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Bognár László 

A flâneur és a hálózatok rendje  
Moholy-Nagy városfilmjei 

Jelen esszé Moholy-Nagy városfilmjeit flâneur narratívaként mutatja be, építve 
részint Moholy-Nagy amatőrfilmesekről írott feljegyzéseire, részint Walter 
Benjamin kószáló-értelmezéseire (amelyek egyszer sem utalnak Moholy-Nagy 
alkotásaira). A Berliner Still Leben [1926]1, az Impressionen vom alten 
Marseiller Hafen (Vieux port) [1929], a Großstadt Zigeuner [1932]2 filmek nar-
ratívájukban is, tematikájukban is szorosan kapcsolódnak egymáshoz. Kon-
cepciójuk érvényes maradt úgy is, hogy az ő idejükben mutatták be Walter 
Ruttmann Berlin-filmjét (Berlin – Die Sinfonie der Großstadt [1927]) és Dziga 
Vertov városfilmjét (Cselovek sz kinoapparatom [1929]), amelyeket alkotóik-
kal együtt Moholy-Nagy jól ismert, Ruttmann filmjében saját, meg nem valósí-
tott korábbi városfilm-terv koncepciójának (Dynamik der gross-stadt. Skize zu 
einem Film [1921-22]) megvalósulását látta. (Vö. Tode 2011b: 29 sk., 31, 33 
sk.; Haus 2011: 76-78) Cigány-filmjével egyidőben, 1932-ben készül el Ella 
Bergmann-Michel három dokumentumfilmje: Fliegende Händler in Frankfurt 
am Main, Erwerbslose kochen für Erwerbslose és az alkotója szerint torzónak 
maradt Wahlkampf 1932 (Letzte Wahl). Ő nemcsak művésztársasági ismeret-
ségben állt Moholy-Naggyal, de akkoriban Vertov filmjeinek németországi 
forgalmazója is. Mind e filmek közös vonása a dokumentarizmus, a külsős 
felvételek, a városi társadalmi élet megjelenítése széles merítésben, nem hiva-
tásos színészek szerepeltetése, továbbá az, hogy mindegyik elkötelezett a 
technika mellett, amely filmjeik szerint nemhogy nem káros az emberre (szer-
vezetére és közösségeire), de a természetivel összeölelkező, azzal egyenrangú, 
ha nem épp táplálóbb környezetet nyújt az ember számára; a technika mond-
hatni a város természete. (Vö. Benjamin 1980: 868; Passuth 1982: 315-316) 

                                                      
1 A film keltezésében nincs konszenzus: 1926-ra teszi Passuth (1982: 421) és 
https://www.imdb.com/title/tt0250254/, 1932-re Tode (2011a: 13) (Sahli 2006: 191). A 
https://www.moma.org/multimedia/embed/video/310/1549 oldalon látható kópia „Ende” 
felirata után a következő inzert áll: „Berliner Still Leben (Berlin Still Life) 1931 [sic!] A film by 
László Moholy-Nagy”, a kópiát 2007-es jogokkal The Moholy-Nagy Foundation, Inc. jegyzi. Jelen 
esszé erre a kópiára hivatkozik. [Letöltés: 2019. 10. 27.] A keltezés bizonytalansága jelen esszé 
tézisét nem érinti. 
2 Sahli (2006: 169) jelzi, nem dönthető el, hogy a filmben szinti vagy roma közösség szerepel-e, 
ezért a cigányok szót használom, amikor a filmre utalok. 
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Ruttmann és Vertov „egész estés”, ipari módon gyártott munkáihoz képest 
Moholy-Nagy rövidfilmjei alacsony költségvetésűek, maga forgatja amatőr 
kamerával és vágja őket. Gyártásukat 1933-as cikkében az amatőrök munká-
jához hasonlítja: „[...] mit csinálhat ma tényleg egy filmamatőr? (A játékfilm [...] 
már eleve kikapcsolandó.) Hátra marad tehát a riportage, a szín-, álláspont- és 
mozgáskísérlet, a trick-film és azegész fölépítményeként a filmmontage.” Majd 
rátér Marseille-filmjére: „Meghatározott mennyiségű [...] filmanyaggal rendel-
keztem s úgy gondoltam, semmi értelme egy nagy várost ebbe a kevés méter-
be foglalni. Így tudatosan a nagy városnak csak egy kis kivágását választottam, 
éspedig a közvélemény előtt szomorú szociális helyzete, nyomora és veszé-
lyessége miatt eddig meglehetősen ismeretlen részt [...]. A riportázst töreked-
tem nem csupán impresszionisztikusan felfogni, végül azonban meg kellett 
elégednem egy vázlatos helyzetképpel, mivel még az sem sikerült, hogy [...] a 
felvételt magasabb helyről eszközöljem. Amikor e sötét városnegyedben hosz-
szú vonakodás után egy magasan fekvő lakásba léptem, oly barátságtalanul 
fogadtak, hogy a házat menekülésszerűen kellett elhagynom, viszont az utcán 
is többször súlyos fenyegetésekkel kerültem szembe” (Passuth 1982: 319).  

