhoz kap-

csolódó egészségügyi információ. Mivel az általuk 

igényelt információt több esetben sem kapták meg 

az orvosoktól, internetes oldalakról, saját, illetve más 

fórumokról tájékozódtak az egyes kérdéskörökben. 

Arról is nyilatkoztak, hogy ez a megszerzett informá-

cióhalmaz miként befolyásolta, módosította a keze-

léshez és az egészségügyi rendszerhez való hozzáállá-

sukat; egyesek jobban hittek az interneten található 

írásoknak, mint saját kezelőorvosuk véleményének.

„Elfogadtam volna több információt, mert azt 
néha harapófogóval kellett kihúzni, ha sikerült egy-
általán…” 183

„én is endós vagyok, nagyon szeretnék Tőled kér-
dezni Arwennel és terhességgel/vetéléssel kapcsolatban, 
én is sajnos átéltem ilyesmit, lehet, tudok Neked írni 
valahová?”

„A magzatvédők közül egyébként állítólag mind-
egy, hogy melyiket szedjük. A neten vannak olyan ol-
dalak, ahol összehasonlítanak 3-4 vitamint, az talán 
segít dönteni”

183 A kutatás alanyaitól származó idézetek javítás 

nélkül kerülnek közlésre, az online használt nyelv termé-

szetes bemutatása érdekében. Az anonimitást biztosítan-

dó a nevek és a felhasználónevek törlésre kerültek.

„Tőled azt szeretném kérdezni, hogy Te terhesség 
alatt is szedted a D-vitamint nagy adagban? Hallot-
tam olyat, hogy a 12. héten abba kell hagyni, mert 
csontosodást okoz a babánál (Tűű doki is ezen a vé-
leményen van). Viszont a vetélésekhez kapcsolódóan 
angol oldalakon azt írják, terhesség alatt is hasznos 
nagy dózisban. Ha az ember oda jut, melyik tanácsot 
kövesse ezek után?”

„Ami weboldal címet küldtem Nórikának, ott er-
ről is megtalálhatsz többet, ill. a tornáról is.”

„Pont ezen az oldalon olvastam a DHEA-ról, er-
ről valami tapasztalat? Valahol felírják ezt itthon is? 
Vagy önszorgalomból szedi, aki szedi?”

Az összegyűjtött orvosi ismeretek hitelességének 

és megbízhatóságának vizsgálata nem célja a jelen 

kutatásnak, Prior (2003) érinti részletesebben ezt a 

témakört, amikor a betegek és a szakértők tudásáról 

született irodalmakat tekinti át. Jelen mintában és 

elemzés során az információ, tudás és laikus szakér-

telem szerepe befolyásolónak bizonyult, melyről az 

alábbiakban lesz részletesebben szó.

A tudás, a szakértelem

A résztvevők tudása változatos képet fest. Egyes 

felhasználók ismeretei felettébb alaposnak mond-

hatóak; széles körű információval rendelkeznek az 

őket érintő, állapotukat befolyásoló folyamatokról, 

és a tagok buzgón osztják meg felgyülemlett tudá-

sukat. A résztvevők számos témához kapcsolódó 

ismerettel rendelkeznek, nem csupán azokról a 

kezelésekről, melyeken maguk is keresztülmentek. 

Többen közülük tájékozódtak (a laikusok orvosi te-

rületeken szerzett tudásának mértéke arra engedne 

következtetni, hogy a témában még kutattak is) más 

lehetséges kezelésekről, gyógyszerekről, módszerek-

ről, tippekről, amelyeket orvosaik nem is ajánlottak 

fel számukra. Így archetipikus laikus szakértőknek 

mondhatóak.

A begyűjtött információt készségesen adják 

tovább társaiknak, és alkalom adtán részletesebb 

információhalmazzal látják el egymást, mint keze-

lőorvosaik. Megemlítendő, hogy előfordul, hogy a 

résztvevők jobban bíznak a fórumon, az interneten 

elhangzott információkban, mint abban, amit or-

vosaiktól hallottak (ennek lehetséges okait alább 

taglalom, az egészségügyi szakemberek szándékaival 

kapcsolatos aggályokat részletesen elemzem).
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„Igen, a fórumból már rájöttem”

„Így van, csak magunkban bízhatunk! Van ta-
pasztalat bőven, de ha majd olvasol, úgyis látod. :)” 

„a fórumról sokkal több infót gyüjtöttem eddig 
mint a dokiktól, és ez kicsit gáz!”

„Addig is itt vagyunk egymásnak mint információ 
forrás. Mi is lenne velem net nélkül”.

A résztvevők sokrétű tudásról adtak tanúságot. 

A fórumokon szerepeltek az eljárások sikerességéről 

szóló statisztikai adatok és a vérvételes vizsgálatok, 

vagy más komplex kontextuális tudást igénylő je-

lenségek részletes bemutatása és elemzése. Nemcsak 

a vérképek egyes vizsgált tételeivel voltak tisztában, 

hanem a különböző klinikák által használt eltérő 

mértékegységekkel és referencia-tartományokkal is.

„Szia, jól tudod, a pécsiek más mértékegységet 
használnak, ami elég zavaró, először én is lehidaltam 
az eredményem miatt. . . Osztani kell kb. 6, 8-cal ha 
jól emlékszem , hogy a normál érték jöjjön ki.”

Ilyen részletes és megalapozott tudás jelentek 

azokban a posztokban is, amelyek a kezelésekkel 

járó lehetséges mellékhatásokról szóltak, vagy ame-

lyek a teljes kezelési folyamatra vonatkoztak. Köz-

ismert tény, hogy a hormonális stimuláció, mely a 

mesterséges inszemináció, és más asszisztált repro-

dukciós eljárások része, jelentős érzelmi és fi zikai 

megterheléssel járhat (Godwin 2004).

„Egy kicsit visszaolvastam a fórumot és a DHEA-
val kapcsolatban szeretnék megosztani egy cikket. A 
lényegi részt vastagon szedtem. Milyen mellékhatások 
fordulhatnak elő? Néhány esetben a DHEA jelentős 
mennyiségű tesztoszteronná – vagyis férfi hormon-
ná – alakult át, és ezzel olyan problémákat okozott, 
mint például hajhullás, pattanások megjelenése, szőr-
növekedés gyorsulása az arcon és a testen, illetve 50 
év alatti nők esetében a menstruáció elmaradása. A 
szintetikus szerek egy évnél tovább tartó szedése után 
vérkeringési problémák alakulhatnak ki. Mivel mes-
terséges hormon egyes esetekben még daganat kifejlő-
dését is elősegítheti, abszolút ellenjavallt prosztata-, 
here-, méh- és mellrák esetén. A menopauza miatt 
mesterséges hormonkezelésben részesülő nőknek sem 
ajánlott. Feltétlenül mellőzni kell a DHEA szedését a 
35 évnél fi atalabbaknak, illetve a terhes vagy szoptató 
anyáknak!”

Az ilyen és ehhez hasonló lehetséges mellék-

hatásra vonatkozó, leíró jellegű statisztikai adatok 

kelnek életre az internetes fórumokon. A kutatási 

alanyok birtokában lévő kontextuális tudás, a ta-

pasztalat útján nyert tudás hitelesebbnek és megbíz-

hatóbbnak bizonyult társaik számára, mint amikor 

a szakemberek magyarázták ugyanazokat a tény-

szerű információkat. Ez az eredmény alátámasztja 

Wynne (1995, 2008) állítását, mely szerint az em-

berek néha jobban bíznak sorstársaik „szakértelmé-

ben”, mint a szakkönyv alapú tudásban. Számukra 

ez a fajta információ „gyógyászat egy személy ta-

pasztalatain keresztül,” és nem a száraz tények pusz-

ta felsorolása. Ez a típusú „laikus szakértelem” nem 

csak orvosi oldaláról közelíti meg és teszi elérhetővé 

az információt, hanem egyben integrálja a med-

dőségi kezelésen áteső személyek fi zikai és érzelmi 

tapasztalatait.

Meg kell említeni, hogy bár szó esett a negatív 

mellékhatásokról, fel sem merült, hogy ezek miatt a 

kezelésről lemondjanak, a saját gyermek iránti vágy 

olyan mértékben motiválja a mesterséges megter-

mékenyítésben résztvevő nőket.

„Valamilyen szinten ezert vagyunk itt, hogy 
egymasnak segitsunk, ki ahogy eppen tud. :) szerintem 
nagyon klassz, hogy nem hagytad most „lerazni ma-
gad" a dokik altal. Ok nem ertik a lelki oldalt (tisztelet 
a kivetelnek) hogy ha mar mas nem sikerul, legalabb 
valahogy elorebb akarunk tudasban jutni. Minden 
informacio kozelebb vihet egy lepessel a celhoz”.

„Persze gondolom a mellékhatás ok mindenkinél 
máshogy jönnek ki, én is inkább a hangulatingadozá-
soktól félek, mert erre hajlamos vagyok sajna, bár lehet 
ez is a felborult hormonjaimnak tudható be”.

„de én is voltam párszor úgy, mint ahogy Kati írja, 
hogy egy-egy szuri már sírva ment. :( ”

A meddőséggel való megküzdésben a „laikus 

szakértelem” megnyilvánul abban is, hogy a fel-

használók előszeretettel osztják meg tapasztalatai-

kat a hagyományos, nem orvosi, hanem alternatív 

gyógyászati megoldások alkalmazásáról. Az alterna-

tív gyógyászat és alternatív megoldások az elemzett 

csoportokban a várakozásnak megfelelően fontos 

szerepet töltöttek be. Ezek lehetnek akár kiegészí-

tői az orvosilag asszisztált reproduktív eljárásoknak, 

vagy akár teljesen elkerülve azokat, teljesen új javas-

latok. Az orvosi kezelésekkel kapcsolatos internetes 

csoportok kommunikátorai hajlamosak rengeteg, a 
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gyógyulást/kezelést elősegítő alternatívával kapcso-

latos információkkal ellátni a többi pácienst. Ezek a 

megoldások érdekelhetik is, vagy éppen ellenkező-

leg, hidegen hagyhatják az érintetteket, hiszen nem 

egészségügyi szakemberek által ellenőrzött informá-

ciók. Az alanyok saját, vagy más speciális gyógymó-

dot választó páciensek tapasztalatairól számoltak 

be, vagy olyanokról, amelyekről orvos vagy barát 

ismerősöktől hallottak, vagy éppen csak olvastak 

róluk valahol. A kutatási eredmények alapján ezeket 

a gyógymódokat főleg akkor javasolták, amikor a 

hagyományos módszerek már nem segítettek, azzal 

a céllal, hogy reményt adjanak a többieknek.

„Én is mindent egy lapra tettem fel, az akupunk-
túra az egyetlen és utolsó reményem :) 6 hónap türel-
met kért a nő, eddig 2 telt el. Nagyon bízom benne 
:)) Talpmasszőrt is szerettem volna, de egyenlőre nem 
találtam”.

„Sziasztok, egy kérdés: ma olvastam, hogy női 
meddőségi gondokra sikeresen alkalmazzák Magyaror-
szágon az un. balneoterápát (gyógyvizes terápia), mely 
megoldást nyújthat gyulladásos eredetű gondokra, pe-
tevezetők elzáródása, alhasi összenövések, hormonális 
gondok, ill. akár endometriózis esetén. Harkányban 
egy egész profi  orvosi-wellness 3 hetes kúraszerű terápi-
át is ráépítettek erre. Hallottatok már erről? Van vala-
kinél személyes, vagy más tapasztalat?”

„Fagyöngyöt transzfer elött 6 hétig kell inni, h 
megerősítse a nyálkahártyát. Próbáld ki a méhpempőt, 
állítólag nagyon jó”. 

Orvosokkal és az egészségüggyel 
kapcsolatos kételyek 

Az online csoportokban a bejegyzések jelentős 

százaléka szól az orvosok, egészségügyi szakembe-

rek, és a magyar egészségügy témaköreiről. Ez a 

magas arány bizonyítja, hogy a résztvevők számára 

e témák fontosak, internetes kommunikációjukban 

nagy jelentőséggel bírnak. A kutatási minta alap-

ján beigazolódott, hogy az orvosok mindenható-

ságába vetett bizalom hanyatlóban van, és hogy a 

páciensek gyakran megkérdőjelezik a szakemberek 

véleményét, döntését. A kétely és bizalmatlanság 

mérésére létrehozott tematikus kategórián belül kü-

lönbséget tettem az egészségügyi szakembereknek 

tulajdonított szándék és hozzájuk kapcsolt tudás 

témája között.

A kategória, mely az egészségügyi szakemberek 

tudásába vetett bizalommal kapcsolatos megnyilvá-

nulásokat vizsgálta, kevésbé bizonyult hangsúlyos-

nak, mint a szándékokról szóló diskurzus. Ezek a 

bejegyzések elsősorban arról szóltak, hogy vannak 

speciális orvosi területek, melyekkel kapcsolatban 

a szakembereknek csak kevés, vagy semmilyen ta-

pasztalata nincs. Ennek megfelelően a fórumozók 

úgy látják, hogy a meddő nők között a félrediag-

nosztizálás esélye elég magas (legfőképp a nőgyó-

gyászokról állították, hogy ismereteik korlátozottak 

a pontos diagnózis felállítása és az endokrinológiai 

betegségek kezelésének terén).

„Az osztrák FCR mérésről sajnos nem tudok, de 
a G1-ben is tényleg fog indulni alloimmun mérés. 
Állítólag még hetek kérdése és elindul. FCR blokkolót 
viszont ők sem tudnak majd nézni, mert azt valahogy 
nagyon nehéz mérni, és Padányi Doktornő halálával, 
nincs ilyen ember az országban aki ezt pontosan tud-
ná mérni”.

Az egészségügyi dolgozók szándékaival, és az 

ilyen típusú mulasztásokkal kapcsolatos kérdéseket 

hosszasan vitatták a fórumokon. A szándék egyfelől 

a gondoskodással és a személyes kapcsolatokkal áll 

összefüggésben: számos poszt szólt arról, hogy az 

orvost egyszerűen nem érdekli a páciens, nem em-

beri lényként bánik vele, számára csupán egy eset, 

mely megoldásra vár. Másfelől a beszélgetések nagy 

részét szentelték annak a nézetnek, mely szerint az 

orvosok elsősorban nem azért vannak, hogy segít-

senek a rászorulókon, hanem csupán a bevétel ked-

véért dolgoznak. Csalódottságukról adtak hangot 

a résztvevők azokkal az orvosokkal kapcsolatban, 

akikkel szemben úgy érezték, nem a páciens érde-

keit képviselik, hanem csak „a pénzre hajtanak”. A 

kezelések után járó profi t miatt gyakran a résztve-

vők úgy érzik: orvosuk csak kihasználja őket és a 

betegeikben csak a pénzforrást látják. Hangvételü-

ket tekintve ezek az üzeneteknek drámai mértékben 

különböztek a többi elemzett szövegrésztől. A harag 

és a frusztráció érzése csak ezeknél a bejegyzéseknél 

volt érzékelhető. Előfordultak olyan üzenetek is, 

melyekben a posztoló név szerint és rendelőjének 

pontos címével együtt említette meg a szakmaiat-

lannak, rossz-szándékúnak ítélt orvost. Ennek célja 

az volt, hogy fi gyelmeztesse azon sorstársait, akik az 

adott orvos felkeresését fontolgatták.

„Én már lassan nem hiszek egy orvosnak sem, ne-
kik ez már annyira rutin. Nem kivizsgálják a dolgo-
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kat, hanem csak a lombikokat csinálják. Most már én 
is gondolkozok a laporoszkopián, mert az még nem 
volt.”

“leszarta a fejemet, tul akart rajtam lenni, ezrt 
lerazott”.

„Én is nagyon írigyellek, biztosan rendben lesz 
minden. Majd támogatják egymást. A dokival meg ne 
törödj, most tudtam meg hogy az enyém lelépet a Káli-
ból, nem is lehet utólérni sehol sem, teljesen magamra 
maradtam :( Ma felhívtam volna hogy mit javasol mit 
csináljak. Közölték hogy velem már ezt nem tudom 
megbeszélni vele. …Most nem tudom merre tovább, 
olyan kusza bennem minden :( ”.

„Igen a Kovács doktornőről van szó:( Én is úgy 
érzem cserben hagytak :( ”.

„Mert makik. Már elnézést.” 

„mert nem azt tapasztalom, hogy halára eröltetik 
magukat a „betegért".

„Akkor látom, neked is „Jó" tapasztalatod van a 
dokikkal. Ez valahol nagyon szomorú. . . . mert kiben 
biznál, ha nem az orvosodban”.

„szóval van ez a dolog mindenhol, mármint a 
pénz lehúzás! jó biznisz nekik, és nem kifi zetődő, ha 
mindenkinek elsőre sikerül!”

„Sajnos én ebben ismét üzleti megfontolást látok, 
hiszen minél többször mész vissza, annál több gyógy-
szert veszel meg, annál többször veszed igénybe a kezelé-
seket, és ez mind pénz, pénz, pénz a központoknak :( ”.

Természetesen az egészségügynek nem csak ne-

gatív aspektusai merültek fel a beszélgetésekben, 

hanem számos olyan orvos, specialista is említésre 

került, akik dicséretet érdemeltek. A negatív üze-

netekhez képest azonban ezek a beszámolók sokkal 

kevésbé voltak hangsúlyosak.

„Zeke doktorúr csinálta a stimus és beültis részt és 
nagyon korrekt volt. Én tudom ajánlani melegszívvel, 
nem az a csupabűbáj, néha kicsit morcos, de ha kér-
deztem válaszolt és lényegében, ha most mennénk én 
biztos őt választanám”.

„Bízom a doktornőben. Nagyon jó szakember”.

A magyar egészségügyről alkotott kép koránt-

sem nevezhető pozitívnak. A kritikák középpont-

jában a hosszú várakozási idő, és az egészségügyi 

szolgáltatások hatékonyságának hiánya álltak. A 

résztvevők arról is szót ejtettek, hogy vajon érde-

mes-e egyáltalán fi zetni a társadalombiztosítást, mi-

kor szükség esetén nem kapnak cserébe megfelelő 

ellátást.

„király ez az egészségügy!!!imádom!!!”

„Az alapellatas csak arra jo, h nem hagynak a 
kovon elverezni, bar velem mar egy helyen ez is majd-
nem megtorten”

„felejtsd el, hogy miért fi zetsz TB-t! felesleges kér-
déseket nem teszünk fel. ;-) ”.

„Sajnos ez igaz… Hiába a TB, ha el akarunk érni 
valamit akkor magánba kell menni. . És ez nem csak 
erre a nőgyógyászati ágra vonatkozik, pl. a gyerekem-
nek tavaly augusztusban allergiás lett. Október végé-
re kaptunk időpontot vizsgálatra. De az asszisztens 
egybál felajánlott a doktornő magánrendelését, két 
héten belül… Szóval No Comment…”.

A nézet, mely szerint a magyar egészségügyi 

rendszer teljességében alkalmatlan, gyakran elhang-

zott a beszélgetésekben. Nem ritkán merült fel az 

ötlet, hogy a Magyarországon megélt csalódások 

után külföldi ellátáshoz forduljanak a szomszédos 

Ausztriában.

A fogyasztói magatartás

A fent említett tény („meddőség túrizmus”), és 

a szakemberek és klinikák által nyújtott szolgálta-

tás minőségében megmutatkozó különbségekről 

szóló páciensi diskurzus arra engednek következ-

tetni, hogy a fogyasztói magatartás fokozódik a 

magyar egészségügy ezen szegletében. Az egészség, 

és annak megőrzése is árucikké válik (Pikó 2006). 