Moholy-Nagy Berlin- és Marseille filmjeinek kószáló elbeszélésére valla-
nak a nyitó képsorok: előbb emeleti lakásból bámészkodó látószögéből látni a 
várost, majd utcai járókelőéből. Mindkét filmben látjuk a lakás balkonjának és 
az alatta vagy mellette lévő balkonok korlátját a képkivágások szélén. A Mar-
seille-filmben a térkép, a Vieux port körzetének belőle ollóval kivágott darabja 
(amelynek nyílásában felső kameraállásból először látni a negyed utcaképét), 
az írógépbe fűzött papír (amelyre a város nevét gépeli valaki) – mind magá-
nyos, cél nélkül nézelődő emberre vall. (Vö. még Benjamin 1969: 233) 

A forgatás körülményeinek leírása is flâneurre vall.3 Moholy-Nagy város-
filmjeinek elbeszélése benyomásokra, alkalom szülte pillanatok megragadásá-
ra hagyatkozik. (Vö. Benjamin 1980: 852., 857.) Olyan embereket fedez fel 
sétáin, akiket kirekesztettek, vagy akik kiszakadtak vagy eleve nem tagozód-
tak be a város technológiailag szervezett rendjébe, ám mégis attól behálózva 
valamiféle szimbiózisban élnek azzal a városi létezés perifériáin (vö. Bartels 
2011: 100 sk). Moholy-Nagy szerint az amatőrfilm képes áttörni a „szociális 
riportázs” elé tornyosuló akadályokat, amelyeket az állami cenzúra és mece-
natúra, továbbá az alkotói öncenzúra jelent (Passuth 1982: 318 sk., vö. még 
311). Franz Hessel 1929-es Spazieren in Berlin regényéről még az évben írt 
recenziójában Benjamin a berliniek megváltozásáról beszél (Benjamin 1980: 
578) és a flâneur berlini megújulásáról: a kószáló „filozófus sétálóból” „szünte-
lenül a szociális vadonban kalandozó vérfarkas” lett (Benjamin 1980: 582).  

                                                      
3 Moholy-Nagy konfliktusaihoz a forgatáskor vö. Benjamin 1980: 582., 856. sk., 866., 874., 878., 
882., Benjamin 1969: 251., 254., ahol a kószáló és a tömeg konfrontációiról esik szó. 
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A flâneur narratíva megjelenésében a filmen a kószáló lét Benjamintól le-
írt természete nyilvánul meg. A kószáló a „képeket keresi, bárhol tanyázzanak 
is” (Benjamin 1980: 580), művészete azonos „azzal a képeséggel, hogy az em-
ber eleven képekben tudjon gyönyörködni” (Benjamin 1969: 250), továbbá: 
„Úgy látszik, hogy a hullámzó tömeg mindennapos látványához a szemnek 
előbb hozzá kell szoknia. S ha ez igaz, akkor kézenfekvő az a további feltevés, 
hogy e megszokás után bizonyos új vívmányok már nem bántják a szemet, s 
így optikai elsajátításuk lehetővé válik” (uott 383), ld. még a Simmel-idézet: 
„’A nagyvárost az jellemzi, hogy a látás határozottan túlsúlyban van a hallással 
szemben, aminek a nyilvános közlekedési eszközök a fő okai’” (Benjamin 
1980: 853, vö. még uő 1969: 271).  