Az elégedetlenség többször is elvezetett oda, hogy 

a mesterséges megtermékenyítésben részesülő pár 

orvost, vagy egészségügyi intézményt váltott. Ez a 

tudatossági tendencia mindenképpen újszerű a ma-

gyar orvos–páciens viszonylatában. Mivel a kezelés 

elérhető államilag támogatott és egyénileg fi nanszí-
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rozott formában is, azoknak, akik maguk fi zetik184 

a kezelést, nyilvánvalóan érdekükben áll, hogy ösz-

szehasonlítsák a klinikák, kezelések, orvosok tapasz-

talt/vélt minőségi jellemzőit. 

„Ha ténylegesen számszerűek vagyunk, én min-
den összeget felírtam a Lombik végéíg… Mire min-
den vizsgálat, inszemek, gyógyszerek, stbstb meg volt, 
kb. 700. 000 Ft. (én beleszámoltam a sok autózást 
is, merthát azis költség ugye és néhány tízezresbe ke-
rült) De ez az összeg valóban függ attól hogy kinek 
milyen vizsgálatok kellenek, és milyen szurikat írnak 
fel. A stimu hetében az injekciók kb 70. 000 Ft volt 
Nekem.” 

„Majd írd meg légyszi az ottani tapasztalataid, 
mi is gondolkoztunk, hogy Ausztriába kellene menni”.

„Sajnos ez igaz… Hiába a TB, ha el akarunk érni 
valamit akkor magánba kell menni… És ez nem csak 
erre a nőgyógyászati ágra vonatkozik, pl. a gyerekem-
nek tavaly augusztusban allergiás lett. Október végé-
re kaptunk időpontot vizsgálatra. De az asszisztens 
egybál felajánlott a doktornő magánrendelését, két 
héten belül. . . Szóval No Comment…”.

„De a leggázabb, hogy még a magánorvosok kö-
zött is ritka az, akitől megkapod, amit a pénzedért 
elvárnál. Tényleg sokat agyalok azon, hogy érdemes e 
kiadni egy csomó pénzt, ha az ember semmivel sem 
kap többet. Mondjuk én a Kaáliban az orvosom miatt 
szívtam meg nagyon, remélem az új, akit még nem 
tudom, hogy ki legyen, sokkal rendesebb lesz… 2 or-
vos között vacilálok. Őket ismerem még a Kaáliban. 
Az egyik egy garantáltan zabálnivaló ember, csak neki 
nagyon sok a betege…, a másiknak kevesebb a betege, 
de nem is annyira kedves, mint az előbbi, na de a volt 
dokimhoz képest, ő is sokkal sokkal korrektebb!”

„Aztán őt januárban leváltottam, mert semmit 
nem ért (pedig magándoki volt), a 2. dokim majdnem 
fél évet kapott, de ő is kudarcot vallott, így tavaly jú-
niusban elmentünk a Kaáliba”.

Következtetések

A vizsgálat olyan női páciensek interneten zaj-

ló kommunikációját térképezte fel, akik a magyar 

184 A fi nanszírozás formája és szabályozása kapcso-

latban kialakuló különbségek, egyenlőtlenségek részletes 

ismertetése meghaladja e tanulmány kereteit, de egy má-

sik forrás részletesen tárgyalja a kérdést: Bauer 2014.

egészségügyi rendszerben részesülnek asszisztált 

reprodukciós eljárásokat igénybe vevő meddőségke-

zelésben. A kutatás fókuszában az állt, hogy miként 

élik meg a kommunikátorok a kezeléseiket, külö-

nös tekintettel az orvosukkal való kapcsolatukról 

született interpretációjukra. A vizsgálat célja volt a 

meddő nőkről és a meddőségkezelésről rendelke-

zésünkre álló információ mélyítése és bővítése. In-

ternetes kommunikációjuk vizsgálata során kutatói 

beavatkozás nélkül sikerült választ találni a kutatási 

kérdéseinkre.

A kutatási eredmények összhangban állnak a 

szakirodalomban leírtakkal, miszerint a laikus szak-

értelem és a kontextuális tudás szerepe fokozódik 

a digitális korban. A vizsgált alanyok számos terü-

letről származó információval és tudással rendelkez-

nek, amelyet megosztanak egymással. A tényszerű 

tudást kiegészíti a saját tapasztalati tudásuk, ame-

lyet a kezelések során szereztek. Ez a tudás nem 

feltétlenül áll összhangban azzal, amire az orvosok 

beszámolója alapján számítanak, így a fórumozók 

erősen támaszkodnak egymás tapasztalataira. A fó-

rumok zárt, de befogadó közösségek, ahol a tagok 

között nincsenek titkok, a kezelések során felmerü-

lő összes kérdést és problémát meg tudják beszélni. 

Felfedezhető volt, hogy egyes felhasználók sokkal 

mélyebb ismeretekkel rendelkeztek, és a tapaszta-

latlanabbak hozzájuk fordultak kérdéseikkel.

Ahogy a tudás és az általa ébresztett kételyek 

mennyisége és minősége fokozódik, az egészségügyi 

szakemberekbe és az intézményesített gyógyászatba 

vetett bizalom elsőbbsége és egyértelműsége foko-

zatosan hanyatlik (Wynne 2008). Ennek következ-

tében a vizsgált mintában is megfi gyelhető egy új 

dinamika és hangvétel a kezelésekkel kapcsolatos 

hozzáállásban. Az elemzés kimutatta, hogy a ma-

gyar, meddőségben szenvedő páciensek felettébb 

kritikusak az egészségügyi szakemberek szándékait 

és képességeit illetőleg, miközben a technológiai 

újításokra mélységes optimizmussal tekintenek.

Ahogyan az egészségügy más szegmenseiben is 

megfi gyelhető, a meddőségkezelésben is fokozottan 

jelen van a páciensek részéről a fogyasztói attitűd. 

A fórum lehetőséget biztosít a kezelések, orvosok, 

klinikák véleményezésére, a többi felhasználó tájé-

koztatására. Több esetben is beszámoltak a kom-

munikátorok az állami és a magánrendelések kö-

zötti különbségekről, legnagyobb kritikája az állami 

kezeléseknek a hosszú várakozási idő volt, amely a 

problémás teherbeesésnél kiemelten fontos tényező.

Természetesen minden kutatásnak megvannak 

a maga korlátai, a jelen tanulmány egyik lehetsé-
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ges gyengesége az, hogy a kutatási alanyok érzelmi 

terheltég alatt állnak, s ez befolyásolhatja hozzáállá-

sukat, véleményüket. Ezt fi gyelembe véve érdemes 

lenne a kérdéskört más módszerekkel is körbejárni, 

további vizsgálatokat folytatni.

Absztrakt

A bemutatott kutatás (a K 108981 OTKA-

pályázat támogatásával) az asszisztált reprodukciós 

technológiákat alkalmazó meddőségkezelési eljá-

rásban résztvevő nők tapasztalatait és élményeit 

vizsgálja, arra a kérdésre keresvén választ, hogy me-

lyek a technológiával és elsősorban a technológiát 

alkalmazó egészségügyi szakemberekkel való kon-

taktusuk során felmerülő legfőbb témák és prob-

lémák. A fórum-elemzésre épülő vizsgálat során az 

alkalmazott elméleti megközelítés nem a klasszikus 

defi cit modell, hanem az egyéni és kontextuális tu-

dás fontosságát hangsúlyozó, laikus szakértelemre 

hivatkozó tudományos irányzat. A kutatási ered-

mények szerint a laikus szakértelem és kontextuá-

lis tudás presztízse növekszik, míg az egészségügyi 

szakemberek és az intézményesített gyógyászat iráni 

bizalom gyengül, a kezelések iránti attitűdök terén 

új dinamika van kialakulóban.

Kulcsszavak: meddőség, asszisztált reprodukciós 

technológiák, laikus szakértelem, orvosi technoló-

gia, orvos–beteg szerep, orvos–beteg kapcsolat.

Abstract

„Lay Expert” Patients, or Experiencing and 
Interpreting the Changing Doctor-Patient Rela-
tionship during Infertility Treatment

Th e research (funded by OTKA GRANT K 

108981) investigates the experiences and interpre-

tations of those women who have decided to take 

part in infertility treatments using assisted repro-

ductive technologies. Th is main focus and ques-

tion of the inquiry was: What are the main topics 

and problems when coming into contact with the 

technology as well as the healthcare professionals 

working with such technologies? Th roughout the 

project the traditional defi cit model of public un-

derstanding of science was bypassed, and the re-

search relied on the scientifi c tradition that accen-

tuates contextual knowledge and lay expertise. Th e 

main results of the research imply that the prestige 

of lay expertise and contextual knowledge is rising, 

whilst the trust towards medical professionals and 

institutionalized medicine is fading, and a new dy-

namic is forming in the attitudes towards medical 

treatments.

Keywords: infertility, assisted reproductive tech-

nologies, lay expertise, medical technology, doctor 

and patient roles, doctor–patient relationships.
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Bevezető gondolatok

A 2011-ben készült – teljes terjedelmű – szak-

dolgozat célja az volt, hogy az addig fellelhető ada-

tok és hipotézisek mentén próbáljon meg pillanat-

képet adni a tradicionális családmodell helyzetéről, 

rávilágítva az e modellt övező társadalmi érzületre 

és az ebből fakadó folyamatokra, s félve ugyan, de 

kitekintve a lehetséges jövőbe is. A dolgozat kísér-

letet tett arra, hogy előtérbe helyezze azt a rendkí-

vül összetett és széles körű problémakört, amelynek 

központi elemeit az emberek alkotta párkapcsola-

tokban bekövetkezett változások jelentik. Emellett 

áttekintést kaphattunk az együttélés változatos 

formáiról, illetve a fogalmak – egyedülálló, szing-

li, yuppie, posztadoleszcencia, élettársi kapcsolat 

és család – tisztázására is sor került, fenntartva az 

egyénnek azt a szabadságát és jogát, hogy egyedül 

ő illetékes eldönteni, hogy ilyen formában éli le az 

életét. Megismerkedhettünk a különböző család-

szociológiai iskolákkal, valamint a családon belüli 

hatalmi rendszerekkel is.

A továbbiakban áttekintést kapunk a magyar 

társadalom demográfi ai helyzetéről, a fi atalokban 

végbemenő változásokról, valamint a nők helyzeté-

ről is. Emellett a bizalom kérdésköre is teret kap, 

hiszen a legalapvetőbb emberi kapcsolatok sem ké-

pesek optimálisan és pozitívan működni tartós és 

magas szintű anómia esetén. Jósolni merész dolog 

lenne, az ugyanakkor biztos, hogy a család intéz-

ménye, mint a társadalom legkisebb alapegysége, 

az ember legfőbb, de nem kizárólagos, szocializá-

ciós színtere, olyan kihívásokkal kénytelen szem-

benézni, amelyekre ha nem ad időben megfelelő 

válaszokat, végképpen elveszíti korábbi pozícióját 

a folyamatosan alakuló és változó világban. Persze 

temetnünk nem kell a tradicionális családmodellt, 

mivel a korábbi keretek fellazulása nem egyenlő a 

család halálával. Európa északi országaiban sikere-

sen tettek kísérleteket arra, hogy a család és a mun-

ka világa által támasztott kihívások közös nevezőt 

találjanak a családon belül. Ennek előfeltétele a 

nemek közötti – korábban nem ismert – együttmű-

ködés kiteljesedése.

A dolgozat alaptétele, hogy a család a társada-

lom legfontosabb kisközössége, amelynek keretein 

belül dől el a jövő társadalmának testi-lelki-mentá-

lis állapota, minősége. Ugyanakkor minden, a csa-

ládhoz kapcsolódó folyamat azt mutatja: annak ér-

dekében, hogy a család a jövőben is a legfontosabb 

társadalmi intézmény maradhasson, alkalmazkod-

nia kell minden olyan folyamathoz és változáshoz, 

amely fennmaradását veszélyezteti.

Népesedés (az elmúlt évtizedek népesedési 
helyzete, főbb számok)

A népesedéssel kapcsolatos problémakör az ösz-

szes modern társadalmat érinti. A tizenkilencedik 

századtól kezdve a huszadik század második har-

madáig ívelő időszakban jelentős népességrobbanás 

következett be a világon. Ennek oka a technikai 

fejlődés, a termelékenység növekedése, az életszín-

vonal emelkedése, az egészségügyi rendszer kiala-

kulása és fejlődése, a nyugdíjrendszerek működése. 

A jóléti-gondoskodó állam kialakulásával, a szüle-

téskor várható élettartam emelkedésével s az iskolai 

rendszer expanziójával együtt jelentős változások 

indultak el. Napjaink demográfi ai-gyermekvállalási 

s különböző áttéteken keresztül a családhoz való vi-

szonyai ezekre a folyamatokra vezethetők vissza. A 

modern korban azonban attitűdváltozásokra is sor 

került, s kérdés az is, hogy a modernizáció további 

haladásával milyen struktúra alakul ki a család te-

kintetében.

Magyarország népesedési helyzete illeszkedik 

az évtizedek óta tartó európai trendekbe. Ennek 

megfelelően kisebb-nagyobb ingadozásokkal fo-

lyamatosan fogy a népesség. A teljes termékenységi 

arányszám értékének a népesség egyszerű reproduk-

ciójához meg kellene haladnia a 2-es értéket. Erre 

Európában mindössze két ország képes: Francia-

ország 2,02, Írország 2,03-as értékkel bír. Magyar-

ország 1,35-ös arányszámot „hoz”, a többi ország 

arányszámai is ezen érték körül mozognak.185 Ér-

demes megfi gyelni az elmúlt hatvan év változásait. 

Magyarország esetében az 1950-es 2,6-os arány-

számról esett le a mutató a jelenlegi 1,2–1,3 között 

mozgó értékre. Franciaország 2,93-as értékről érke-

zett el az 1994-es 1,7-es termékenységi arányszám-

185 Demográfi ai portré 2009. Budapest, KSH Né-

pességtudományi Kutató Intézet, 31.

Lippai Roland
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hoz, innen jutott el a jelenlegi 2,02-es értékhez.186  

Cseh-Szombathy László kimutatása jól illusztrálja, 

hogy az 1950 és 1994 közötti időszakban több or-

szág is gyakran 3,0 fölötti termékenységi arányszá-

mot mutatott. A zuhanás innen nézve még erőtel-

jesebben látszik.

Az elmúlt két évtizedben a magyarok teljes ter-

mékenységi arányszáma 1,27 és 1,36 között moz-

gott; lényegesen elmaradt a reprodukciós s így a 

népességszám-növekedéshez szükséges értéktől. A 

lélektaninak nevezett tízmilliós érték alá 2010-ben 

esett a magyar népesség. Ez az érték nem volt vá-

ratlan, az elmúlt három évtized tendenciája előre-

vetítette ezt, ugyanakkor voltak olyan várakozások, 

amelyek ennek bekövetkeztét néhány évvel kitol-

ták. Eközben már voltak olyan vélekedések a 2010-

es év derekán is, hogy a népesség a tízmilliós lélek 

alá esett.187 Az esztendő utolsó harmadában közölt 

adatok szerint az év január–augusztus közötti idő-

szakában a népesség lélekszáma 9 millió 999 ezer 

fő volt.188 Az esztendő végére 9 millió 986 ezerre 

állt be a lélekszám, miközben a teljes időszakban 

40.500 terhességmegszakítást végeztek, ami száz 

élve születettre 44,8 százalékos arány.189 A népes-

ség 1980-ig stabilan a tízmillió fő felett állt, majd 

10 millió 795 ezer főről indult meg a napjainkig 

tartó tendencia. Folyamatosan csökkent az élve 

születések száma is, aminek következtében az ad-

dig évi százezer fő fölött lévő szám 1997-re elérte a 

100.350 főt, majd egy évvel később a kritikus érték 

alá esve 97 301 főre esett vissza. Mindez azt mutat-

ja, hogy 1980 óta 1998-ig 51 372 fővel csökkent az 

élve születések száma Magyarországon.190 

Ugyanakkor a népesedés szempontjából volt egy 

emelkedő korszaka is Magyarországnak. Az 1949 és 

1980 közötti időszakban 1,5 millió fővel nőtt az 

ország lélekszáma. Erre az időszakra jutottak olyan 

adminisztrációs és kényszerítő erejű intézkedések, 

amelyek hatalmi szóval igyekeztek változtatni a 

demográfi ai helyzeten. A terhességmegszakításokat 

1953 és 1956 között adminisztratív eszközökkel 

186 Cseh-Szombathy 2011:21-30.

187 Matalin 2010 10 000 000 alatt. Népszabadság, 

2010.07.15.

188 Lippai 2010 Nem a szinglik mentik meg a vi-

lágot. Magyar Nemzet Online, 2010. 02. 24.

189 Népesség, népmozgalom 2007–2011. KSH.

http://portal.ksh.hu/pls/ksh/docs/hun/xstadat/xstadat_

evkozi/e_wdsd001b.html (Letöltés: 2011. 03. 08)

190 Népesség, népmozgalom (1949 –), KSH.

http://portal.ksh.hu/pls/ksh/docs/hun/xstadat/xstadat_

hosszu/h_wdsd001a.html (Letöltés: 2011. 03. 08)

korlátozták. Ennek okán az élve születések aránya 

(22-23 ezrelék) már közelítette a két világháború 

közötti arányokat. A tényleges évi szaporodás pe-

dig 12 ezrelékre növekedett, mivel javulás állt be a 

halandósági viszonyokban is.191 Mivel az abortusz 

korlátozását feloldották, az újra megindult csök-

kenés megállítása érdekében különböző család- és 

gyermektámogatási formákat vezettek be.

1. sz. ábra

 Forrás: Központi Statisztikai Hivatal192 

Az egyének gyermekvállalási hajlandóságát 

nagyban befolyásolják a várható támogatások mér-

téke és minősége is. A dolgozatnak nem célja rész-

telesen bemutatni a magyar családtámogatási rend-

szert. Felsorolás-szerűen a főbb támogatási tételek: 

gyermekgondozási segély (gyes), gyermekgondozási 

díj (gyed), gyermeknevelési támogatás (gyet), ter-

hességi-gyermekágyi segély (tgyás). A támogatások 

a gyermekes állapot különböző időszakaihoz kö-

töttek, míg a családi pótlék a születéstől egészen a 

gyermek 18. életévéig jár.

A gyermekvállalásra nem csak érték-, attitűd- 

vagy mentális változások hatnak. A támogatási 

rendszer stabilitása vagy éppen instabilitása nagy-

ban szerepet játszik abban, hogy a párok – akár 

házasságban, akár élettársi kapcsolatban élnek – 

döntsenek olyan hosszú távú lelki és anyagi elköte-

leződés mellett, mint amit a gyermekvállalás is ma-

gában hordoz. Az elmúlt években gazdaságpolitikai 

megfontolások mentén többször is beavatkoztak a 

családtámogatási rendszerbe. Míg 1995-ben Bokros 

Lajos akkori pénzügyminiszter megszorító  – más 

néven: stabilizációs – csomagja révén eltörölték a 

gyedet, addig a 2009-ben az ország irányítását át-

vevő Bajnai-kabinet hozott olyan döntéseket, ame-

lyek érintették a támogatások időtartamát.

A rövidített időtartamot az Orbán-kormány ál-

191 Romsics 2005:468.

192 Népesség, népmozgalom (1949–) KSH, http://

portal.ksh.hu/pls/ksh/docs/hun/xstadat/xstadat_

hosszu/h_wdsd001a.html
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lította vissza, 2011. január 1-jétől pedig az egykul-

csos családi adózás van érvényben. Annak eldöntése, 

hogy vajon az elkövetkező esztendőkben megválto-

zik-e a „gyerek egyenlő szegénységgel” alapon álló 

közvélekedés, egyelőre nem időszerű. A munkanél-

küliség magas szintje, az élet szinte minden terüle-

tén uralkodó alacsony bizalomszint inkább a nega-

tív folyamatokat erősíti, ugyanakkor egy markáns 

családtámogatási rendszer mindenképpen jótékony 

hatással lehet a népesedési helyzetre. Minden vizs-

gált korcsoportban eltérés mutatkozik a kívánt és 

tervezett és a valóságos gyerekszámok között. Nem 

születnek meg a tervezett gyerekek. Míg 1992-ben 

a 25–29 éves korcsoport 2,1 gyereket tervezett, köz-

ben 1,4 lett a számarány, és 2000–2001-ben sem si-

került a célokat elérni, ugyanis 2,2 helyett 1,1 lett a 

megszületett gyermekek száma.193 Az elmúlt évtized 

népesedési adatait fi gyelembe véve feltételezhető, 

hogy az arányok a legjobb esetben is változatlanok 

maradtak. 