Moholy-Nagy vállalkozása nem elszigetelt. Alberto Cavalcanti 1926-os 
filmje (Rien que les heures) hasonló tervet fogalmaz meg: „Ce film [...] n’est 
qu’une suite d’impressions [...] et ne prétend synthétiser aucune ville”.4 Amit 
E. T. A. Hoffmann elbeszéléséről Benjamin ír, rávilágít e két fim különbségére 
is: „De milyen elfogódott a pillantása annak, aki saját otthonában elhelyezked-
ve néz ki. És milyen átható azé, aki a kávéház üvegtáblája mögül. A két megfi-
gyelőállás különbsége Berlin és Párizs különbsége. Az egyik oldalon a magán-
zó; úgy ül erkélyablakánál, mint valami páholyban; [...] keze ügyében van szín-
házi látcsöve. A másik oldalon a névtelen fogyasztó, aki beül a kávéházba, 
majd újra kimegy, mert vonzza az állandóan hozzásúrlódó tömeg elektromos 
hatása. Az egyik oldalon mindenféle kis zsánerképek [...], a másikon egy vázlat, 
mely egy nagy rézmetszőt inspirálhatna” (Benjamin 1980: 867). Csakugyan, 
Moholy-Nagy két városfilmje kezdetén az elbeszélő elhagyja a lakást és elve-
gyül a forgalomban.  

Cavalcanti filmjében megragadható, hogy az utazó elbeszélő átadja helyét 
a flâneurnek (vö. Benjamin 1980: 578, továbbá uő 1980: 579, 852 sk.): a fény-
képekkel vagy animációval bejátszott nevezetességek után félreeső utcák, 
kereszteződések adják a díszletet, az előkelő társaság tagjai helyett az utcára 
szorultak a szereplők. Csakhogy filmjében nyomát sem látni közlekedésnek, 
sem tömegnek. Mintha Eugène Atget fényképeibe lépnénk be, párszereplős 
zsánerjeleneteit üres utcák környezetében rendezi meg Cavalcanti, színpadias 
mise-en-scène hagyomány szerint. Dokumentarizmusa élesen különbözik 
Moholy-Nagyétól, aki rendez ugyan néhány jelenetet, de a pillanatnyi utcai 

                                                      
4 Az impressions / impressionen Moholy-Nagy 1929-es filmjének címében is megjelenik. A 
Cavalcanti-filmből idézett szöveg annak a kópiának az első (főcím utáni) felirata, amelynek első 
kilenc perce a https://www.youtube.com/watch?v=kKKDh3kpZgs oldalon látható. Ez az inzert 
hiányzik a George Eastmen House kópiájából, amely a 
https://www.dailymotion.com/video/x6wgj1v oldalon látható. [Letöltés: 2019. 10. 27.] Jelen 
esszé minden más helyén az utóbbi kópiára hivatkozik. 
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környezetben az arra vetődő járókelők közt és járókelőkkel úgy, hogy a játék 
mentes a színpadias gesztusoktól.  

A flâneur narratíva fordulata Cavalcantihoz képest Moholy-Nagy Berlin-
filmjében érhető tetten, amely felfedezi a tömeget, a tömegközlekedést, a for-
gatagot, megpillantja a város behálozottságát (sínek, felsővezetékek, faágak, 
utcák) és megalkotja e mintázatok geometriáját, amely a félreeső sikátorokat 
is áthatja és a perifériákon élőket is körülfonja.  

A Berliner Stilleben nélkül aligha képzelhető el a Berlin – Die Sinfonie der 
Großstadt, utóbbi nélkül pedig a Cselovek sz kinoapparatom. Vertov Ruttmann 
montázskoncepcióját gondolja végig a művészet és a társadalom kapcsolatát 
illető végső kérdésekig. 1929-es és 1932-es filmjeiben Moholy-Nagy mégis 
megmarad 1926-os filmjének műfajánál. (Vö. Sahli 2006: 10 sk.) Nemcsak az 
magyarázhatja ezt, hogy a „szociális riportázst” érvényes filmes feladatnak 
tartja Ruttmann és Vertov teljesítményei mellett is (ld. Passuth 1982: 310-
314, 317-321), s nem tud állami mecenatúrával forgatni cenzúrázás nélkül 
(vö. Tode 2011a: 13, Tode 2011b: 24), hanem az is, hogy amatőrfilmjeivel nem 
kell letennie filmi útkereséseiről.5 

Ruttmann Berlin-filmjének figyelmét sem kerülik el a mozgó- és alkalmi 
utcai árusok, a csikkszedők, a kukákból étkezők, a mélyszegénységben élő 
gyermekek, a belsőudvarokban tengődők, az öngyilkos, aki a folyóba veti ma-
gát, ahogyan Vertovét sem a hajléktalanok, a munkanélküliek. Moholy-Nagy 
kószáló kamerája azonban feltáróbb, érzékenyebb, hozzáférést enged azok 
saját, a város lüktetésétől eltérő életritmusához. Ruttmann és Vertov rendsze-
rező elvekre épülő filmjei, Bergmann-Michel célratörően szerkesztett doku-
mentumfilmjei nem időznek el a személyesnél, Ruttmann és Vertov filmjeiben 
a vágás ritmusa aligha tenne lehetővé bármi effélét.  

Ruttmann egyetlen nap napszakokra mint felvonásokra tagolt kronologi-
kus elbeszélésének keretében minden beállítást Berlin élete szervezett egysé-
gének rendel alá. Vertov filmje a (több valós városban forgatott felvételekből 
összeállított) eszményi város egyetlen napja életének szintén időrendi elbe-
szélése, ám ez csak alkalom arra, hogy az új művészet jelentőségét bemutat-
hassa. (Vö. Haus 2011: 88-91) 

Vertovnál a téma (a város) megfelel a műnemnek (hogy ti. épp filmen jele-
níti meg): a technikailag/intézményesen szervezett művészethez (a filmhez) 
illik a technikailag/intézményesen szervezett városi élet. Az új, forradalmi 
módon társas embert maga az új, forradalmi ember mutatja be, akinek forra-
dalmisága megragadható az új technológiai eszközben, a felvevőgépben. Rá-

                                                      
5 Moholy-Nagy ugyanazt a feladatot állítja az amatőr filmes, mint a hivatásos számára. Blum, 
Fishcinger, Eggeling, Ruttmann, Richter absztrakt munkáin mutatja be, hogy azt az amatőrfim 
képes teljesíteni (Passuth 1982: 318-321; vö. Moholy-Nagy 1978: 27). 
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adásul a bemutatás módja is forradalmi, amennyiben a társadalom minden 
rétegéhez szól: a forradalmi „művészet” populáris, Vertovnál dokumentarista 
filmhíradó, helyszíni tudósítás: így kerülnek Vertov filmjébe például baleseti 
helyszíni tudósítások, a filmes stáb éppúgy készenlétben áll, mint a tűzoltók, a 
mentők. (Vö. még Tode 2011b: 25 skk.) 

Ruttmann filmje kezdetén a fény játékát látni hullámzó, hömpölygő vízfe-
lületen, a kép animációba úszik át: horizontális fekete, fehér, szürke csíkok 
vertikális játéka, rajtuk fehér alakzatok mozognak. A síkbeli mozgás látványa 
térbeliébe fordul át: a horizontális csíkok mintha forgó henger hosszanti min-
tázatai volnának, és mintha tőlük más térben a mozgó síkidomokat másik 
végüknél rögzített erőkarok mozgatnák. Az animált mozgás gyorsul, majd 
vágás: két sorompó ereszkedik le (az animált téglalapcsíkok mozgására rímel-
ve), száguldó vonat halad át (a forgó henger mozgására rímelve) – vasúton 
érkezünk Berlinbe. A hömpölygés a szimfónia áradását jelzi, az animáció a 
zenei konstrukciót.  