Olyan komplex társadalompolitikára van szük-

ség, amely képes hidat képezni a társadalmi és a 

gazdasági dimenzió között. Minden olyan területen, 

ahol emberi cselekvés és beavatkozás történik, elen-

gedhetetlen, hogy a bizalmi struktúrák megfelelően 

működjenek. Ha kiegyensúlyozott a kapcsolat és az 

átjárás a makro- és a mikroszintek között, számos – a 

társadalmat érintő – negatív folyamat mérsékelhető. 

Nincsen olyan hipotézis vagy előrejelzés, amely a 

magyar népesség növekedését vetítené előre. Sokkal 

inkább azok a vélemények az uralkodók, amelyek 

a legjobb esetben is gyenge stagnálást feltételeznek. 

Valószínűbb az a forgatókönyv, amely szerint nem áll 

meg a népességcsökkenés, a különböző intézkedések 

sem lesznek képesek a folyamatot megállítani. Ennek 

oka lehet az is, hogy nem csupán gazdasági, hanem 

értékrendbeli okok is állnak a folyamat mögött.

Minden bizonnyal a bizalmi szint csökkenése, 

a hagyományos családmodell vezető szerepének el-

veszítése is szerepet játszik a folyamatokban éppen 

úgy, mint a „digitális bennszülötteknek” is nevezett 

generáció közönyössége nem csupán a család intéz-

ménye – de egyes félelmek szerint – az alapvető em-

beri kapcsolatok irányába is.

A bizalom (a bizalomhiány és a társadalmi 
tőke) 

A családnak és a házasságnak eddigi megközelí-

tése a hagyományok, a többség által elvárt viselke-

193 Spéder 2004:137-151.

dések és a demográfi a metszetéből történt. Mind-

eközben nem szabad elfeledkezni a bizalomról és 

azokról a „tőkékről” sem, amelyek minden emberi 

létezés alapstruktúráit adják. A társadalmi együtt-

működéshez – a már említett szinteken – alapfelté-

telként fent kell állnia mind a bizalmi, mind pedig 

a kulturális, társadalmi s emberi tőkének is.

A nem csupán gazdasági dimenzióban vizsgált 

„tőkék” megértéséhez érdemes Pierre Bourdieu-t 

idézni. A szociológus három szegmensét defi niálta 

a tőkének: a gazdasági, a kulturális és a társadalmi 
tőke viszonylatában elemezte a belső és a külső ja-

vak felhalmozásának folyamatát.194 Az úgynevezett 

kulturális tőke Bourdieu elmélete szerint megje-

lenhet inkorporált s objektivált formában is. Az 

inkorporált tőke felhalmozása időigényes, számos 

lemondással jár az egyén számára. E tőke felhalmo-

zása más személyre át nem ruházható. Személyre 

szabott, az elsajátítás folyamata jelentős időráfor-

dítást igényel.195 Felvetődik a kérdés az időtényező 

kapcsán, hogy a modern társadalom megnöveke-

dett kulturálistőke-igénye s az arra fordított idő a 

korábbiakhoz képest milyen mértékű lemondással 

jár a párkapcsolatok kialakításához, a családhoz, 

a nem a kötelezettségekkel eltöltött „valódi” sza-

badidőhöz képest. A gazdasági tőke az a „vagyon”, 

amely közvetlenül pénzzé konvertálható. Ahogy 

más tőkék is képesek az intézményesülésre, úgy a 

gazdagsági tőke is: legtöbbször tulajdonjogi for-

mában történik meg. A társadalmi tőke forrása és 

ereje a „kapcsolatokban” rejlik. Itt olyan, a jelenben 

aktuális és potenciális erőforrások összességéről van 

szó, amelyeknek alapja az egy csoporthoz való tar-

tozás. „A társadalmi tőke újratermeléséhez elenged-

hetetlen az állandó csereaktusokban megvalósuló, 

szakadatlan kapcsolattartás”.196 Ennek célja a köl-

csönös ismertség és elismerések folyamatos megerő-

sítése. Skrabski Árpád a társadalmi tőke forrásaként 

első helyen a családot nevezte meg. Emellett fontos 

színterek még az iskola, a társadalmi és az önkéntes 

szervezetek is.197 

Az ezredforduló után a kapcsolatok ápolása 

nem igényel feltétlenül közvetlen személyességet. 

Az internet és a közösségi oldalak térhódítása, hoz-

záférhetőségének növekedése lehetővé teszi, hogy a 

korábbi idők protokolláris rítusai némileg háttér-

be szoruljanak. Tehát a 21. században immár nincs 

szükség a társadalmi tőke kialakításához és annak 

194 Felkai – Némedi – Somlai 2002:433.

195 Uo., 434.

196 Uo., 439.

197 Skrabski 2003:26.
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fenntartásához valamely „elit golfklubhoz” való tar-

tozásra. A digitalizáció, a technikai fejlődés adta le-

hetőségek nagyban csökkentették azon erőforrások 

ráfordításának mértékét, amelyek akár csak néhány 

évtizeddel korábban is szükségesek voltak az elért 

státusz megőrzéséhez.

A társadalmi tőke annyiban különbözik az em-

beri vagy a pénztőkétől, hogy az nem az egyén tulaj-

donát képezi, hanem egy közösségnek vagy a társa-

dalomnak a jellemzője.198 Az idézett tőkék bizonyos 

körülmények között konvertálhatók.

Minden elemi emberi együttműködéshez biza-

lom szükséges. Ha a bizalom mértéke kritikus szint 

alá esik egy társadalomban, s ezzel együtt növekszik 

a bizalmatlanság, akkor az nagyban befolyásolja 

számos más terület mellett az alapvető emberi és 

párkapcsolatok létrejöttét, azok minőségét s ezál-

tal a család kialakulásának is az esélyeit. Az elmúlt 

évtizedek népesedési problémái ebben a vetületben 

magyarázhatók a makro és a mikro bizalmi szintek 

állásával, illetve az erősen jelen lévő anómia mérté-

kével is. A bizalmi kérdésnek és a házasságnak egy 

rejtett dimenziója annak egészség- és életvédő funk-

ciója is. Míg egy konfl iktusos és ellenséges párkap-

csolatnak súlyos egészségkárosító hatása van, addig 

a kölcsönös bizalmon alapuló szövetség az egyre 

kiszámíthatatlanabb társadalomban a legfontosabb 

mentális-fi zikai egészségvédő tényező.199 

Mindez különösen fontos lenne egy olyan társa-

dalom esetében, amely amellett, hogy súlyos népe-

sedési problémákkal küzd, komoly helyezést ér el a 

szív- és érrendszeri, a daganatos és a mentális beteg-

ségek listáján. Míg 1980-ban 27.937 fő halt meg da-

ganatos betegségben, addig 2009-ben már 33.174. 

A keringési rendszerrel összefüggő halálozások szá-

ma ugyan esett a vizsgált időszakban, de még így 

is 64.921 fő hal meg ebben a tünetegyüttesben.200  

Az öngyilkosságok száma közel ötezerről csaknem a 

felére csökkent. Ugyan bizonyos szintű mérséklődés 

megfi gyelhető, de az egészségügyi rendszer fejlődé-

se, az elvileg tudatosabb gondolkodás és az olykor 

ugyan megrendülő gazdasági fejlődés erősebben 

kellene, hogy befolyásolja e folyamatokat. Például 

a kedvezőnek tűnő öngyilkossági adatok még így is 

magasak más országokéhoz viszonyítva.201

198 Skrabski 2003:24.

199 Kopp 2010:243-254.

200 Népesség, népmozgalom (1949–) KSH. 

http://www.ksh.hu/pls/ksh/docs/hun/xstadat/xstadat_

hosszu/h_wdsd001c.html

201 Statisztikai tükör (2008/10): Öngyilkosságok 

1-2.

A magyar társadalommal kapcsolatos anómia-

vizsgálatok már a rendszerváltás után is azt mutatták, 

hogy súlyos problémák vannak mind a kiszámítha-

tóság, mind a jövő és a személyes bizalom, valamint 

a hit kérdéskörében. A jövőbe vetett bizalomban és a 

gyorsan változó társadalmi-gazdasági-politikai hely-

zethez való hozzáállásban romlás fi gyelhető meg már 

1978 és 1994 között is. Míg 1978-ban a megkérde-

zettek csak 21 százaléka értett egyet azzal a kijelentés-

sel, hogy „minden olyan gyorsan változik, az ember 

azt sem tudja már, hogy miben higgyen”,202 addig 

1990-ben ez már 59 százalék, és négy évvel később 

is csak 49 százalékra esett vissza. A kijelentéssel egyet 

nem értők arányai: 1978-ban 46 százalék, 1990-ben 

és 1994-ben 13 százalék. A jövőbe vetett hittel kap-

csolatosan is hasonlóan lemondó és negatív kép bon-

takozik ki. Az 1978 és 1994 közötti időszakban 32 

százalékkal növekedett azok száma, akik úgy gondol-

ták, hogy „az ember egyik napról a másikra él, nincs 

értelme előre terveket szőni”. Az ezzel a kijelentéssel 

egyetértőknek 1990-ben volt a legmagasabb aránya: 

48 százalék gondolta azt, hogy a kiszámítatlanság 

szövi az életét. Tehát 1978-ban 14 százalék, 1994-

ben pedig 46 százalék érezte bizonytalannak a jövő-

jét. A kijelentéssel egyet nem értők aránya a vizsgált 

időszakban drámaian esett: 1978-ban 69 százalék, 

1990-ban 35, míg 1994-ben 34 százalék gondolta, 

hogy érdemes tervezni.

Országok közötti összehasonlításban, 1990–91-

ben a magyar társadalomnak mindössze 24,6 száza-

léka gondolta azt, hogy az emberekben meg lehet 

bízni. Norvégiában ez a szám 65,3 százalék, míg 

Svédországban 59,7 százalék. Európában két évti-

zeddel korábban csak Franciaország és Portugália 

volt Magyarország mögött.203 

A legtöbb nyugati országhoz viszonyítva a régió 

bizalmi szintje – különösen a mindenkire kiterjedő 

bizalom esetében – jelentős mértékben marad el. 

A magyar vizsgálatok korrelációt mutatnak a nem-

zetközi kutatások eredményeivel, amelyek szerint a 

magyar társadalom bizalmatlansági szintje kirívóan 

magas.204 A bizalmatlanság mértéke 1995–2002 

között ötszázalékos csökkenést mutatott. Az idő-

szak elején még 63 százalék értett egyet azzal az 

állítással, hogy „az emberek általában aljasak, ön-

zőek, akik csak ki akarják használni a másikat”. Ez 

az érték 2002-re 58 százalékra esett le. Újabb négy 

év elteltével 69 százalékot mutatott a bizalmatlan-

sági szint. Hasonlóan romlottak az értékek más jel-

202 Spéder – Paksi – Elekes 1998:490-513.

203 Skrabski 2003:26.

204 Kopp 2008:126.
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lemzők mentén is. Míg 1995-ben az emberek 63 

százaléka gondolta, hogy az emberek önzőek, addig 

hét évvel később ötven százalék, 2006-ra pedig a 

rendkívül magas, 81 százalékos értéket érte el a mu-

tató. „A legbiztosabb nem bízni senkiben” állítással 

kapcsolatban is a már ismert tendencia bontakozott 

ki. Tehát 1995-ben 56 százalék, 2002-ben 54, míg 

2006-ra 70 százalék az egyetértők aránya.

2. sz. ábra
 Forrás: Kopp Mária (2008): Magyar lelkiállapot. 

Budapest, Semmelweis Kiadó

A bizalmi szint ilyen mértékű romlásával együtt 

jár az anómia szintjének az emelkedése is. A szabály-

sértő vagy megkerülő magatartás az előbbre jutás 

érdekében már 2002-ben is 80 százalékos egyetér-

téssel találkozott, 2006-ra 84 százalékra emelkedett 

ez a mutató.205 A jövővel kapcsolatos pesszimizmus 

2006-ra 69 százalékra emelkedett, miközben a vizs-

gált időszak elején 52 százalék volt. Magas, tízszáza-

lékos növekedést mutatott az a vélekedés is, amely 

szerint túl gyorsan változnak a dolgok, és nincs mi-

ben hinni: 2006-ban 82 százalék értett egyet ezzel 

az állítással. A „manapság alig tudok eligazodni az 

élet dolgaiban” állítással egyetértőknek is növekedett 

az aránya: a vizsgált időszakban 66 százalékról 75-re 

nőtt. A drámai folyamatok mögött minden bizony-

nyal a vizsgált időszakok gazdasági-politikai folya-

matai állnak, amelyek nagyban meghatározzák mind 

a személyes jólétet, családi, szociális és társadalmi 

kapcsolatokat, valamint áttéteken keresztül mentá-

lis-fi zikai egészet is. Mindennek fényében érdekes a 

fi atalok gyermekvállalással, házassággal és családdal 

kapcsolatos attitűdjei.

A fi atalok (a fi atalok párkapcsolati és 
gyermekvállalási preferenciái az 
ezredforduló után)

Az elmúlt évtizedek tendenciái azt bizonyít-

ják, hogy a házasság intézménye már nem olyan 

205 Kopp 2008:127.

preferált együttélési forma, mint az azt megelőző 

korszakokban volt. E folyamat mögött ott áll a fi -

atalok egyre erőteljesebb individualizációja, az ok-

tatási rendszer expanziója, az alternatív együttélési 

formák terjedése. Rendkívül érdekes, hogy a már 

házasságban élők nagy része is azon a véleményen 

van, hogy a fi atalok előbb éljenek együtt, mielőtt 

házasságot kötnek. 2004-ben a házasságban élők 

60,4 százaléka volt ezen a véleményen, az élettársi 

kapcsolatban lévők 69,3 százaléka, de még a part-

nerrel együtt nem élők is 59 százalékkal támogat-

ták a házasság előtti együttélést. Az összes megkér-

dezett már 1991-ben és 2004-ben is záródó ollót 

mutatott: 47 százalék és 60,8 százalék vallotta az 

előzetes együttélés szükségességét.206 Fontos meg-

jegyezni, hogy a korábbi korokkal ellentétben – 

különösen a premodern korszakra visszatekintve 

– a közösség már szinte semmilyen mértékben nem 

bünteti sem az „egyedülállóságot”, sem a házasság 

nélküli párkapcsolatot, együttélést. Bizonyos körül-

mények mintha éppen azt segítenék elő, hogy az 

„atomizáció” és a párkapcsolati pluralizáció minél 

nagyobb, míg az esetleg jogilag is elismert kötele-

zettségek minél kisebb mértéken kerüljenek domi-

náns helyzetbe. Az emberek több mint 90 százalé-

ka életében legalább egyszer házasságot kötött. Ez 

a trend egészen a hetvenes évekig állt fenn. Ebben 

az időszakban a férfi ak első házasságukat 24, míg 

a nők 21 éves korukban kötötték.207 Ez az ezred-

fordulóra már a férfi aknál 27,2 évre, míg a nőknél 

24,7 évre tolódott ki. A tendencia nem állt meg, 

hiszen 2007-ben a férfi ak 30,1 évesen, míg a nők 

27,5 évesen kötötték meg az első házasságukat.208

Tóth és Dupcsik is jelzik, hogy az adott idő-

szakban megváltozott a házassággal kapcsolatos tár-

sadalmi vélemény, s egy 2001-es vizsgálat szerint az 

akkori 22–26 éves fi ataloknak csak 30 százaléka élt 

tartós párkapcsolatban, emellett kritikai álláspon-

ton voltak a házasság intézményével szemben is. A 

házasság intézményének egyfajta „riválisává nőtte 

ki magát” az élettársi kapcsolat, mint együttélési 

forma. E változás mögött a fokozódó individuali-

záció és szabadságigény, a fogyasztói társadalom at-

titűdjei – „carpe diem” felfogása – állhatnak, illetve 

azok a gazdasági természetű változások, amelyek a 

magasabb iskolai végzettséghez való könnyebb hoz-

zájutással immár olyan megélhetési, egzisztenciális 

környezetet tudnak biztosítani a korábban egymás-

ra utalt egyéneknek, amelyek nem teszik szükséges-

206 Demográfi ai portré 2009:17.

207 Somlai – Tóth 2002:340.

208 Demográfi ai portré 2009:10.
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sé kötelezően – főleg nem társadalmi nyomásra – a 

házasodást. Egyre több fi atal vélekedik úgy, hogy 

életstratégiájának jobban megfelel a házasságnál ru-

galmasabb együttélési forma. Ugyanakkor az élet-

társi kapcsolat egyfajta próbaházasságként is mű-

ködhet,209 amennyiben a tartós együttélést házasság 

követi. A házasságkötések számának esése, a válások 

számának emelkedése mindenképpen a házasság 

presztízsének erózióját jelzi.

Míg 1970-ben 96.612 házasságot kötöttek, 

addig egy évtizeddel később már csak 80.331-et, 

1996-ra pedig évi ötvenezer alá csökkent az évi 

házasságkötések száma.210 A válások mértéke nem 

mutatott olyan dinamikus emelkedést, mint amit 

a házasságkötések számának esése feltételezne: az 

1985–87 közötti időszakot kivéve 2010-ig egyszer 

sem közelítette meg a válások száma az évi 30.000-

et. Emellett fi gyelembe kell venni azt is, hogy ugyan 

a házasságkötések száma esik, az e körből kimaradók 

nem maradnak feltétlenül párkapcsolat nélkül. Tör-

ténik mindez annak ellenére, hogy jelentős eltérés 

fi gyelhető meg azok halálozása között, akik egyedül 

vagy házasságban élnek. Egy Finnországban 1996 

és 2000 között végzett vizsgálat rendkívüli eredmé-

nyekre jutott. Eszerint a 30–64 éves korosztályba 

tartozó férfi ak – ha élettársi kapcsolatban élnek – 

49 százalékkal, míg az egyedül élők 167 százalékkal 

nagyobb valószínűséggel halnak meg, mint a házas-

ságban élők.211 A férfi ak mortalitás szempontjából 

a nőknél nagyobb mértékben érzékenyek, annak 

függvényében, hogy kapcsolatban vannak-e, vagy 

egyedül élnek. A vizsgált korosztály nő tagjai élet-

társi kapcsolatban 53 százalékkal, ha egyedül élnek, 

75 százalékkal nagyobb valószínűséggel halnak 

meg, mint akik házasságban élik életüket. A férfi -

ak veszélyeztetettsége egyedül élés esetén több mint 

száz százalékkal nagyobb, mint a nők esetében. Az 

ezredfordulón a nők 9, míg a férfi ak 6 százaléka élt 

élettársi kapcsolatban.212 Két évtizeddel korábban 

a 15–19 éves korcsoportban a nőknek még csak 

3 százaléka választotta ezt az együttélési formát. A 

konstrukció elfogadottságát jelezi, hogy 2001-re a 

korcsoport 71 százaléka választotta az élettársi kap-

csolatot. Az Ifj úság2000 adatai szerint már az ezred-

209  Lippai 2010 Végleg rászámolnak a magyar tár-

sadalomra? Magyar Nemzet Online, 2011. 03. 21.

210 Népesség, népmozgalom (1949–), KSH http://

portal.ksh.hu/pls/ksh/docs/hun/xstadat/xstadat_

hosszu/h_wdsd001b.html (Letöltés: 2011. 03. 12.)