Vertov filmje a rendezői koncepció feliratai után kollázs-képpel nyit: alsó 
kétharmadában alsó kameraállásból vett felvevőgép közelije, felső harmadá-
ban operatőrt látni, amint egy földhalom tetejére ér, felállítja a gépét, forgat. 
Vágás után látni, mit vett fel: emeletes ház sarki tetőhomlokzata égbe nyúló 
antennával, felhők haladnak el kitakarva az antenna tetejét, vágás után vissza-
tér a kollázs-kép: az operatőr visszaereszkedik a földhalom mögé. Az operatőr, 
a kamera (amely Vertov filmjében önálló életre kel és táncra perdül) a min-
denség ura. Ugyanezt sugallja az a két másik beállítás is, amelyben a felvevő-
gép a maketté zsugorodott város fölött emelkedik és benne pásztáz. (A mai 
bekamerázott utcákat járva, hangsúlyozni kell: filmjeivel Vertov nem erőszak-
szervezetekkel támogatott hatalmi felügyeletet gyakorolt városlakók felett, ám 
aligha cáfolható, hogy ennek lehetősége felsejlik.) 

Ruttmann filmjének társadalomkritikai éle metsző: a munkába igyekvő 
emberek látványát vágóhídra terelt jószágok bevágásai értelmezik, a kintor-
nás anschnittjében látjuk gyárba menet a munkásokat (ritmusuk különbsége 
világít rá elidegenedett létükre). Éppily kritikus-ironikus hangot mutat Vertov, 
amikor az ügyfeleket mutatja a hivatalok mélyén, vagy piacnyitáskor az árusí-
tóhelyekért folyó harcot. A padon vagy szemétgyűjtőn háló hajléktalanokról 
vett képeinek hangja azonban már aligha nevezhető harsánynak. Moholy-Nagy 
elbeszélése nem törekszik manipulálni a nézőt, akkor sem, amikor a nyomor 
szélsőséges helyzeteibe enged bepillantást, például a Marseille-filmben látni, 
hogyan piszkítanak, ürítenek emberek az utcára (egy kisgyerek, egy idősebb 
asszony), hogyan folyik a nyála-taknya a delíriumban üldögélő férfinak, vagy a 
cigány-filmben hogyan fajulnak tettlegességig viták. (Vö. Sahli 2006: 163 sk.; 
Tode 2011b: 25) 
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Moholy-Nagy mintha Marseille-ben fedezné fel maga számára a romák 
témáját, róluk készült filmje mintha Marseille-filmje jelenetéből sarjadt volna: 
romák szekerére lesz figyelmes a forgalomban, két ló húzza, kalapos férfi ve-
zeti őket, a lakószekrény hátsó platóján medvebocs, két lány játszik vele, az 
egyik a medve mellett ül, a másik a kockaköveken gyalogol. A kocsi kistotáljá-
ra a hátsó plató szekondját vágja a film, majd két lány szűkszekondját és köze-
lijét (mintha a vonuló két roma lányé volna, egyikük a kamerába mosolyog), 
végül visszanyílik a plán, távolodóban a szekér. Mivel a medve látószögéből 
vették fel, s benne az egyik lány úgy viselkedik, mint a szélesebb kivágásokban 
a gyalogló lány, ezért érthetjük úgy a szűkszekond bevágását, hogy a szekérrel 
vonuló lányokat látjuk. Így az inzert a roma családdal való találkozás szemé-
lyességét hivatott hangsúlyozni. (Moholy-Nagy aligha tudta a szűkszekondos 
bevágást a kistotálos és a szekondos bellítással egyidőben felvenni. Az inzert 
nem vonulás közben, nem annak helyszínén, nem az ott viselt ruhában mutat 
lányokat, akik ráadásul egymás mellett állnak – a jelenetet külön kellet meg-
rendeznie. Kulesov-hatásnak köszönhető, hogy a beállítások szereplőit és 
helyszínét azonosítjuk egymással. Ugyanez érvényesül a kávéház előtt táncoló 
nő montázsszekvenciájában, hogy úgy értjük: a kalapos férfi bekonferálója, a 
nyakkendős férfi, a sapkás fiú, a lánya mellett álló anya pedig nézői a táncnak 
– holott szembeötlően nem a kávéház környezetében állnak. Éppígy a Nagyvá-
rosi cigányokban az utcai tenyérjósnő montázsszekvenciájában: a közeli in-
zertkép más ruhában, más környezetben mutatja egy javasasszonyt.) 