211 Mentálhigiéné és pszichoszomatika, 11 (2010) 

4:247.

212 Laki – Szabó – Bauer 2001:41. 

fordulón sem volt nagy kedv a házasodásra, hiszen 

a 25–29 éves korosztályba tartozó férfi ak mindössze 

35 százaléka, a nőknek pedig 55 százaléka élt házas-

ságban. Az ezredfordulón kicsit több mint 48.000 

házasságot kötöttek, miközben közel 24.000 válás 

történt. Növekedett az egyedülállók száma a 25–29 

évesek körében 2004-ben. Míg 2000-ben a 25–29 

éves korosztályba tartozó nők 27 százaléka, a fér-

fi ak 51 százaléka volt hajadon vagy nőtlen, addig 

négy évvel később már a férfi ak 76, míg a nők 61 

százaléka független. A korcsoportba tartozó férfi ak 

11 százaléka, míg a nők 12 százaléka élt élettársi 

kapcsolatban. Házasságban a férfi ak 3 százaléka, 

míg a nők 6 százaléka élt ekkor. Az ezredfordulón 

összességében a férfi ak 77 százaléka, a nők 60 száza-

léka volt hajadon vagy nőtlen. Az élettársi kapcso-

latok elfogadottságát mutatja, hogy 2004-ben már 

a 25–29 éves korosztályhoz tartozó férfi ak 19 szá-

zaléka, a nőknek pedig 22 százaléka tartozott ebbe 

a körbe.213 Némileg, egy százalékkal emelkedett a 

hajadon nők számaránya 61 százalékra, ugyanakkor 

a nőtlen férfi ak aránya változatlan maradt.

A házasodási és a gyermekvállalási kedv csök-

kenése mellett bizonyos az is, hogy továbbra is 

megmaradtak a különbségek a nemek közötti csa-

ládi állapot szempontjából. A 2008-as esztendőben 

„a 15–29 éves férfi ak 78, míg a nők 64 százaléka 

nőtlen vagy hajadon”.214 A kedvezőtlen demográfi ai 

folyamatokat fi gyelve nem meglepő, hogy az elmúlt 

évtized a gyermekvállalás szempontjából is kedve-

zőtlen időszak volt, s egyértelműen mutatkozik meg 

a 15–29 éves korcsoportba tartozók gyermekválla-

lási kedvének hanyatlása is. Míg 2000-ben Magyar-

ország lélekszáma 10 millió 222 ezer fő volt, addig 

2008-ra 10 millió 045 ezer főre apadt a népesség.215 

A három vagy több gyerekkel bírók a 15–29 éves 

korcsoportban 2008-ban mindösszesen 2 százalék, 

s 2004-ben és 2000-ben is csak 3 százalék volt. A 

korosztályban a három vizsgálati időpontban csök-

kenés mutatható ki a két gyermeket vállalók között 

is: 2000-ben 7 százalék, 2004-ben 5, míg 2008-ban 

4 százalék az arány.

„Természetesen” az egy gyermeket vállalók ará-

nya is esett: 13 százalék, 12 és 10 százalék vállalko-

zik legalább egy gyermek felnevelésére. A vizsgált 

időszakban a gyermektelenek aránya a 15–29 éves 

korcsoportban 77 százalékról 84 százalékra emelke-

213 Bauer – Szabó 2005:19.

214 Bauer – Szabó 2009:18.

215 Népesség, népmozgalom (1949-) KSH

http://portal.ksh.hu/pls/ksh/docs/hun/xstadat/xstadat_

hosszu/h_wdsd001a.html?397 (Letöltés: 2011. 03. 12.)
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dett.216 Ezt pedig csak az tudná ellensúlyozni, ha 

emelkedne a több gyermeket vállalók aránya, vagy 

ha olyan társadalmi és gazdasági környezet alakul-

na ki, amely a gyermekvállalást támogatja, és nem 

bünteti. Ebben a kérdésben nemcsak a politikai, 

hanem a gazdasági szereplőknek is felelőssége van. 

Pedig a vágyak szintjén magas a támogatottsága a 

gyermekvállalásnak.

S. Molnár Edit már az ezredfordulón felhívta 

arra a fi gyelmet, hogy a társadalom nem támogat-

ja a gyermektelenséget.217 Azzal a felvetéssel, hogy 

jó dolog, „ha egy házaspárnak nincsen gyereke”, 

a megkérdezettek mindössze 3,7 százaléka értett 

egyet, miközben az elutasítottság kiemelkedően 

magas, 82,4 százalékot ért el. Magas a preferáltsága 

az egygyermekes modellnek is 32,2 százalékkal, ám 

ennek elutasítottsága is 32,7 százalék volt. Kiemel-

kedően magas, 77,2 százalékos a támogatottsága a 

kétgyermekes modellnek, ugyanakkor a négy vagy 

az annál több gyermek vállalása már erős negatív 

véleményt vált ki. Az 1997-es adatok szerint össze-

sen 61 százalék nem értett egyet azzal, hogy a gyer-

mekvállalás egyenlő azzal, hogy minden másról le 

kell mondani. Az egyetértők és részben egyetértők 

aránya összesen 39 százalékot tett ki.218 Pontosan 50 

százalék utasítja el azt a vélekedést, hogy a gyermek-

telenség segít az egyéni célok megvalósításában. A 

részben vagy teljesen egyetértők aránya szintén 50 

százalék. A patthelyzet feloldásában segít az érzelmi 

dimenzióban keletkező – vagyis hogy a gyerek a ne-

hézségek ellenére is boldogságot ad – 92 százalékos 

számarány. A kedvező számadat ugyanakkor nem 

fedi a döntések mögött húzódó logikát. A két – a 

gyermekvállalást inkább teherként jelző – felvetésre 

a részben vagy teljesen egyetértők aránya száz száza-

lék, ami azt valószínűsíti, hogy az egyéni célok vagy 

gazdasági megfontolások annak ellenére is felülír-

ják a gyermekvállalás okozta érzelmi örömök iránti 

vágyat, hogy ennek jól kitapintható igénye van a 

társadalomban. Pongrácz Tiborné adatai jól érzé-

keltetik a racionális döntés túlsúlyának hátterét az 

első gyermekvállalás megfontolásakor. Ennek főleg 

az az oka, hogy a gyermekes nők a gyermektelenek-

nél rosszabb esélyekkel indulnak vagy térnek vissza 

a munkaerőpiacra. Már 1998-ban a megkérdezet-

tek 48,2 százaléka volt azon a véleményen, hogy a 

gyermeket vállalók nehezebben találnak munkát, 

mint akik nem vállalnak ilyen kötelezettséget. A 

munkahelyi karrierépítésben is gondot okoz a gyer-

216 Bauer – Szabó 2009:20.

217 S. Molnár 2001:259-279.

218 Pongrácz Tiborné 2002:438-448.

mekvállalás 34,4 százalék szerint. Iskolai végzettség 

szerint is inkább a bizonytalanság fi gyelhető meg; a 

nyolc általánost végzettek 53,8 százaléka, a közép-

fokú végzettségűek 49,4 százaléka s még az egyete-

mi vagy főiskolai végzettséggel bírók 36 százaléka is 

azt gondolja, hogy a gyermekvállalással romlanak a 

munkaerő-piaci lehetőségeik.

Az adatok is alátámasztják azt a közhelyszerű 

– ám valós alapokat nem nélkülöző – vélekedést, 

amely szerint a nők, különösen a gyermekeket vál-

lalók, hátrányos megkülönböztetést szenvednek 

el a munkaerőpiacon. Mindez a munkába állást, 

a karrierlehetőségeket és a bérezést is érinti. Kopp 

Mária is arra hívta fel a fi gyelmet, hogy a társada-

lom támogatás helyett inkább bünteti a magasabb 

iskolai végzettségű nőket gyermekvállalás esetén.219 

Fontos megjegyezni azt is, hogy az első gyermekvál-

lalás idejének kitolódása azt a veszélyt is magában 

hordozza, hogy a kívánt gyerek egyáltalán nem szü-

letik meg. Kopp Mária a KSH Népességtudományi 

Intézetének kutatását idézi, amely szerint a három 

éven belül gyermeket tervezőknek mindössze 28 

százaléka tudta megvalósítani a vágyait, 20 száza-

lék lemondott a gyermekvállalásról, miközben 50 

százalék a további halasztás mellett döntött.220 A bi-

ológiai, párkapcsolati, életmód- és esetleg gazdasági 

tényezők pedig azt valószínűsítik, hogy az életkor 

előrehaladtával az esélyek egyre romlanak. A terve-

ket három éven belül a 25–29 éves korcsoport 34,4 

százaléka, míg a 35–39 éves korosztály csupán 15,1 

százaléka tudta megvalósítani.

Pongrácz Tiborné fi gyelmeztet arra, hogy a je-

lenlegi 30–35 éves nők 40 százaléka gyermektelen 

(…), ez ma még nem kívánt életforma, de ahogy 

az élettársi kapcsolat is elfogadottá vált, fennáll a 

veszélye annak, hogy a gyermektelenség társadalmi 

normává válik.221 A nők kilencvenes évekbeli aggo-

dalmai nem voltak alaptalanok, s az ezredforduló 

után egy évtizeddel sem lett jobb a helyzetük, amely 

erősen kihat nemcsak a párkapcsolatok létrejötté-

re és a nők házasodási, hanem a gyermekvállalási 

kedvére is. Családtervezés és a gyerekszám alakulása 

szempontjából különösen a legutolsó ifj úságkutatás 

adatai adnak okot az aggodalomra, hiszen a ked-

219 Lippai Roland 2010 A közösségi oldalak-

tól nem leszünk boldogabbak, Magyar Nemzet Online, 
2011. 03. 14.

220 Mentálhigiéné és pszichoszomatika (2010) 

4:250.

221 Lippai Roland 2011 Nehéz megszabadulni 

Bokros hagyatékáról, Magyar Nemzet Online, 2011. 03. 

17.
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vezőtlen házasodási és gyermekvállalási adatokkal 

szemben a kutatások által is megerősített általános 

vélekedés a magyar társadalom család- és gyer-

mekbarát attitűdjeit mutatja. Nyilvánvalóan erős 

feszültségek halmozódtak föl a kívánt és a megva-

lósult gyermekvállalás között. A munkaerő-piaci 

átalakulás, az évtized gazdasági problematikái, bi-

zonyos időszakok politikai bizonytalanságai és az 

alternatív párkapcsolati formák, valamint az erő-

södő individualizmus és a kötöttségek egyre mar-

kánsabb elutasítása mind szerepet játszhat abban, 

hogy az esetleg gondolati szinten meglévő kívánt 

cselekvés – házasság, gyermek és ebből kifolyólag a 

családalapítás – mégsem valósul meg. Holott az ez-

redforduló környékén s azóta is magas szinten van 

mind a gyermekvállalás, mind a házasság intézmé-

nyének megítélése. A gyermektelenség megítélése is 

rendkívüli mértékben volt elutasított annak ellené-

re, hogy az ezredfordulón 10 millió 222 ezer fő volt 

a magyarok lélekszáma. A pozitív attitűd ellenére 

2010-ben mégis tízmillió alá esett a népességszám.

Kihívások és esélyegyenlőség (a család és a 
gyermekvállalási kedv főbb kihívásai, a nők 
esélyegyenlőségének kérdése) 

A tradicionális családmodell azért (is) éli vál-

ságát, mert a korábbi, úgynevezett egykeresős csa-

ládmodellt nagyrészt kiváltja a kétkeresős struktú-

ra. A két kereső szükséges egy családban állítással 

az ezredfordulón a nők 82,8 százaléka, a férfi ak 

77,4 százaléka értett egyet, addig 2009-re az ará-

nyok 87,2 és 83,5 százalékra emelkedtek.222 Ennek 

oka a gazdasági és megélhetési kényszerek mellett 

többek között az, hogy az oktatási expanzió miatt 

a nők korábban el nem képzelhető tömegei előtt 

nyílt meg a lehetőség a továbbtanulásra, s ezáltal 

olyan karrierlehetőségek is elérhetővé váltak, ame-

lyek ugyan az egyéni életcélok megvalósulását je-

lentették és jelentik manapság is, ám kedvezőtlenül 

hatnak a párkapcsolatok létrejöttére, ezen keresztül 

pedig a család kialakulására szintén. Az alternatív 

együttélési formák is a hagyományos családmodell 

ellen hatnak. A folyamat egyik fontos komponen-

se még a nők felé közvetített társadalmi elvárás. A 

már említett iskolázottsági és karrierlehetőségekkel 

élő nők szembetalálták magukat a tradicionális „női 

modell” szerepét hangsúlyozó társadalmi elvárás-

sal. E két komponens konfl iktusa a termékenység 

csökkenésében jelent és jelenik meg manapság is. A 

222 Pongácz Tiborné – S. Molnár 2011:196.

hagyományos értékelvárások makroszinten a politi-

kai aktorok cselekvéseiben, a családtámogató intéz-

ményrendszerek korlátozásában is testet ölthetnek.

Mikroszinten – vagyis a családban – a „nő-

nek a konyhában a helye, és csak a gyerekekkel 

foglalkozhat”-féle attitűdben ölt testet a szerep-

konfl iktus. A már említett skandináv országokban 

„ezzel szemben a dolgozó anya az idealizált alakja az 

idealizált női modell mind egyéni, mind társadalmi 

szinten”, s ez magyarázza ezen országok jobb ter-

mékenységi és gyermekvállalási számait.223 Tehát itt 

az egyéni és a társadalmi értékrend konfl iktusáról 

van szó, aminek feloldásához „liberalizálni” kell a 

munkaerőpiacot, emellett valóban támogatóvá kell 

tenni a kapcsolódó intézményhálózatokat is. A kér-

dés az – s ez politikai és fi lozófi ai okokból kényes 

kérdés –, hogy vajon korunk gazdasági-társadalmi 

kihívásainak képes-e megfelelni az a struktúra, amit 

tradicionális családmodellként ismerünk. Vajon a 

megváltozott munkakörnyezet, a társadalmi-gaz-

dasági dimenzióból érkező és egyre komplexebb 

elvárások teljesítése nem könnyebb-e más, fl exibi-

lisebb együttélési formák között? E dolgozat en-

nek megválaszolására nem tesz kísérletet, csupán 

azt mutatja be a népmozgalmi adatokon keresztül, 

hogy a házasság intézményének megítélése meg-

változott az elmúlt évtizedekben, ezzel szemben az 

élettársi kapcsolat mint együttélési forma „legálissá” 

vált. Míg 1993-ban a megkérdezettek 6%-a, addig 

2004-ben már 19%-a vélte a házasságot idejétmúlt 

intézménynek.224 A fi atalok között csökken a több-

gyerekes családmodell pozitív megítélése, emellett 

csökken a gyermekvállalási kedv is, ami nem csu-

pán a gazdasági dimenzióra hat károsan – például 

a nyugdíjrendszer fenntarthatósági kényszere miatt 

–, hanem veszélybe kerül a társadalmi vitalitás is.

Míg a korábbi korszakokban nem volt kiemelt 

téma a nők egyenjogúsága, addig ez a modern és 

posztmodern korszak egyik legfontosabb – olykor 

politikailag is átszőtt – problematikája. A probléma 

valós, ami az élet számos területén negatívan hat a 

nők egyéni törekvéseire, de hatással van a termé-

kenységre is. Ugyanakkor azt is meg kell jegyezni, 

hogy nők irányából érkező elvárások a férfi akat 

állítják gyakran megoldhatatlan probléma elé. Kü-

lönösen az anyagi dimenzióban történő kihívások 

okoznak stresszhelyzetet, amelyek nem csupán a 

fogyasztói társadalom jellemzői, hanem etológi-

ai aspektusban kis komoly belső konfl iktusokat 

223 Ua., 193.

224 Demográfi ai portré 2009, Budapest, KSH Né-

pességtudományi Kutató Intézet, 15.
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eredményeznek. Ez egyrészt sikertelenné teheti a 

párkapcsolatok létrejöttét, másrészt súlyos egész-

ségkárosító hatása is van, ami a középkorú magyar 

férfi ak korai halálozási számaiban erősen kitűnik. A 

megkérdezettek 72%-a 2009-ben úgy vélte, hogy 

a férfi ak legfontosabb célja a pénzkeresés. Ugyan-

akkor a férfi ak nemi szerepével kapcsolatos pozitív 

elmozdulást mutatja, hogy a megkérdezettek 65%-

a osztja azt a véleményt, hogy férfi aknak „szűkös 

idejükből inkább a családra, mint a jövedelemszer-

zésre kellene időt szentelniük”.225 Hasonló a támo-

gatottsága annak a véleménynek is, hogy a férfi ak 

is képesek ellátni egy kisgyereket. A technológiai 

fejlődés, a termelőitől a szolgáltatói szektor felé tör-

ténő hangsúlyeltolódás a modernitás korszakában 

lehetővé tette a nők számára, hogy a korábbi stan-

dardizált életút helyett egy, a tudás, a szakértelem és 

a kompetencia által jellemzett életpálya bontakoz-

zon ki. Az individualizmus korszakában számos bi-

zonytalanság mellett is a korábbinál mégis nagyobb 

lehetőséget ad az egyéni életcélok és karrier kibon-

takoztatására.

Az elmúlt évtizedek alapján kijelenthető: a tár-

sadalom gyanakvással fi gyeli, és nem támogatja a 

nők úgynevezett egyenjogúsítási törekvéseit. Ideo-

lógiai szinten a feminizmus igyekszik tenni valamit 

a negatív diszkrimináció ellen, ugyanakkor mivel 

konszenzuskeresés helyett inkább a konfrontatív 

attitűd a domináns, kétséges a pozitív eredmények 

elérése is. Intézményi szinten Európa országai úgy-

nevezett kvótarendszerrel igyekeznek megszüntetni 

a nők hátrányos megkülönböztetését. Az össztársa-

dalmi jó érdekében mindenképpen fontos elkerülni 

a nemek harcát, amely minden bizonnyal patoló-

giás folyamatokat indítana el mind egyéni, mint 

pedig közösségi szinten. Kopp Mária is megjegyzi, 

hogy a nemek közötti egyenjogúság dimenziójában 

sokat elértek a feminista csoportok, ugyanakkor a 

konfrontatív magatartás a jellemző a kooperáció 

helyett.226 Miközben a hetvenes évektől egyre in-

kább megnyíltak a lehetőségek a korábbi, tradicio-

nális struktúrától való eltérésre, úgy egyre inkább a 

modern korszak által támasztott csapdába kerültek.

A szorítás kettős, ugyanis egyszerre kell megfe-

lelni a társadalmi-gazdasági elvárásoknak, illetve a 

reprodukciós feladatoknak. Az utóbbi dimenzióban 

történő elégtelen teljesítés komoly belső konfl iktust 

eredményezhet bizonyos életszakaszban, hiszen eto-

lógiai ösztönfunkcióról van szó, amelyet sem gazda-

225 Pongácz Tiborné – S. Molnár 2011:215.

226 Mentálhigiéné és pszichoszomatika 11 (2010) 

4:245.

sági-megélhetési, sem életmódbéli kényszerek nem 

képesek felülírni. Biológiai adottság, hogy a nők 

szülik meg a gyermeket, ugyanakkor jogos az elvá-

rás az esélyegyenlőség jegyében, hogy az utódgon-

dozásban a férfi  is vegye ki a részét oly módon, hogy 

a feladat- és munkamegosztásban a korábbi korsza-

kokkal ellentétben markánsabban van jelen. Az 

említett tehermentesítés létrejötte, az esélyegyen-

lőség minél nagyobb foka két célt szolgál: egyrészt 

lehetővé teszi a nő számára a gyermekvállalást az 

egyéni életcélok megvalósítása mellett, másrészt így 

valószínűleg nagyobb eséllyel születhetnek meg a 

kívánt és tervezett gyerekek. A halogató magatartás 

egyik következménye az is, hogy a tervezett gyerek 

egyáltalán nem születik meg. Tehát ebből a szem-

pontból fontos, hogy létrejöjjön a házasság, „mivel 

a házasságban élők gyermekvállalási hajlandósága 

nagyobb”, mint az e kapcsolati formán kívül együtt 

élők átlagos gyerekszáma.227 

A skandináv országok élen járnak a nemek kö-

zötti esélyegyenlőség kibontakoztatásában, ami an-

nak is köszönhető, hogy a férfi ak erőteljesebben ki-

veszik a részüket mind az otthoni munkából, mind 

a gyermekkel való foglalkozásból. Nem számít a 

normáktól való elszakadásnak, ha a nő helyett a fér-

fi  marad otthon a gyerekkel „szülési szabadságon”. 

A magyar társadalom több mint 70 százaléka vallja, 

hogy nem lehet igazán boldog az, akinek nincsen 

gyermeke. Ez is a társadalom konzervativizmusát 

jelzi. A konzervatív attitűd társadalmai ugyanak-

kor megnehezítik a nők kettős szerepének kitelje-

sítését,228 így ők az iskolai rendszerből kikerülve a 

munka világába érkezve vagy-vagy típusú döntési 

vagy súlyos konfl iktushelyzetbe kerülnek.

A tradicionális értékrendű társadalmak a repro-

dukciós funkciók és az anyaság előtérbe helyezésé-

vel társadalmi és a család szintjén is akadályozzák a 

kettős szerep – vagyis a gyermekvállalás és a karri-

erépítés – megvalósulását. Ugyanakkor e szerepek 

konfl iktusmentes összeegyeztetése megfelelő állami 

és munkaerő-piaci szabályozással elősegíthető. Jó 

példa erre a skandináv országok mellett Franciaor-

szág, s jelentős lépést tett Magyarország is a csalá-

di adózás bevezetésével. A családi adózás rendsze-

re azt az értéket közvetíti a társadalom felé, hogy 

a gyermekvállalás állami és társadalmi szinten is 

erős elismerést kap, s mivel a gyermekvállalás nem 

csupán reprodukciós, hanem a társadalmi közjót is 

szolgáló, hosszú távú felelősségvállalás, igyekszik az 

ezzel együtt járó terheket mérsékelni. Az elvárások 

227 Ua., 249.

228 Pongrácz Tiborné – S. Molnár 2011:192.
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nem most találkoznak először. A rendszerváltás idő-

szakában, miközben a régió többi volt szocialista 

országában leépítették a segítő rendszereket, addig 

Magyarországon érintetlen maradt a családtámoga-

tási rendszer. Ez a pozitív üzenet mindössze Bokros 

Lajos idejéig tartott. A Horn-kormány pénzügy-

minisztere a megszorítások között megszüntette a 

gyedet, a gyes és a családi pótlék bizonyos jövedel-

mi szint fölött nem jár. Mindez a jelen időszakig 

nem enyhülő bizalmatlanságot eredményezett az 

egyének és a társadalmi akaratot megtestesítő állam 

viszonyában.229 

Kopp Mária és Skrabski Árpád jegyzi meg, hogy 

a nemi szerepekkel kapcsolatos elvárások különb-

ségei csökkennek, ha a hagyományos társadalmi 

viszonyrendszer és értékrend átalakul.230 Szerintük 

Magyarország a skandináv modell felé mozdult el. 

Mindenesetre az elmúlt évtized jelentős változáso-

kat hozott a nemi szerepekkel kapcsolatos társadal-

mi megítélésben.

A Szerepváltozások 2011 adatai erőteljes elmoz-

dulást mutatnak: a kereső tevékenység megítélése 

egyre pozitívabb mind a férfi ak, mind a nők kö-

rében, miközben a korábban sokat hangoztatott 

család- és gyerekbarát attitűd némileg csökkent. 

Az okok mögött a kétkeresős modell, a megélhetés 

nehézségei vagy éppen a túlzott jólét, az élvezetek 

és a javak hajhászása, egocentrikusság, valamint a 

gyermekvállalás és családalapítás konfl iktusa állhat. 

A munka és a karrier fontossága mértékének növe-

kedését jelzi, hogy míg az ezredfordulón a nők 68,2 

százaléka, a férfi ak 62,9 százaléka gondolta, hogy a 

dolgozó nő is lehet jó anya, addig mindkét nemnél 

emelkedés következett be 2009-re: a nők 74,8 szá-

zaléka, míg a férfi ak 71,7 százaléka ért egyet ezzel az 

állítással. Pongráczné és S. Molnár is kiemeli: magas 

az egyetértők aránya abban, hogy sem a családot, 

sem a gyermeket nem éri hátrány abban az esetben, 

ha az anya akár teljes munkaidőben is házon kívü-

li munkát végez. A számok nyelvén ez azt jelenti, 

hogy míg 2000-ben a nők 50,5 százaléka, addig 9 

évvel később már csak 35,8 százaléka értett egyet 

azzal, hogy a teljes munkaidőt házon kívül töltve 

a gyereket vagy gyerekeket nem éri hátrány. A fér-

fi aknál hasonló nagyságrendben történt változás: 

52,7 százalékról esett a mutató 36,8 százalékra. Az 

adatok szerint a munka és a család konfl iktusa is 

élesen kirajzolódik. Az okokra csak következtet-

ni lehet: a munka fontossága a családdal szemben 

trendje mögött állhat gazdasági kényszer, rosszul és 

229 Ua., 194.

230 Kopp 2007/09.

tévesen értelmezett önmegvalósítás éppúgy, mint 

egyfajta érzelmi kiüresedés vagy elidegenedés. Tény 

ugyanakkor, hogy míg az ezredfordulón a nők 74,4 

százaléka helyezte a családot a munka elé, addig 

közel egy évtizeddel később már 14,6 százalékkal 

kevesebben.

Hasonló elidegenedés fi gyelhető meg a férfi ak 

esetében is: 2009-ben már csak 58 százalék gondol-

ta a családot fontosabbnak a munkával szemben, 

miközben ez az arány 2000-ben 77,8 százalék volt. 

A nők rosszabb helyzetét tükrözik a foglalkoztatási 

ráta számai is. Való igaz, hogy 1998 és 2010 között 

mindkét nemnél a foglalkoztatás csekély mértékű 

felfutása rajzolódik ki, mielőtt a jelenlegi esztendők 

korábbiakhoz képest alacsony arányszámára állna 

be a mutató. A férfi ak foglalkoztatási rátája 1998-

ban a 25–29 éves korcsoportban 80,4 százalék, a 

nők esetében 52,7 százalék. A 2010-es esztendőre 

mindkét nemnél csökkenés mutatható ki, ami azért 

sem meglepő, mert a vizsgált időszak alatt többször 

11 százalék fölé emelkedett a munkanélküliségi 

ráta. A 2010-es évben a korosztály férfi  tagjai 73,1 

százalékon, míg a nők 61,3 százalékon álltak. Kitű-

nik, hogy a férfi ak 2010-es foglalkoztatási rátája is 

magasabb, mint a nők 1998-as bázisadata. A 30–34 

éves korosztálynál a számok nyelvén: 81,9 százalék-

ról 83 százalékra emelkedett a férfi ak foglalkoztatási 

rátája, miközben a nők esetében csökkenés mutat-

ható ki: 62,4 százalékról 60,5 százalékra esett a rá-

ta.231 Valamennyi korcsoportban a nők alacsonyabb 

foglalkoztatása tűnik ki a KSH közlése szerint, még 

annak ellenére is, hogy a felsőoktatásban a nők van-

nak felülreprezentálva 58 százalékkal, miközben az 

uniós átlag csak 55 százalék. Nem meglepő módon 

a nők az üzleti szféra vezetői szintjein is alulrepre-

zentáltak. Hiába az iskolázottság és a magas képzé-

si szint, az úgynevezett üvegplafon jelenséggel kell 

szembesüljenek.

A 2007-es adatok szerint az EU 27-ek nem ala-

kítanak ki olyan érvényesülési tereket, amelyek le-

hetővé tennék, hogy a nők legalább megközelítőleg 

a férfi akéhoz hasonló arányban töltsenek be vezető 

pozíciókat. Meglepő módon az északi országok az 

esélyegyenlőség eme dimenziójában meglehetősen 

rosszul, az utolsó helyen teljesítenek. Magyaror-

szág a 32 százalékos arányával a középmezőnyben 

helyezkedik el, míg Finnországban 20 százalék, 

Svédországban 27 százalék az aránya a nőknek az 

231 Foglalkoztatási ráta korcsoportok szerint, ne-

menként (1998–) http://portal.ksh.hu/pls/ksh/docs/

hun/xstadat/xstadat_eves/i_qlf016a.html (Letöltés: 

2010. 03. 17.)
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üzleti világ vezetői között.232 Az esélyegyenlőséget 

ebben a dimenzióban a legjobban Franciaország és 

Lettország biztosítja: 38 százalékkal. Az EU 27-ek 

átlaga sem ad okot a bizakodásra a maga 28 száza-

lékos arányával. Már volt szó arról, hogy a politika 

a gyermekellátó intézményeken keresztül egyfajta 

társadalmi értékrendet is közvetít. E rendszernek 

azonban komoly szerepe van abban is, hogy meg-

szülessen a döntés a gyermekvállalással kapcsolat-

ban. Ugyanakkor segíthet abban is, hogy a gyer-

mekvállalás a nők számára ne okozzon az egyéni 

karrierben és a munka világában gyakran behozha-

tatlan hátrányokat. Az ezredforduló Magyarorszá-

gán a gyermekeket vállaló nők komoly pszichikai és 

társadalmi túlterheltség alatt állnak.233 Ennek oka, 

hogy a gyereket vállaló fi atal nők életminősége rosz-

szabb a gyermektelenekénél, míg a férfi ak esetében 

a gyerekesek életminősége és egészségi állapota jobb. 

Miközben a társadalmi-gazdasági nyomás folyama-

tosan a munka és a tanulás fontosságát hangsúlyoz-

za, a rendszer nem biztosítja azokat a lehetőségeket, 

amelyek nem engedik leszakadni a gyermeket válla-

ló nőket. A gyermekvállalás a jelenlegi struktúrában 

akár ketté is törheti a nők egyéni karrierjét, aminek 

felépítése jelentős időt és anyagi áldozatot követelt 

egyéni szinten. E destruktív rendszerrel elvész a 

befektetett tudás, romlik az egyéni életminőség, és 

társadalmi közjó érdeke is sérül.

A bérek és jövedelmek szempontjából sem való-

sul meg a kívánt egyenlő elbírálás az azonos munká-

ért azonos bért kérdésében. A bruttó átlagkeresetek 

közötti különbség 17% a nők rovására. A bölcsődei 

óvóhelyek száma 1990 és 2004 között nagymérték-

ben csökkent. A férőhelyek száma a felére csökkent: 

50.250 főről 24.937 főre a 2007-es esztendőre.234 

„Az iskolázott fi atal nők nagyon nehéz dilemma 

előtt állnak. A társadalmi és gazdasági rendszerek 

strukturális feltételei hátrányos helyzetbe hozzák 

őket abban a vonatkozásban, hogy képességeiknek 

megfelelő pozícióba kerüljenek, miközben gyerme-

keket vállalnak”.235 Miközben a 8 általános iskolával 

rendelkezőknél a kívánt és megszületett gyerekek 

száma közel megegyezik, addig az érettségizett vagy 

annál kvalifi káltabb nők és férfi ak körében nem tel-

jesülnek a vágyak. Az esélyegyenlőséget a rugalmas 

vagy részmunkaidős foglalkoztatás uniós átlaghoz 

való közelítésével is lehetne segíteni. Magyarorszá-

232 Schadt 2011:57.

233 Kopp 2008:251.

234 Demográfi ai portré 2009, Budapest, KSH Né-

pességtudományi Kutató Intézet, 45.

235 Kopp 2008:251

gon 2008-ban rendkívül alacsony, 6,2%-os volt a 

női foglalkoztatás részmunkaidőben, miközben 

ekkor az EU 27-ek átlaga 31,1% volt.236 A rész-

munkaidős foglalkoztatásban minimális előrelépés 

történt, ugyanis 2011-es adatok szerint 8%-ra nőtt 

az arány. Ebben a tekintetben is meg említeni a 

skandináv és a nyugat-európai országokat, ahol ez 

a típusú foglalkoztatás jól működő rendszer, amely 

segít a gyermeknevelésben, a család összetartásában, 

a tudás ápolásában. Ez az arány Hollandiában 75%, 

Németországban 45, Svédországban 41%. Uniós 

átlagban Magyarországon a legalacsonyabb az ott-

honi távmunka részaránya is. A rugalmas mun-

kaidő aránya is 12%-kal Magyarországon a leg-

alacsonyabb, holott a fl exibilis struktúra nagyban 

megkönnyítené a gyermekvállalást. Újra érdemes 

a svédeket említeni: 58%-os a rugalmas munkaidő 

aránya.237 

Összegzés

E tanulmány a „válságban van-e a tradicionális 

családmodell” kérdésére igyekezett választ adni oly 

módon, hogy nem kívánt állást foglalni az együtt-

élési formák és a gyermekvállalással kapcsolatos 

kérdések esetében. Az elmúlt évtizedek kutatási 

eredményei azt jelzik, hogy jelentős változásokon 

mentek keresztül a hagyományos családmodellhez 

és a gyermekvállaláshoz fűződő társadalmi viszo-

nyok. A posztmodern korszak nem csupán a tech-

nikai-gazdasági, hanem a népmozgalmi jellemzők 

esetében is gyökeresen eltér a korábbi korszakoktól. 

Ugyanakkor a házasságkötések alakulása, a születé-

sek számának folyamatos csökkenése azt jelzi, hogy 

a korábbi viszonyok és életutak manapság már nem 

bírnak dominanciával a társadalomban. Mint kide-

rül, a 20. században – a jelentéktelen „pozitív ki-

lengések” mellett is – folyamatosan csökkent a há-

zasságkötések száma, növekedett a válások aránya, 

emellett pedig negatív népesedési folyamatok in-

dultak el. A válások száma magas marad még csök-

kenő tendencia mellett is. A magyar társadalom de-

mográfi ai helyzetének szempontjából 1980 számít 

fontos dátumnak, mivel ettől kezdve nyilvánvaló a 

„népesedési krízis”. Magyarország népességszáma 

2010-ben a lélektani határnak tartott 10 millió alá 

esett. A fogyás immár 1980 óta ténykérdés, ami-

re nem tudtak választ adni sem a politika, sem a 

236 Demográfi ai portré 2009 Budapest, KSH Né-

pességtudományi Kutató Intézet, 50.

237 Kopp 2008:252.
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gazdaság szereplői, illetve maga a társadalom sem. 

Utóbbi attitűdváltozásai – noha változatlanul azt 

vallja, hogy „gyermek nélkül nem lehet az ember 

boldog” – olyan irányban módosítják a társadalmi 

körülményeket, amelyeknek keretében minden bi-

zonnyal tovább folytatódnak a negatív népmozgal-

mi események.

Az adatok szerint erőteljesen megváltozott a 

fi atalok hozzáállása a család, a gyermekvállalás és 

a házasság kérdéskörében. Ennek következménye 

a még kevesebb gyermekszületés és házasságkötés, 

ezzel párhuzamosan pedig növekszik az alternatív 

együttélési formák elterjedtsége. A dolgozatból ki-

derül, hogy 2008-ban a 15–29 éves férfi ak 78, míg 

a nők 64%-a nőtlen vagy hajadon. A korcsoport 

gyermekvállalási hajlandósága is csökken.

A három vagy több gyerekkel rendelkezők ará-

nya a 15–29 éves korcsoportban 2008-ban mind-

összesen 2%, s 2004-ben és 2000-ben is csak 3% 

volt. A korosztályban a három vizsgálati időpont-

ban csökkenés mutatható ki a két gyermeket vál-

lalók között is: 2000-ben 7%, 2004-ben 5, míg 

2008-ban 4% az arány. Az egy gyermeket vállalók 

aránya is esett: 13%, 12 és 10% vállalkozik legalább 

egy gyermek felnevelésére. A vizsgált időszakban a 

gyermektelenek aránya a 15–29 éves korcsoportban 

77%-ról 84%-ra emelkedett.

Úgy tűnik, hogy a tradicionális családmodell 

vonzereje csökkent, a posztmodern korszak egy, a 

korábbinál rugalmasabb együttélési formát részesít 

előnyben. A közel kétszáz évet átfogó időszak alatt 

meggyengült a közösségek korábban rendkívül 

erős kontrollszerepe a család és a párkapcsolatok 

felett. Ugyanakkor a „párkapcsolati pluralizációt” 

elősegítette a megváltozott gazdasági környezet is, 

amely olyan új kihívásokat támasztott és támaszt 

az egyénnel és párkapcsolatokban élőkkel szem-

ben, amelyeknek könnyebb megfelelni egy rugal-

mas párkapcsolat fenntartása vagy szingli életmód 

esetén. Elég csak a „mobilitás képességére” gon-

dolni, amely egy munkahely megszerzésénél kulcs-

fontosságú lehet.

Amellett, hogy megjelent a szingli életstílus, a 

korábban társadalmilag nem elfogadott, de megtűrt 

élettársi viszony – mint együttélési forma – egyre 

népszerűbb. Ez Spéder Zsolt szavai szerint is egyfaj-

ta próbaházasság lehet. Az ezredfordulón már töb-

ben vannak azok, akik az első komoly párkapcsolat 

alkalmával a házasság helyett előbb az élettársi kap-

csolatot választják. Ez a kapcsolati forma amellett, 

hogy könnyebben felbontható, mint a házasság, na-

gyobb mobilitást is enged a fi atalok számára.

Reális veszély a gyermektelenség társadalmilag 

elfogadottá válása is. Ennek nem csak lelki-mentá-

lis, hanem gazdasági következményei is beláthatat-

lanok. E folyamatokban éppúgy szerepet játszik az 

individualizmus, mint a posztmodern korszakra jel-

lemző bizonytalanság. A magyar társadalom „spe-

ciális” problémával is küzd: amint Kopp Mária és 

munkatársai kutatásai kimutatták, rendkívül magas 

az anómia szintje, ami minden más viszonyrendszer 

mellett a párkapcsolatokat és a népmozgalmi esemé-

nyeket is befolyásolhatja. A bizalomhiányos egyéni 

viselkedés átfordulhat olyan destruktív viselkedések 

láncolatává, amelyek eredményei még az utóbbi 

évek kiemelkedően rossz népmozgalmi adatait is 

felülmúlhatják. Ennek megakadályozására szükség 

lenne a bizalmi szint növelésére, valamint Európa 

északi országai „pozitív társadalommintáinak” átvé-

telére is. Attitűdváltozás pedig csakis pozitív társa-

dalmi környezetben érhető el. A változásokat nem 

büntetéssel, hanem jutalmazással kell ösztönözni.

Az emberek egymás közötti viszonyait nem le-

het állami szinten, törvényileg szabályozni. Minden 

ilyen jellegű beavatkozás nyomásgyakorlásnak mi-

nősül, amely megakadályozza az egyéneket abban, 

hogy szabadon dönthessenek életformájukról. A 

család és a házasság intézményének kizárólagossá-

ga egyelőre „elveszettnek” látszik, ugyanakkor ezen 

intézmények megítélése és választottsága javulhat, 

ha a munkahelyi vagy állami szintekről ösztönző-

ket vezetnek be. Ezeket lehet érvényesíteni az adó-

rendszerben, ahogyan például Franciaországban, 

vagy 2011. január 1-től Magyarországon is. Az éves 

fi zetett szabadságok is mozgásteret biztosítanak, 

valamint a kiszámítható és stabil családtámogatási 

rendszer is jótékony hatással lehet. A „gyermek-

telenségi adó” és más ehhez hasonló intézkedések 

minden bizonnyal konzerválnák a jelenlegi helyze-

tet. Az adminisztratív eszközökkel szemben minden 

bizonnyal az segítené elő jobban a pozitív változáso-

kat, ha a közbeszéd tereiben a család, a gyermekvál-

lalás és a házasság intézménye pozitív kontextusban 

jelenne meg.