Szisztematikus (antropológiai-dokumentarista) teljesítményei mellett a 
Nagyvárosi cigányokban is érvényesül a flâneur narratíva. Nemcsak a kamera 
személyességében, szereplőihöz való közelségében – ennek köszönhető feltá-
rulkozásuk hitelessége –, hanem abban is, hogy csupán a nyilvánosság szeme 
előtt zajló életüket mutatja. (Szállásaikra, lakókocsiikba kétszer lép be, akkor 
is kifelé fordítja a kamerát, kintről is csak némelykor néz be a kocsikba. Alig-
hanem e tartózkodásnak köszönhető, hogy bár Ruttmannhoz és Vertovhoz 
hasonlóan Moholy-Nagy is napszakok egymásutánja szerint szerkeszt, még 
sötétedés előtt befejezi a filmet.) Elbeszélésének kószáló-nézelődő természete 
nyilvánul meg abban is, ahogyan elidőz egy-egy helyzetnél, azaz epizódszerű 
jelenetté fejleszti, szerkeszti, rendezi azt (pl. az utcai tenyérjósnő, a kabátárus, 
a verekedések jelenete); ahogyan alakjait tágabban választott környezetben 
láttatja, miként a cím is („nagyvárosi”) átfogóbb látószögre utal (pl. a lóvásár 
jelenetében filmesszét kapunk a lovak jelentőségéről a cigányok életében, 
látni a piac falának túloldalán a temetőt, az adásvétel idején a családtagok és a 
lovak várakozását, az üzletkötés elemeit, rítusait); ahogyan nem egyszer bele-
feledkezik a látványba, azaz kibontja annak vizuális dinamikáját (pl. a tánc 
jelenetben).  
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Összevetésként Bergmann-Michel filmjei kínálkoznak, amelyek inkább 
szemléltető, mint tényfeltáró szerkesztésük miatt szinte eseménytelenek, 
tematikus célzatosságból még totálokban is a szűkebb képkivágást részesítik 
előnyben, a helyzetek belső dinamikáját nem bontják ki – dokumentarista 
hitelük és hatásuk ugyanakkor mindettől nem csorbul. Töredékben maradt 
választás-filmjében az utcán összeverődő, nagygyűlésre érkező vagy pártiro-
dáknál csoportosuló embereknek leginkább kistotál állóképeit látni, a pártfel-
vonulás lendületét felsőből vett nagytotálja fékezi. Csak a vasúti átjárónál és 
felüljárónál időzik el a kamera, de itt is azért, hogy felhívja a figyelmet a plaká-
tok és zászlók hiányára a környéken. Ételosztásról forgatott reklámfilmjében 
sorban álló munkanélküliekről látni állóképeket, a családi ebéd, a konyhai 
munka, a kiosztás jelenetei nélkülöznek minden dinamikát. A mozgó árusokról 
forgatott filmjében viszont epizódszerűen kidolgozza a kordés zugárus mene-
külését: riasztja őt az őr, akinek egyedüli dolga szemmel tartani a környéket, 
majd menekül a közeledő rendőrök elől, később látni, ahogyan a kordét tolja: 
az őr a rakomány mellett ül. Mozgalmas, repetitív montázsszekvenciákban (az 
árusok húzzák a kordét, a rikkancsok kirajzanak a nyomdaépületből) mutatja 
be az emberek kizsákmányolását.  

Moholy-Nagy három városfilmjét gazdag fényhatások, kísérletező kame-
raállások, kameramozgások, összetett geometria jellemzik (pl. Berlin-
filmjében tükröződések tócsában, pavilon üvegtetőjében, villamos vezetőfül-
kéjéhez rögzített kamera, felülről felsővezetékek, villamossínek, falomboza-
tok, alulról macskakövek, beton járólapok, termőföld, a köztes tartományban 
málló vakolatok, ipari építmények klinkertégla falai, szeméthalmok mintáza-
tai). Ruttman filmjében is találunk szélsőséges felső és alsó kameraállásokat 
(pl. légifelvételt), „fénylő szürkéket” és embertől elválasztott mozgó kamerát 
(utóbbi kettőt Deleuze a francia iskolához rendeli hozzá), mozgó járművek 
ablakaiban tükröződő éjszakai fényeket és nappali utcát járműablakok fénytö-
résében, holland szögbe állított optikát (ebből fejleszti tovább a montázsszek-
venciát a Berlin-film végén: a rulettkerék pörgésétől indíttatva a Cafe am Zoo 
épülete előtt a kamera rántott fordulatot tesz optikai tengelye körül, majd 
rövid animáció után forgó tűzijátékba megy át), falevelek és utcai macskakö-
vek textúráinak, lábak és autóbuszlépcsők ritmusjátékát, áttűnéseket (felvett 
kép felvett képbe vagy animációba vagy inzertbe vagy fordítva).  