Absztrakt

A posztmodern korszak a megelőző korokhoz 

képest erős kihívásokkal élt – és él napjainkban 

is – a fejlett társadalmak irányában. A korábbi – 

hagyományosnak nevezett – életutak megszűnni 

látszanak. A korai életszakaszban történő házasság-

kötés, illetve az ebből fakadó korai gyermekvállalás 
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modellje elveszítette dominanciáját. Mind az első 

házasságkötés, mind az első gyermekvállalás egyre 

későbbi életszakban történik meg. A hazai ifj úság-

kutatások egyértelműen jelzik az attitűdváltozáso-

kat. E folyamatok erőteljes demográfi ai válságot 

idéztek elő – s az európai országok többsége sem ki-

vétel –, a problémával a mindenkori magyar társa-

dalomnak is szembe kell néznie. Immár több mint 

három évtizede csökken a népességszám, a 2010-es 

esztendőben tízmillió fő alá esve. Súlyos hiba, ha 

e problémának csupán a gazdasági vetülete, vagy-

is a GDP alakulása, vagy éppen a nyugdíjrendszer 

fenntarthatóságának kérdése kerül előtérbe. Hiszen 

egy társadalom demográfi ai frissessége nagyban 

meghatározza annak vitalitását és a világ történései-

re való refl exiós képességét is. A magyar társadalom 

e képességei nem érik el a kívánt szintet. Az okok 

sokrétűek. A női emancipáció, a párkapcsolatok 

pluralizálódása, a házasság intézménye népszerűsé-

gének csökkenése, a gazdasági kényszerek, a munka 

világának kényszerítő ereje éppen úgy a negatív fo-

lyamatokat segíti elő, mint az úgynevezett fogyasz-

tói társadalom olykor eltúlzott hatása is. Egyértel-

műen látszik, hogy a tradicionális családmodell 

csökkenő vonzerővel bír, a posztmodern korszak 

embere a korábbiaknál rugalmasabb együttélési 

formákat részesít előnyben. A kihívásokra úgy tű-

nik, hogy a skandináv országok adták a legjobb vá-

laszokat, felismerve azt, hogy a női esélyegyenlőség 

problematikája kulcskérdése a társadalmi vitalitás-

nak. Magyarország, erősen tradicionális beállított-

ságának köszönhetően, még nagy munka előtt áll. 

A dolgozat alaptétele, hogy a család a társadalom 

legfontosabb kisközössége, amelynek keretein belül 

dől el a jövő társadalmának testi-lelki-mentális álla-

pota, minősége. Ugyanakkor minden, a családhoz 

kapcsolódó folyamat azt mutatja: annak érdekében, 

hogy a család a jövőben is a legfontosabb társadalmi 

intézmény maradhasson, alkalmazkodnia kell min-

den olyan folyamathoz és változáshoz, amely fenn-

maradását veszélyezteti.

Abstract

Th e postmodern era presented – and presents 

today – a serious challenge in contrast to the pre-

vious eras for the advanced societies. Th e former – 

'traditional' – ways of life seem to disappear. Early 

marriage, and its consequence, early childbearing 

lost its dominance. Both fi rst marriage and having 

the fi rst child happen in the later stages of adult-

hood. Th e national youth surveys clearly indicate 

the attitude changes. Th ese processes triggered a 

strong demographic crisis – and the majority of 

European countries are no exceptions –, the cur-

rent Hungarian society has to face these problems, 

as well. For more than three decades the population 

has been declining, in the year 2010 it dropped 

below ten million. It is a serious error, if only the 

economic dimension of this problem, namely the 

evolution of the GDP or the sustainability of the 

pension system comes to the fore. Since the demo-

graphic freshness of a society largely determines 

its vitality and its ability to respond to the hap-

penings of the World. Th e Hungarian society has 

not reached the desired level of this ability. Th e 

reasons are manifold. Th e emancipation of wom-

en, the relationship pluralization, the decrease in 

the popularity of the institution of marriage, the 

economic constraints of the world of work are all 

compelling forces that assist the negative trends, 

such as the so-called consumer society with its ex-

aggerated eff ects. It is clear that the attractiveness of 

the traditional family model is decreasing, people 

in the postmodern era prefer more fl exible forms 

of cohabitation. It seems that the Nordic countries 

have best responded to these challenges: they recog-

nised that the problem of women's equality is key 

issue for social vitality. Hungary, due to a strong set 

of traditional norms, still needs a lot of work. Th e 

fundament of this thesis is that the family is the 

most important micro-community of the society, 

within the framework, the mental and psychical 

state and the quality of the future society will be 

decided. However, all processes that are related to 

the family show that for the family to remain the 

most important social institution in the future, it 

has to adapt to any process and any change, which 

threatens its survival.
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Popper 2011-ben posztumusz megjelent köny-

ve a zsidóságról tartott előadásainak kivonata.238 

Gondolatébresztő módon, 190 oldalon keresztül 

mesél a vallásról, a kabbaláról, a haszidizmusról, 

a Holocaustról és a bűnökről. A könyv érdekes 

egyvelege két, egymástól markánsan elkülönülő 

stílusnak. Egyrészt egy tematizált, kérdésekre és 

válaszokra épülő leírás. A feltett kérdések, mint 

„mitől vagyok zsidó?”, vagy hogy miért van szükség 

ezoterikus tanításokra, olyan nagy témákat ölelnek 

fel, amelyekre választ kapni sok esetben egy élet is 

kevés. Mégis, ez a könyv megkísérli, hogy témákra 

bontva a zsidóság múlt-jelen-jövő történetiségében 

választ adjon. A másik stílus a kérdés-felelet között 

megbújó személyes történetek, ezek adják meg a 

valóságos kontextusát annak, miért hiszi a szerző 

azt, hogy a felvetéseire adott válaszok igazak, tehát 

egyfajta igazolást teremt.

Minden blokk egy fő kérdéssel kezdődik, gyak-

ran alkérdésekkel is kiegészíti. Úgy éreztem, néha 

túl sok a kérdés, válaszolatlanul vagy kifejtetlenül 

maradnak. Persze az is lehet, hogy ezek az olvasó 

számára felkínált lehetőségek a téma labirintusá-

ban, de nekem hiányérzetem volt, amikor egy gon-

dolat fonala hirtelen eltűnik és nem tér vissza töb-

bet a fejezetben. Vágytam volna akár ezer oldalon 

át olvasni arról, hogy mivel foglalkozik a Kabbala, 

mi a rejtett, és mi a feltárható, miért vonzódunk a 

misztikus dolgokhoz, és mit tud ez kínálni a min-

dennapi életben. És mikor rátér Popper erre a kér-

désre, hirtelen vágással véget ér a téma boncolgatása 

és ugrunk egyet egy másik világba, ami szintén hi-

hetetlenül izgalmas, de olyan érzés marad, mintha a 

vacsora desszert nélkül ért volna véget.

Bár a fejezetek konkrét témákat boncolgatnak, 

a könyv befejezésekor mégis úgy gondoltam, nehéz 

lenne sorra venni, miről is szól egy-egy rész, és ki-

jelenteni, hogy ennyi. Számomra sokkal fontosabb 

jelentősége volt annak a kérdésnek, hogy identitás-

formáló, identitás-defi níciót kereső írás mi újat tud 

mondani ebben a témakörben. Nagyon sokan fog-

lalkoztak már azzal a kérdéskörrel, hogy a zsidóságot 

miként lehet és érdemes besorolni egy kategóriába. 

Eddig konkrét válasz nem született, mert a felmé-

238 Popper Péter 2011 Az élet sója – Gondolatok a 
zsidó vallásról és a zsidóságról. Saxum Kiadó, Budapest, 

190 oldal.

résekből az derült ki, hogy az egyének másként élik 

meg zsidóságukat. Némelyek közösségként, má-

sok vallásként és megint mások a családi tradíció, 

az emlékek foszlányaként defi niálták. A hátlapon 

a következők olvashatók. „Mióta zsidóság létezik, 

volt, van és lesz zsidó kérdés”. Kicsit leegyszerűsí-

tőnek, általánosnak tűnik ez a kijelentés, de tény, 

nem tudunk megszabadulni attól, hogy a minden-

napokban ne halljunk valamit az utcán vagy a mé-

diában erről. Majd azzal folytatja, hogy a zsidóság 

nem vallás, nem kultúra és nem kisebbségi csoport. 

Nem vallás, mert sok zsidó van, aki nem vallásos, 

és attól még zsidóként tekint magára; nem kultúra, 

mert nem ismerjük az izraeli, jiddis vagy biblikus 

szövegeket; és nem kisebbség, mert régebbi, mint az 

ország. Az általa kínált defi níció: „Magyarországon 

ma zsidónak lenni lelkiállapot!” Tetszett ez a kije-

lentés, mert kellőképpen tág ahhoz, hogy mindent 

magában hordozzon, amit egyenkénti szűkössége 

miatt kizártuk és kellőképpen megfoghatatlan. Jól 

hangzik. Ha tőlem megkérdezik, milyen a lelkiálla-

potom, azt szoktam mondani, hogy változó. Miért, 

hogy vagy…? Erre két lehetséges válasz van: kö-

szönöm jól, és tovább megy, mert udvariasan nem 

szeretné a részletekkel untatni a másikat, vagy el-

mesél mindent apróságot. Ritkán fordul elő, hogy 

azt mondjuk, nem vagyunk jól, és továbbsétálunk.

A numerus clausus kapcsán írja, hogy „ekkor 

történik egy váltás, hogy a zsidó magyar a közgon-

dolkodásban átváltozik magyar zsidóvá. Az már 

nem magyar, hanem zsidó” (125. old.). És ez nagy 

különbség. Mindez azért aktuális, mert tavaly volt 

a MAZSIHISZ-nek egy online kampánya, amely-

ben arra szólított fel, hogy a magyarországi zsidók a 

népszámlálásnál vallják magukat magyar zsidónak. 

A felmérés készítése során kiderült: többen is van-

nak olyan fi atalok, akik nem akarják kimondani 

azt a szóösszetételt, hogy magyar zsidó, ők csak zsi-

dók, a magyar jelző nélkül, nem akarnak magyarok 

lenni. „...kit küldtek a gázkamrákba? Magyarokat, 

zsidókat? Én még úgy gondolkozom, hogy zsidó 

magyarokat. Ma úgy gondolkoznak, hogy magyar 

zsidókat” (125. old.).

A cím megfejtése a könyv közepén bukkan fel, 

Doctorow amerikai szerző a zsidó problémáról írt 

regényét idézi. A zsidókban a túlcsorduló életet 

tartja gyűlöletesnek a külvilág, állítja az idézett né-

Ausztrics Andrea
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hány sor „Jézus csak annyi mondott, ti vagytok az 

élet sója, a só megíztelenedik, mivel ízesítik meg?” 

(122. old.). A sótlanság fosztóképzős, Jézus szerint 

a zsidók nélkül nem funkcionális a társadalom. A 

fenti idézet is a Mitől vagyok zsidó? fejezetben buk-

kan fel, ahogy a következő történet is. Ehrenburg 

Julio Jurenito című regényét idézi fel, amiben Eh-

renburg megkérdezi a fi lozófust, miért tekintenek 

rá zsidóként, hiszen ugyanabban a kultúrában nőtt 

fel, mint a többiek a társaságukban. Erre a követke-

ző magyarázatot kapja: a társaságban lehetősége van 

mindenkinek választani, hogy ha a világban elvész 

minden szó és csak a nem és az igen marad, ak-

kor mit választanának. Mindenki az igent választja, 

kivéve őt. Tehát az indok, hogy ő ettől a nem-től 

zsidó. Ebben pedig benne lehet minden, amivel a 

könyv előző részeiben találkoztam. A zsidó psziché 

sajátja – ahogy a szerző írja – a bűnösség érzete, az 

áldozat, a nem térítő vallás, a nem befogadás, az 

üldöztetés, a védtelenség stb., tehát a nem-ek. Tu-

dat alatt érthető, hogy jelen vannak, de tudatosan 

a nemet választani – az már valahogy túl konkrét 

lemondással jár. Miért hozza fel ezt? Egy másik 

idézetben olvasható: a zsidók olyan vándorkövek, 

amelyek nem engedik magukat beépíteni az emberi 

világnézetek épületébe. A nem választására ezen túl 

már nem találtam megfelelő választ.

Az utolsó alfejezetek egyikében az első mondat 

úgy kezdődik: „ennyi általánosság után...”. A szöveg 

nem áltatja azzal az olvasót, hogy már meg kellett 

volna világosodnia, mire idáig elér, és ez jó, hogy ki 

van mondva. A történetek kavalkádjában és fontos 

kérdések között rengeteg kitöltetlen sor van. Úgy 

érzem, vissza kell térni, megjelölni, széljegyzetet 

írni, folyamatosan hozzá kell tenni véleményünket 

az olvasottakhoz, mert ez a cél. Gondolkodnunk 

kell, vagyis arra sarkall, tegyük ezt, helyezkedjünk 

bele ezekbe a történetekbe. A könyv megvétele óta 

újra és újra elgondolkodtam azon, kinek is szól, ki-

hez is szól mindez. Hazugság lenne azt mondani: 

mindenkihez, vagy azokhoz, akiket a téma érdekel. 

Sokkal inkább úgy fogalmaznék: azokhoz, akik 

hajlandók hozzátenni valamit magukból, maguk-

nak. Csak akkor lesz értelme, hogy elolvasták, ha 

képesek megjeleníteni a történeteket magukban. A 

buchenwaldi látogatás története kapcsán megele-

venedett bennem az Auschwitzban tett nyolc év-

vel korábbi látogatásom. Ő mit érzett, a történet 

másik szereplője, Gabi mit érezhetett, mit láttak a 

többieken, akik körülöttük voltak. Hirtelen én is 

ott ültem a buszon, körülöttem sokan mások. Újra 

láttam, éreztem és hallottam, amit akkor, de vajon 

ugyanazt, vagy már mást, azt nem tudom meg-

mondani, mindenesetre segített, hogy felidézzek 

valamit, ami számomra fontos volt, és most is az. 

Ennél több nem is kell.
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Európa, midőn a 19-20. század fordulóján 

távoli kultúrákból vett mintázatok és nemzeti stí-

lusművészeti hagyományok fejlesztési bűvöletébe 

tért át, nem mulasztotta el újonnan fölpezsdülő 

nagyvárosi élettereinek stiláris áthangolását olyan 

kulcshatás révén, melyet legközvetlenebbül szecesz-

sziónak nevezünk. Az Art Nouveau, Modernismo, 

Jugendstil, Modern Style épület- és üvegfelületeket 

átható, erkélyek, parkok, paloták, középítmények, 

tárgyegyüttesek, belső terek indázott vonalait kor-

szakosan mindenre ráerőltető hatásként a gazdago-

dás/gazdagság, ékesség, kecs és stíl megannyi jelét 

viselte, a puritán mód pompázatosság új hatásegy-

ségével azután a nemzeti stílusörökséget, népi kul-

túrát és iparművészetet is magához édesgette. Ezt 

a nemzetközi, speciálisan európai dimenziót fogta 

át Barcelona/Brussels/Budapest 2011 címmel az a 

katalógus, melyet a magyar elnökség alkalmából a 

Nemzeti Múzeum vállalt kiállítási kiadványként, 

továbbá kerítéseire, nyilvános térbe szerelt attrak-

cióként. Az európai szecesszió nagymesterei című kö-

tet239 (alcímében pontosítva: Antonio Gaudí / Victor 
Horta / Lechner Ödön) azt a földrész-élményt jelení-

tette meg, melyben a kötelékek, kapcsolatok, köl-

csönhatások határokon átnyúló közvetlenségei, a 

kultúra élő értékeinek termékenyítő hatásai, a mo-

dernizálódó európai városiság fémekben-üvegben-

betonban formálódó színhelyei portálok, parkok, 

erkélyek, rácsozatok, homlokzatok, lépcsőházak, 

belső kertek, ablakkeretek, mennyezetek, korlátok, 

kerámiák, bútordíszek és más cizellálások alakjában 

a szecessziós összhatást, a létmód és egzisztálás új-

művészeti irányát konstruálják meg.

A katalógus szövegében hangsúlyos helyet kap 

a hazai szecesszió egyik legkiválóbb értője és ismer-

tetője, Keserü Katalin. Az „áramló tér” barcelonai 

példái (Casa Battló, Casa Milà, Güell Park és pa-

lota, Sagrada Família) mellé emeli Lechner Ödön 
épületterveit, a „belülről kifelé és kívülről befelé” 

olvasható budapesti (Földtani Intézet, magánvillák, 

239 A kiállítás kurátora és koncepciójának kimun-

kálója Keserü Katalin, a katalógus szerkesztője Dávid Ju-

dit, szerzői pedig Keserü Katalin, Françoise Aubry, Laia 

Vinaixa, Fina Parés. Hungarofest, Budapest, 2011., 113 

oldal, magyar-francia-angol nyelven.

kőbányai plébániatemplom, Iparművészeti Mú-

zeum, Postatakarékpénztár, Th onet-ház) és vidéki 

(kecskeméti városháza, kolozsvári épületek) tér-

plasztikáit, belső terek – életet és mozgást a „korszel-

lem” tónusában érvényesítő – komplexitását, a kor-

szakban európai díszítőrangot kapott művészt, aki 

Gaudí rézműves szemléletmódjának hagyományai-

hoz hűen ornamentikákba fogalmazta életélményét 

és hagyománykötöttségét. Utóbbi jelentőségéről 

Fina Parés és Laina Vinaixa írása szól árnyaltabban, 

hogy kettőjüket a hasonlóképpen dinamikus fej-

lődésnek indult Brüsszel alkotójaként megbecsült 

Victor Horta (Tassel-ház, Frison-ház, Maison du 

Peuple, Szépművészeti palota, Központi pályaud-

var, Eetvelde-villa – ma Horta-múzeum) lendüle-

tes és vibráló fémterveinek, homlokzatainak, belső 

térformálásainak összhatásával ismertessen meg 

bennünket Françoise Aubry. E kölcsönhatások, 

kötelékek, átvételek, nyitottságra éhes korszakos 

fi gyelem talán a legintenzívebb összhatás a lefegy-

verzően intenzív fényhatások, kompozíciós logikák 

és színtömegek hullámtermészetét kihasználó al-

bum oldalain. A magyar-francia-angol szövegrész 

mellett ez mintegy ötven oldalnyi illusztráció, mely 

fotóanyagból derűsen süt és sugárzik a moderált 

cicomák harmonikus kölcsönhatásainak, lendüle-

tes békességességének és egész új szellemiségének 

egyensúlya. E laza művészeti- és városkötelékben 

az alkotói tudás tehetségbe öltözött változatai és az 

álomittas másképplátás esélyei rendkívüli összhang-

ban uralkodnak, alig erőltetetten bizonyíthatva azt 

is, milyen más világok és körülmények, státuszok 

és életutak harmonizálhatnak egy európai térben, 

korszakos ideáktól és nyitott terektől áthatott for-

maszépségek tartományaiban. A természet metafo-

ráit vasban, virágokban, gyökerekben, szűrt fények-

ben vagy derűs összlátványban kimunkáló attitűd 

a kor jellegzetes, neves, népszerű személyiségeinek 

mintegy evidens ráhangoltságát tükrözi, mely akár 

fémekben, üvegben, kerámiában, épületformák-

ban, famegmunkálásban mintegy „szintetikus mér-

tant” (Gaudí) alakított ki. A nyilvánosságba nyíló 

udvarok, kertek, horizontok, köz- és magánépüle-

tek a közvetlen kapcsolatok nélkül is „hagyomány 

és képzelet, az anyag és a szellem egységébe vetett 

bizalom” alapján összekötik őket. Élő és mozgó, fej-

lődésnek lódult és önértékére ébredő „természeti és 

A.Gergely András
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humán erők” felszabadításának ars poeticájával (írja 

Keserü, 6-8. old.) mintegy az álomképesség kötele-

zettségének mércéjét teremtették meg, a lét kézmű-

ves formálásának eszméjét alkották újra.

Köz(életi) szolidaritás-hálók és 
közösség-igény

Makro- és mikroközösségi, formális és kapcso-

lathálózati, bizalmi és szociábilis áttekintés együt-

tes hatásai, metszetei és adatai kellenek ahhoz is, 

hogy társadalomkutatási nézőpontból a kortárs 

magyar társadalom jelenvaló kötelékeit feltárni 

és megnevezni lehetséges legyen. Súlyos konk-

lúziókkal szolgál ez a mai szecessziós összkép is, 

miként Utasi Ágnes korszakos könyvében,240 mely 

életformáink és értékrendünk mai közösségi lét-

viszonyait nevezi meg azzal a konklúzióval: a né-

pesség négyötöde készséggel vagy kénytelenséggel 

elviseli, hogy a fölérendelt ötödik ötöd vesse alá a 

közéleti aktivitás terén, politikai aspirációk szfé-

ráiban és kapcsolathálózati összetartozásokban is. 

A „szecesszió” köztéri jelenléte a társadalmi rész-

vétel terén is megmutatkozik: a politikai kivonu-

lást/elkülönülést jelző magatartási megfelelők – az 

életfeltételi elágazásokkal párhuzamosan – össze-

fonódásokat és leválásokat mutatnak, ha a közös-

ségi kapcsolatok, szociális hálók, bizalmi tőkék és 

domináns értékek szempontjából tesszük mérlegre 

őket. Utasi tizenkét nagyobb fejezetben (a tizen-

harmadik egy angol változata az összefoglaló ti-

zenkettediknek) a közösség, bizalom, szolidaritás 

és társadalmi részvétel nemzetközi trendjeit, hazai 

változásait, közéleti folyamatok mutatóit és vál-

ságait tárja föl, mégpedig szervezett-formalizált 

közösségi, baráti, települési, kisközösségi, családi, 

civil szervezeti és virtuális mezőben, külön fi gye-

lemmel a falusi, európai, primer és magántársa-

sági összetartozásformák változataira. Kutatása, 

mely a közösségi kapcsolatok igényét mint a tár-

sadalom demokratikus berendezkedésének (avagy 

e körülmények megújításának, újraépítésének) 

esélye körül indult, a feltörekvők és a nyomor-

gók, a közösen fellépő vagy érdekérvényesítő, és 

a versenytársadalmi szférában bizalommentesen 

előrerukkoló polaritást írja körül (számos ábrával, 

adatsorral, elemző eredménnyel, levezetéssel). Két 

alapköteléket tárgyal a kötet hosszán át: a közös-

240 Kötelékben. Szolidaritás-hálók és közélet. MTA 

Társadalomtudományi Kutatóközpont – Belvedere 

Meridionale, Szeged, 2013., 259 oldal.

séget és a közéletet, ezek kölcsönhatásait, a társa-

dalmi részvételi érdekeltség változataival és prog-

nózisaival.

Az összkép árnyalására épp alkalmas két-és-

félszáz oldal itt csak sugallatokban idézhető fel, de 

ami kihívóan érdekes, az épp a közösség-fogalom 

tesztje: ha a makrotársadalom teljesen atomizált 

egyének összképét nyújtja is, a közösségi erőterek 

tesztjeként elvégzett kísérlet mégis azt mutatja, van 

kihez fordulnia a négyötöd társadalomnak, ha a 

szükség úgy hozza. Viszont átalakulnak a társkap-

csolatok (1989 és 2009 között 27-ről 42%-ra nőtt 

a szinglik részaránya), málladozik a családforma, 

kiperegnek a távoli rokonok, szülő helyett felnevelő 

veszi át a mértékadó szerepet, növekszik a nagyik 

hatása, csábítóbbak lettek a civil szervezetek (min-

den negyedik egyén számára), közéleti aktivitást ta-

lál magának minden ötödik, s a mélyben ugyan, de 

hatása van a biztonságot adó közösségi informáci-

óknak, normáknak, tudásnak, jóllétnek mindarra, 

amiről mint közéletről szoktunk gondolkodni-be-

szélni. Lokális vezetők hivatástudata, alacsony mű-

veltségi szintűek kimaradása, vélemény-elit funkci-

onális sikere, összességében jól működő közösségi 

létszféra részletkérdései – ezek teszik korszakosan 

fontos összegző művé Utasi kötetét. /Hivatkozás-

jegyzéke is mutatja, hogy saját műveinek 1990 és 

2010 közötti alapmunkáira építeni tud, a fölhasz-

nált szakirodalom pedig a makro- és mezo-szintű 

társadalomképek túlsúlyával jellemző, s bár kevés 

a szociálpszichológiai forrásmű, úgy hiszem: Utasi 

könyve egy kortárs „közösségek rejtett hálózata”, 

ami Mérei Ferenc alapozó szociometriai alapmű-

vével hasonlítva nem kis eredmény… – azzal a 

különbséggel, hogy a társadalom alapszövetét jel-

lemző szolidaritás fogalomváltozása és a közélet sze-

repének, értelmének jelentésmódosulása is bőven 

belejátszik abba, amit Utasi a közéletről való poli-

tológiai információk terén feltár. Vagyis nem pszi-

chológiai, hanem politikatudományi a határterület, 

ahol a legkiterjedtebb kötelékeket formálja meg a 

Szerző, de a szociológia társadalmi gyakorlat és tár-

sadalmi tudat szintjén megragadható összképével 

szolgálva/. A közösségi lét és közéleti attitűd méré-

sei a közéleti praxis változásának mutatóival kiemel-

kedő szerepet tulajdonítanak a közviselkedésben 

legfölkészültebb egyötöd népességre vonatkozóan, 

s ez minden szociábilis összefüggés dacára megrá-

zó szecessziót mutat. Másképp hangolva: a széteső 

világ globális sodrásába fulladt négyötöd számára a 

közösség mint érték csupán legitim vízió, de nem 

vágykép, helyette pártkötődést választ inkább, a 
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közéletiség fogalmába a pártpolitikai besorolódást, 

megfelelés-kötelezettséget többre értékelve. S ha 

ehhez vesszük a vidéki (vélt-képzelt-álmodott) kö-

zösségiség mutatóit, ott is a gyenge lokális kötések 

és egyötöd-vezérelt közpolitikai arányok köszönnek 

vissza. A hierarchizálódási mutatók, a politikai ta-

goltság adatsorai a helyi szinteken majdnem ötven 

százalékos érdektelenséget tükröznek, amivel ugyan 

európai középmezőnyben maradunk, de a politikai 

viselkedés mutatói terén a bolgár/török/román/

ukrán partnerségbe kerültünk, nem pedig a brit/

francia/német/belga bűvkörbe. Ennek – a kötet így 

talán nem állítja, sőt összképével mindig optimis-

ta egyenleget vetít elénk – „a jólétben élő, művelt, 

egyenlőségre törekvő demokratikus társadalmak-

ban” a források megléte lehet következménye, mely 

a participáció gazdasági vetületeit következetesen a 

társadalmiakkal együtt mérlegeli, nem pedig a hi-

ányos társadalmi részvétel elit számára kamatozó 

„közhaszna” oldaláról. A kontroll-országok többsé-

gét a közelmúltban megkímélte minden változás a 

nemzetközi traumáktól és diktatúrától, míg a har-

monikus fejlődésről ábrándozni sem kész világok-

ban a harmóniák hiánya és a bizalom szakadékai 

építik újra a kortárs tekintélyelvűség esélyeit (220-

223. old.). A bizalom és a közösség feltételeinek új 

koordinátái mostanság a kisközösségi összetartozás 

hiányjelenségeit is tükrözik: a „negatív együttmoz-

gások” felemás modernizációs és elzárkózásra haj-

lamosító szűklátókörűséget stabilizálnak (205-207. 

old.), e megosztottság stabilizálása a központi hata-

lom érdekének is, játszmáinak még inkább megfe-

lel… (192-194. old.). Mindehhez a hatalomhűség, 

a befolyásos pozíciók piacának vonzása, a jómódú-

sági kapcsolatháló erősödésének és védelmi funk-

ciójának összhatása is hozzájárul, a helyi közéleti 

készség ebből fakadó szűkülése viszont a patrónu-

sok és kliensek jövendő társadalmának kiépüléséhez 

nyújt biztosabb alapot (43-48. old.).

Utasi körképe valahol bíztató, a kötelékek te-

rén inkább lehangoló, az időiségben és ritualizálódó 

hatalmi játszmák területén pedig legfőképpen ri-

asztó…, a mechanikus szolidaritás és közösségi 

védőháló-technikák hiányával terhelten egyenesen 

katasztrofális… Ezt én mondom, nem Ő… – a kö-

zéletiségről és önszervező hajlandóságról lemondók 

megdöbbentő aránya (a magyar társadalom fele!) 

ezt már a tekintélyelvű világ készséges előkészítése-

ként sem éli át. S a közélet ettől döbbenetes – ebben 

a kötetben is, a hétköznapi létben még úgyabbul.

Tekintélyelvű vagy demokratikus? 
Hierarchikus látásviszonyok

Csepeli György, Murányi István és Prazsák 

Gergő kétségbeejtően izgalmas kutatásba fogott 

az ELTE Társadalomtudományi Kara révén, épp a 

társadalmi értékteremtő és értékmentő, közelebb-

ről a tekintélyelvű és a demokratikus személyiség-

orientációk aktuális állapotáról, a nemzeti tudat, 

újradikalizmus, diszkriminációs hajlandóság és 

intoleráns viselkedéstípusok tárgykörében. Az Új 
tekintélyelvűség a mai Magyarországon című kötet241 

a recenziómnak keretet adó kulcsszó legharsányabb 

kontrasztjait (is) tartalmazza, előítéletek, családi és 

vallási háttér, társadalmi státusz, kontroll és dog-

mák, nemzeti tudat és jelképek, paranoiák és tragé-

diák, diszkrimináció-típusok és radikalizálódás, el-

köteleződésen alapuló szabadság vagy tekintélyelvű 

vezetés, hitelesség és jövővíziók megannyi változatá-

ban. Ennek körvonalait és a tekintélyelvűség hazai, 

európai, térségi, szociális és mozgalmi dimenzióit 

a perspektíva határán valamiképp az „ígérethaza” 

képlékeny tüneménye, a vágyott-remélt-idealizált 

nemzeti konstruktum élteti, nemegyszer szemben 

a földrészünkre jellemző modernizációs folyamat, 

a nemzetállamot osztályokra és ellentétekre, külső 

és belső érdekkörökre, vetélytársakra és ellenségekre 

kondicionáló folyamatokkal vagy nyugati model-

lekkel. A Szerzők a tekintélyelvű modernizációk és 

gyarmatpolitikák veszteseit térségünkben megne-

vezve, s az identitás-vállalásban mentális örökség-

ként továbbhordott közösségi hisztériák tekintély-

elvűség-formáira utalva tűpontosan megjelenítik 

azokat a mintázatokat, melyekből az új tekintélyel-

vűség, a nyílt és demokratikus gondolkodás helyetti 

zárt és autokrata verziók jelenléte, a belső szükség-

letek és a nukleáris család pozícióvesztése miatti 

vezérelvűség-beállítódás részletező árnyrajza sejlik 

föl, s mindezt empirikus kutatásuk mintegy félszáz 

oldalnyi függelékével is igazolhatóvá teszik. Összeg-

zésükből kiderül az is, hogy a Konfl iktus Monitor 

által reprezentált projekt és kontroll-mintavételi 

kiegészítése a nemzeti radikális szervezet vezetőivel 

és tagjaival készített interjúkra építve lehetővé teszi 

egy „zártan értelmezett” magyar identitás kategori-

záló elgondolását, lehetővé teszi a külső világ mint 

fenyegető, ellenséges közeg értelmezését, a történe-

lemfölfogás „ellentörténelemként” hangsúlyozott 

241 Csepeli György – Murányi István – Prazsák 

Gergő: Új tekintélyelvűség a mai Magyarországon. Társa-
dalmi csoportok hierarchiájának látásviszonyai. Apeiron 

Kiadó, Budapest, 2011., 248 oldal.
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magyar verziójának kultikus és etnocentrikus kép-

viseletét. Ezzel pedig a „régi tekintélyelvűséghez” 

képest (hagyományos női-férfi  szerepek, ideális csa-

lád, közösségi kötelékek) egy új, a szociális domi-

nancia elfogadását is tükröző sajátos tekintélyelvű-

séget konstruál magának ez a beállítódás, ellenséges 

csoportok megnevezésével erősített szabadságfölfo-

gást érzékenyít a környezeti és társadalmi kérdések 

iránt, nosztalgikus elképzeléseket dédelget a nem-

zeti azonosságtudat és ennek (autokratikus, szél-

sőséges) előképei iránt, látszólag hárítva a fasiszta, 

rasszista, antiszemita stigmákat, egyúttal patetikus 

motivációk (katonai hagyományok átörökítése, 

nemzeti érdekek védelme, tenni akarás az országért, 

stb.) vállalásával szorgalmazza a zárt „mi-tudat”, a 

rejtőzködés és intimizálódás, a belső törésvonalak 

mentén és a kizsákmányolókkal szemben indokolt 

ellenállás feladatát. Sűrű, sötét, a nemzeti radikaliz-

mus félelmes súlyát a maga rejtett árnyaltságában 

is drámaian fölmutató kötet ez, a recenzensnek az 

elismerésre érdemes és kivételes szakmaiság tűnik 

föl elsőként és sokadik kézbevételre is, valamint a 

megértő kezelésmód és az árulkodó vészjelek töme-

ge olvastán ébredő kötelességtudata, hogy legalább 

jelzést adjon a kötet létéről. Ha nem lenne épp ettől 

már „gyanús” is bizonyos olvasók számára, röviden 

csak „kötelező olvasmánynak” nevezném a társada-

lomtudományok terén.

Ha van is intézményes és közéleti kötődés meg-

annyi, van publikus kapcsolatszerveződés és tekin-

télypártoló közgondolkodás is, ezekben mintha 

szakrális csoport lenne, temérdek (a lélekvezetés el-

térő módszereit megjelenítő) társadalmi kötelék van 

párhuzamosan, melyekben a felkent vezető szerepe 

mértéken felüli vagy konvenciókban szabályozott. 

Az utóbbi időkben megjelent írások sora épp arra 

hívja föl fi gyelmünket, mennyi öntörvényűségében 

is izgalmas, szakrális dimenziókban is hatékony elem 

harmonizál egymással, millenáris mozgalomtól te-

kintélykeresők körein át, önszervező közösségekről 

leválasztódó titkos társaságig bezárólag, mint társas 

beszéd, intim kapcsolatrend funkciója. A szakrális 

források mellett tehát az intimizálódott kollektív 

kultuszfenntartás programja, s ennek hagyomány-

kötött alakzatait kiegészítő mutatkozások is kitartó 

elszántsággal beépülnek a hitvilág-építések, társada-

lom-befolyások kortárs folyamataiba… Kötelékké 

lesznek, avagy pányvává, s kiszolgáltatottá teszik 

mindazokat, akiknek kapcsolathiánya, közélet-defi -

citje, kommunikáció-fosztottsága vagy alárendeltségi 

kitettsége csakis fokozódott az elmúlt években (vagy 

a rendszerváltó negyedszázad folyamatában).

Tárt kapuban színterápia

A Tárt Kapu Galéria 2012-ben nyitotta meg 

újra kapuit, hogy az „outsider art”, a vizuális művé-

szeti terápiák mellett a hajdan lipótmezői „art brut” 

kiállítóhely örökségének folytatásaképpen a gyógyí-

tó- és tolerancia-programmal kiegészített műhely-

munkáknak adjon helyet. Nyitottságot, elfogadást, 

segítő és humánus attitűdöt késztető, közönséget és 

érdeklődőket is bevonó gyógyító művészet ez – al-

kalmas lehet az előítéletek oszlatására, elutasítások 

és félelmek oldására, emellett az alkotások a lerom-

bolt, elutasított, pszichésen zavart elmét vezetik át 

a művészi alkotás aktusával olyan „marginális krea-

tív” ágak művelői közé, ahol beteggé lett művészek 

és művésszé lett betegek találkozhatnak. Nem-in-

tézményes művészetformálás ez, hanem közösségbe 

és gyógyulásba segítő alkotói tevékenységfolyamat 

színtere, ahol az önfelszabadító közvetlenség a tár-

sadalmon kívülieket is átköti a testi-lelki bajok más 

dimenzióihoz. Az alkotás manifesztumai a távolság 

csökkentői a kietlenség és elhagyatottság palettáján. 

Élményelemzést és átélés-tónust ad mindazon tar-

talmaknak vagy akaratoknak, melyek a nemverbális 

világokban teljesebb presztízzsel bírnak. A kon-

centrált alkotói én, a megosztott belső színvilág 

kivetített látvány-egésze megragadást, visszajelzést, 

eseményszintű értelmezést kínál azoknak, akiket 

a társadalmi partvonal másik oldaláról szimplán 

„őrülteknek” gondolnak.

A Tárt Kapu Galéria első katalógusa242 az au-

tentikus alkotás lehetőségének programjával in-

dított edukációs kísérlet, a művészetterápia színes 

reintegrációs gyakorlatát a kiállítási színtérbe hozó 

eredmény, melynek „forrása az alapvető emberi ta-

pasztalat és a spontán invenció. Olyan alkotások-

nak kell lenniük, melyeket az alkotó saját pszichéjé-

ből, impulzusaiból és állapotából hoz létre, anélkül, 

hogy bármiféle szabályt vagy külső körülményt el-

fogadna. Ezek a művek akkor is érdekelnek minket, 

ha nyersek vagy ügyetlenek” (Jean Dubuff et). S ha 

még a tárt kapukon kiáradó szín-tengerek között 

(a marginalitást legalább elfogadó) társadalmi fo-

gékonyság is elérhető ez úton át, akkor a megértő 

befogadás a reintegráció társadalmi színeivel is hoz-

zá tud járulni a művészet és élet szimbiózisához, a 

gyenge kötések erősítéséhez.

242 Anginé Szántó Ibolya – Komáromi Erzsé-

bet Katalin – Tóth Eszter: Tárt Kapu Galéria. Válo-
gatás az első magyar art brut galéria gyűjteményéből. 

Gyógyfoglalkoztatásért Alapítvány, Budapest, 2013., 68 

oldal.
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A kiadvány bevezető írásai részint tárlatnyitó, 

köszöntő és értelmező szövegek (Plesznivy Edit, 

Komáromi Erzsébet Katalin írásai), melyek a Belső-

Ferencvárosban nyílt galéria első színpompás gyűj-

teményét felvonultatva a művészeti helyek, margón 

élő alkotók, integráló erők és formák jelentősége-

iről is szólnak. A katalógus és a galéria vállalását 

bemutató további művészeti esszék (Dr.Rigó Péter, 

Tóth Eszter írásai) mindezek képi és szimbolikus 

érzékenyítésével gazdagítják-színesítik a kiadványt, 

s a mintegy negyven oldalnyi képanyag tíz alkotó 

színvallomásaiból nyújt meggyőző képet. Képét és 

élményét annak, hogy a megértő kegyelem, az elfo-

gadó belátás, a színben sugárzó önkifejezés nemcsak 

terápiás cél, alapítványi feladat vagy műpiaci jelen-

léttel kecsegtető nemzetközi hírű kezdeményezés 

lehet, hanem épp annyira szuverén művészeti kü-

lönbségekre nyitott érzéki program is. Elszigetelt al-

kotók közös galériájának nemzetközi rangra esélyes 

mutatkozása, mely a mentális zavarokkal küzdők 

sokszor idegenkedve tekintett (outsider) világát az 

„insider társadalom” felé ágaztatja vissza. Színekbe 

fonva, formákba öltve, tárt kaput nyitva a másként-

lét katarzisa felé.

Színtér a nem-hely is

Helyek emléke, a történelem szimbolikus tereinek 
közkinccsé válása („helyek” és „nem-helyek” viszo-

nya, miképpen Marc Augé könyve korszakos fi gyel-

met ébresztett a jelentéses terek és helyek, valamint 

az ezek hiányában átélhető közösségi terek dimen-

zióiról 1992-ben), illetve e kisajátítási folyamatnak 

akadályoztatása talán folytonos drámai epizódja a 

mindenkori politikai és közérzeti harcoknak…243 

Augé alapművé vált opusza a társadalmi szcénák 

és személytelenné vált kapcsolati kultúrák, lét-di-

menziók és univerzumok identitás-hiányos világai-

nak kötődési esélyeit faggatja. Retorikai és szcenikai 

elemekkel bánik átértelmező gesztusok formájában 

a közös terekkel (metró, repülőtér, bevásárlóköz-

pont, érdektelenné lett történelmi közterek), s a tér 

deperszonalizáltsága, univerzális protokolláriumai 

243 Augé, Marc 1992 Non-Lieux. Introduction a 
une anthropologie de la surmodernité. Éditions du Seuil, 

Paris. /magyarul: Nem-helyek. Bevezetés a szürmodernitás 

antropológiájába. (Elmegyakorlat. Műcsarnok-köny-

vek 11.) Műcsarnok Nonprofi t Kft., Budapest, 2012./ 

A témakör árnyaltabb körvonalait rögzítő forrásfeltá-

ró nyilvános beszélgetés: https://www.youtube.com/

watch?v=CTUqjOFjVuU

izgatják, na meg az átélés hiánya és megtörténte, 

jelentéstulajdonítás és a személytelenné válás mint 

információ domesztikálása is. Augé retorikai erőtér-

ben keresi a megértés határait, rálel a kötődés esélye-

ire vagy lehetetlenségeire, a külsővel párhuzamosan 

megképződő belső határok tágításának perspektí-

vájára: „Az ember akkor érzi otthon magát, ha jól 

érzi magát abban a retorikában, amelyen a hasonló 

háttérrel rendelkező emberekkel osztozik. [...] Egy 

ember retorikai területe akkor ér véget, amikor be-

szélgetőpartnerei már nem képesek megérteni azo-

kat az érveket, melyeket tettei magyarázatára felso-

rakoztat, sem a sérelmeket, melyeket megfogalmaz, 

sem a csodálatot, amit kifejez. A szürmodernitás 

világában az ember egyszerre mindenhol és sehol 

sem érzi otthon magát: a határzónák vagy a határ-

őrgrófságok sohasem vezetnek teljesen ismeretlen 

világokba. A szürmodernitás teljes kifejeződése ter-

mészetes módon  a nem-helyekben valósul meg”. A 

város és a természet közötti nem-helyek, ipari zónák 

és összement belvárosok, hegyek és történelmek kö-

zötti intimitások „átjáró” mivolta, intermediális lét-

formája magát a folytonos utazást, s szereplőjét, az 

átutazó kívülállót idézi, környezetében a színtelen 

átlagemberek közé olvadt tömegességgel tölti ki az 

idő és tér és Én dekollektivizált szféráit, mindezek 

mértékromlását és elporlását, a sodró események 

nyomában maradt megszokottságot és mérték-

nélküliséget. Idegen arcok lesznek (újságfotóról, 

celeb-híradásokból, fi kciós világokból) szinte közeli 

ismerőseinkké, miközben önismeretünk satnyul, 

érdektelenné válik, refl ektálatlan marad. A dráma 

épp az, hogy ebben a szcénában az egyéni jelentés-

generálás szándéka főiránnyá lett, az én-kiteljesítés 

elvárássá – de elvész időközben a valós világismeret, 

a szomszéd ismerete, a családtag vagy munkatárs 

respektusa, a tényleges kötelékek funkciója. Elég 

már, ha „info” van valamiről/valakiről, s hihető, 

hogy „tudjuk”: ezek a technológiák nem ellenünk, 

hanem értünk vannak, hogy az ego még nem vált 

mindenben az uniformizált körülmények áldozatá-

vá. S ha a sodrás gyorsul, ha a tér már antropológi-

ai értelemben nem-hely lesz, az identitás-közlések 

vallási-társadalmi-politikai-gazdasági tartalmai épp 

azt veszítik el, ami létük utólagos magyarázatában 

idői és történeti volt. A nem-hely átmenetisége 

(metrócsarnok, orvosi rendelő, váróterem, iroda-

épület) nem enged identitást, sem viszonyokat, sem 

históriát, az otthonosság itt emberfosztott állapotra 

fut ki, szinte „helyeken-kívüli helyekké” válnak az 

örökérvényűségű érdektelenségben. Viszont az em-

lékezet helyeit (emlékművek, temetők, múzeumok, 
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templomok) elnyomják, a tér ilyetén szűkülése vagy 

hatalmi átigazítása az átélhetőség és elrendezett tér-

beliség biztonságát sem nyújthatják immár. Ezek a 

modern városokban másodlagos környezetként mi-

nősíthető „ésszerűségek” immár a szürmodernitás 

korának új mértékegységei, amelyben a jelen fogal-

ma is emlékezet-hiányos pótlékokkal szolgál, s az 

antropológiai perspektíva épp abban áll, mennyire 

maradunk képesek a múlt helyeivel azonosulni, tár-

sulni, helyünket megnevezni, közösségeinkre ráta-

lálni, szembeállva a személytelenítő shopping-cen-

terek életteli kietlenségének hétköznapi senkijeivel.

Augé a mind tömegesebben újratermelt, min-

dennaposan gyarapított nem-helyek, jelentéktelen-

ségükben is foszló megnevezhetetlenségekké vált 

színterek kietlen fölcicomázottságának és álságai-

nak átélőjét tekinti a másodlagos környezet szerep-

lőinek. Persze szerinte sem tűnik el az emlékhely, 

az antropológiai értelemben átélt közösségi hely, 

a magány mint jelenség, a modernség végtelen le-

nyomatainak színképe. A nem-helyek szinte kreált 

módon nem-helyekként jönnek létre, átmeneti és 

önálló létezésre alkalmatlan térként. Fogyasztói 

helyek, szövegek, retorikai cselek olykor, alig töb-

bek, de semmiképpen sem mitikus történést idé-

ző, képzelt léteket éltető, utópiákat szimbolizáló 

alakzatok. A „magány antropológiájának” jövendő 

keretei inkább, az élmény- és eseményhajhászó át-

meneti lények „átlagos” mibenlétét közelebbről is 

kreatívan megformáló rákérdezés esélyei. Esélyei, 

mert még csak zárfal, magunk-kreálta szimbolikus 

erődítmény védő karja veszi körül a valódi helyeket 

és tényleges kapcsolatokat…; esélyei a depressziós 

létet elkerülni képes akaratlagos Énnek, melyek szá-

mára az átélés még fontosabb, mint a látszat és a 

színes pokol…; s esélyei annak a dramaturgiának, 

melynek révén az „átlagba” bevonódni csak any-

nyiban kötelező, amennyiben a terek és tartalmak 

tudatos irányítását, mentális kontrollját kizárólag 

azokra bízzuk, akik ennek kíméletlen mérnökeiként 

átszínezik világainkat vagy egybeszürkítik azokat. 
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lomkutató, az MTA TK PTI tudományos főmun-

katársa, az ELTE TÁTK és a PTE oktatója, folyóira-

tunk egyik szerkesztője.

Alliquander Anna (1977, Budapest), 2003-

ban diplomázott a Semmelweis Egyetem Általá-

nos Orvostudományi Karán, mely tanulmányokat 

megszakította a Sydney-i olimpián való részvétel 

miatt (könnyűsúlyú kétpárevezős versenyszám). A 

sport, a mozgás, a környezet iránti feltétlen tisztelet 

a preventív medicina felé fordította érdeklődését. 

A megelőzőorvostan és népegészségtan szakvizsgá-

ját 2008-ban szerezte meg. 2003 óta rezidensként, 

jelenleg tanársegédként dolgozik a SE Népegész-

ségtani Intézetében. Doktoranduszként kutatja az 

evezőssport egészségmegőrző szerepét, különös te-

kintettel a női evezésre. 1989. óta evez a Danubius 

Nemzeti Hajós Egyletben, tagja a Magyar Evezős 

Szövetség Hagyományőrző Bizottságnak. 

Ausztrics Andrea (1981, Budapest) esztéta 

(ELTE BTK 2006), kulturális antropológus (ELTE 

TÁTK, 2008), doktorjelölt (Atelier Európai Tár-

sadalomtudományok és Historiográfi a Tanszék 

(ELTE BTK), kutatási területe Budapest, Bécs és 

Berlin zsidó múzeumai. Szabadúszó gyártásvezető 

és webdesigner.

Bauer Zsófi a (1982, Budapest) szociológus, 

Budapesti Corvinus Egyetem, Szociológia és Tár-

sadalompolitika tanszék, PhD-jelölt Szociológia 

Doktori Iskola; Magyar Tudományos Akadémia 

– Társadalomtudományi Kutatóközpont, Gyerek-

esély-kutató Csoport, tudományos segédmunka-

társ.

Baumann Tímea (1983, Pécs) (1983, Pécs) kul-

turális antropológus (PTE BTK, 2007), hungaro-

lógus (PTE BTK, 2007), doktorjelölt, PTE BTK, 

IDI Kultúratudományi Doktori Program, kutatási 

területe az emlékezetkutatás. Szabadúszó (a magyar 

mint idegen nyelv) tanár.

 

Bényei Judit (1968, Debrecen), PhD, egyetemi 

docens, MOME Elméleti Intézet.

Bicskei Barbara (1986, Budapest) kulturális 

antropológus, művészettörténész.

Csiky Nándor (1976, Nyíregyháza), Dr. phil., 

a Nyíregyházi Főiskola oktatója. Kutatási területe: 

kultúrák és nyelvek.

Prof. dr. Heike Monika Greschke (1969 

Weroth/Németország) szociológus, Justus-

Liebig-Universität, Gießen, kutatási területe 

etnometodológia, etnográfi a, médiaszociológia, 

transznacionális családkutatás.

Dén-Nagy Ildikó (1981, Szolnok) közgaz-

dász, a Budapesti Corvinus Egyetem Szociológia 

és Társadalompolitika Intézetének PhD-hallgatója. 

Fő kutatási területe az infokommunikációs tech-

nológiák használatának társadalmi vonatkozásai. 

Disszertációját a mobiltelefon munka–magánélet 

egyensúlyának kialakításában játszott szerepéről 

írja. A 2013-2017 között zajló Dilemmák és straté-
giák a család és munka összehangolásában elnevezésű 

OTKA-kutatás résztvevője.

Géring Zsuzsanna (1975, Veszprém) a Buda-

pesti Gazdasági Főiskola tudományos munkatársa 

és a Budapesti Corvinus Egyetem Szociológia és 

Társadalompolitika Intézetének doktorjelöltje. Fő 

kutatási területei a vállalati társadalmi felelősségvál-

lalás, valamint a szövegelemző módszertanok (pl. 

tartalomelemzés és diskurzuselemzés) használata a 

társadalomtudományokban. Doktori disszertáci-

ójában azt vizsgálja, hogy a hazai vállalatok külső 

(honlap) kommunikációjuk során milyen különbö-

ző diszkurzív stratégiákkal élnek a társadalmi szere-

pük meghatározásakor. A 2013–2017 között zajló 

Dilemmák és stratégiák a család és munka összehango-
lásában elnevezésű OTKA-kutatás résztvevője.

SZERZŐINK
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Kultúra és Közösség

Harangi László (1929, Miskolc) művelődés-

kutató, andragógus. Hat évtizedes munkássága 

kiterjed a magyar művelődéskutatás és andragó-

gia talán minden területére – hiánypótlásra, vagy 

új és még újabb szempontokra váró területeire. A 

Népművelési Intézet, a Művelődéskutató Intézet, 

illetve a Magyar Művelődési Intézet tudományos 

munkatársaként, főmunkatársaként és a Magyar 

Pedagógiai Társaság Felnőttnevelési Szakosztályá-

nak alapító elnökeként a XX. század második felé-

ben újjá alakuló, modern hazai művelődéskutatás 

és a megalakuló hazai andragógia egyik legkitartóbb 

alkotója, szakmai tekintélye. 1994 óta nyugdíjas, az 

MTA felnőttnevelési albizottságának tagja; a Ma-

gyar Népfőiskolai Társaság nemzetközi bizottságá-

nak elnöke, Wlassics Gyula-díjas (2003). 

Horváth László (1990, Budapest) andragógus 

(ELTE Pedagógiai és Pszichológiai Kar), PhD hall-

gató (ELTE Neveléstudományi Doktori Iskola), 

az Illyés Sándor Szakkollégium tagja, tudományos 

munkássága a nevelés- és menedzsment tudomá-

nyok metszéspontjára koncentrálódik.

Illés Anikó (1975, Dombóvár), PhD, MOME 

Elméleti Intézet, egyetemi docens, tanszékvezető.

Király Gábor (1980, Budapest) szociológus, 

diplomáit az Eötvös Loránd Tudományegyetemen 

és a Maastrichti Egyetemen szerezte. Doktori disz-

szertációját a társadalmi részvétel témakörében írta 

és védte meg 2009-ben szintén az Eötvös Loránd 

Tudományegyetemen. Az elmúlt években több 

nemzetközi és hazai részvételi folyamat szervezé-

sében és moderálásában vett részt. Jelenleg a Bu-

dapesti Gazdasági Főiskola Közgazdasági Intézeti 

Tanszéki Osztályának főiskolai docenseként tanít 

társadalomtudományi tárgyakat angol és magyar 

nyelven, valamint a Budapesti Corvinus Egyetem 

Szociológiai és Szociálpolitikai Intézetének okta-

tója. Fő kutatási területei az állampolgári részvétel, 

a deliberatív demokrácia, valamint a társadalmi és 

technológiai fejlődés kölcsönhatása. A 2013–2017 

között zajló Dilemmák és stratégiák a család és mun-
ka összehangolásában elnevezésű OTKA-kutatás 

résztvevője.

Laki Ildikó (1973, Pincehely) szociológus, 

művelődési és felnőttképzési menedzser. Az MTA 

Szociológiai Kutatóintézetének munkatársa és a 

Szegedi Tudományegyetem JGYPK Alkalmazott 

Társadalomismereti Tanszék oktatója.

Lippai Roland (1978, Ózd) szociológus (BA), a 

Magyar Nemzet Online vezető szerkesztője. Érdek-

lődési területe: a népesedési folyamatokkal össze-

függő kérdések; a férfi -női szerepek és azok konfl ik-

tusai; a bizalom, a párkapcsolatok és az egészségügyi 

állapot összefüggéseinek kérdésköre.

Molnár Antal (1981, Budapest) a Baktay Ervin 

Gimnázium és Vízügyi Szakközépiskolában meg-

szerzett technikusi képesítés, valamint németországi 

tanulmányok után pár évig felelős beosztású közép-

vezetőként dolgozott egy autóipari beszállítócégnél. 

2013-ban sikeresen végzett a Zsigmond Király 

Főiskola Szociológia BA levelező szakán, ahol a 

társadalmi rétegek közötti különbségek tanulmá-

nyozása mellett a településszociológiával kezdett el 

foglalkozni. Érdeklődési körébe – a társadalomtu-

dományok után – elsősorban az idegen nyelvek és 

kultúrák megismerése tartozik.

N.Szabó József (1949, Nagybörzsöny) törté-

nész, politológus, professzor emeritus, Nyíregyhá-

za. Fő kutatási területei: művelődéstörténet, kultúr-

politika és kultúrdiplomácia.

Nagy Beáta (1964, Balassagyarmat) a Budapes-

ti Corvinus Egyetem Szociológia és Társadalompo-

litika Intézetében egyetemi docens, társigazgatója 

a BCE-n működő Társadalmi Nem- és Kultúraku-

tató Központnak. Fő kutatási területe a munka és 

a társadalmi nemek kérdése, különös tekintettel a 

menedzsmentre és a szervezetekre. Az utóbbi évek-

ben a szervezetek nemi kultúrájával foglalkozott, 

amellyel kapcsolatban multinacionális vállalatok, 

önkormányzatok és műszaki felsőoktatási intézmé-

nyek körében is kutatott. 2013–2017 között zajlik 

az általa vezetett, Dilemmák és stratégiák a család és 
munka összehangolásában elnevezésű OTKA-kuta-

tás.

Pataky Gabriella (1964, Siófok), PhD, ELTE 

TÓK, Vizuális Nevelési Tanszék, adjunktus.
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Dr. Ruttkay Zsófi a (1955, Budapest), PhD, a 

Moholy-Nagy Művészeti Egyetemen Média Intéze-

tének docense, valamint a Kreatív Technológia La-

bor alapítója és vezetője. Matematikusként végzett 

az ELTE-n, majd számítógépes grafi ka témában 

védte meg PhD-jét a budapesti BME-n. Az MTA 

SZTAKI munkatársaként, majd hollandiai egye-

temeken és a CWI kutatóintézetben mesterséges 

intelligencia és ember-gép interakció kutatásokat 

végzett. Speciális szakterületén (virtuális agensekkel 

való természetes kommunikáció) nemzetközi hírre 

tett szert, 120 tudományos publikációjával és nem-

zetközi események szervezésével. 2009-től dolgozik 

a MOME-n, ahol az KTL-ben interdiszciplináris 

kutatást honosít meg. A cél a technológia újfajta, 

vonzó, játékos alkalmazásai a tanulás, múzeumi 

élmény, városi játékok területére fókuszálva. E te-

matikák köré MOME oktatási, hazai K+F és nem-

zetközi EU projekteket szervez. A KTL interaktív 

könyvei valamint múzeumi projektjei több külföldi 

és hazai díjban részesültek, illetve nagy visszhangot 

kaptak a hazai médiákban. 

Schmidt Andrea (1970, Budapest), MTA 

TK Szociológiai Intézet tudományos munkatárs, 

MOME Elméleti Intézet egyetemi adjunktus. 

Szabó Tamás (1978, Gyöngyös) politológus, 

történész, igazgatásszervező, a Budapesti Corvinus 

Egyetem Politikatudományi Tanszék doktorandusz 

hallgatója. Jelenleg a Gyógyszerészeti és Egészség-

ügyi minőség- és Szervezetfejlesztési Intézet Em-

beri Erőforrás Főigazgatóságán (GYEMSZ-EFF) 

stratégiai referensként dolgozik, óraadó oktató a 

budapesti Zsigmond Király Főiskola Nemzetkö-

zi és Politikai Tanulmányok Intézetében (ZSKF-

NPTI), több mint egy évtizedes szakmai-munka-

helyi tapasztalatait pedig a magyar kormányzati 

igazgatásban szerezte. Kutatási területe: nagyvárosi 

önkormányzati igazgatás; kormányzati és helyi ön-

kormányzati közpolitikák; közszolgáltatások szerve-

zése. Egyéb szakmai érdeklődési területei: egészség-

politika; fejlesztéspolitika; közmenedzsment.

Zörgő Szilvia (1982, Budapest) kulturális 

antropológus, angol tanár, jelenleg a Semmelweis 

Egyetem doktorandusza a Mentális Egészségtudo-

mányok doktori iskolában. Fő kutatási területei: 

vallásantropológia, orvosi antropológia, szakrális és 

alternatív gyógyászat, testszimbolika.