Moholy-Nagy azonban úgy alkalmazza a stilisztikai eszközöket, hogy a lá-
tottakat kimozdítja a lineáris-kronológiai időből, eloldja a természeti tértől. A 
holland szög, a felülről a horizontra merőlegesen állított látószög (pl. a szene-
sek jelenete), az udvarbelsőkből az égre irányított tiltek (svenkek) szerepe a 
nehézkedéstől eloldott tér megalkotása (amely megfelel a technológiailag 
szervezett város eszméjének). A Berlin-filmben a környezet és a járókelők 
arányai elmozdulnak (pl. a hatalmas szobor talpa mellett még parányibak a 
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gyerekek, akik az ugróiskola négyzetein ugrándozva nagyobbnak mutatnak, a 
nagy utcai betonjárólapok négyzethálóján eltörpülnek az emberek, a macska-
kövekén megnövekednek). A képkivágásokat geometriai segédvonalként 
szerkesztő sínek, lécek, élek, csövek a filmkocka metrikus hálójáról adott 
kulesovi elképzeléseket fejlesztik tovább (nem pusztán az eligazodást segítik a 
filmképen, de átértelmezik a rajta látható dolgok természetét). A Marseille-
filmben az ipari monstrumok fémszerkezetei és az omló házfalakat az utca 
felől támasztó fadúcok ritmusa, geometriai hasonlósága újraértelmezi a vá-
rosképet. A Berlin-filmben az egymásba nyíló udvarok átjárójának képe vala-
miféle Gestalt-switch (mélyre nyúló zárt alagutat látunk, majd később kiderül, 
átjárókkal tagolt udvarbelsőket). Mindez beleillik a „térbeli orientálódás”, a 
„térkultúra” alapvetésének hosszútávú filmi programjába (1933-as megfogal-
mazását ld. Passuth 1982: 318; vö. még Tode 2011b: 20, 30; Bartels 2011: 98 
skk.; Sahli 2006: 69-73, 87, 92-95, 98-100, 122-128).  

Ruttmann vagy Vertov dialektikus montázsai a városi lét kronológiai és 
természeti-lokális valóságát nem bontják meg, ám törlik az egyes beállítások-
ban láttatottak saját értelemigényét, mellőzik azok belső világának kibontását, 
azokat előzetes koncepciójukhoz szabott értelemadó szituációban (manipulált 
módon) kínálják. A dialektikus montázs alkalmas erőfelvonultató társadalom-
kritika megszólaltatására: saját távlatait, mércéit az egyedinek, a személyes-
nek a szuverenitásigényével szemben érvényesíti az elbeszélésben, utóbbiak 
szerepe csupán hitelesíteni, elmélyíteni a modellt, a tézist.  

Moholy-Nagy mellőzi a dialektikus montázsokat. Cigány-filmjében remek 
analitikus vágásokat ad a férj, a feleség és a férj szeretőjének konfliktusához 
(amelynek végén a két nő hajba kap). A tánc jelenet (éppúgy, mint a lóvásáré) 
a szituáció belső dinamikájának történésekhez igazodó kibontása: a vágások 
és a vágóképek geometriája kiemelik a jeleneteket a konkrét helyről és időből 
(ami megfelel a vándorló életformának) és megtörik a néző távolságtartását, 
résztvevővé avatják őt (a végére a Nagyvárosi cigányok magába szippantja a 
nézőt). A két hatás egyike sem kedvez a karcos kritikának.  

Hogyan jelenik meg az utcazenész a két Berlin-filmben? Ruttmannéban 
munkába siető tömeg felénk haladó sodrában látjuk a kintornást, amint más 
tempóban, békésen áll, tekeri a kurblit – egyetlen munkás sem néz rá, arról 
sem vesznek tudomást, hogy zene szól, még az sem, aki aprót dob a kalapba 
(csupán a kamerára lesz figyelmes két-három ember, visszalépnek, belenéz-
nek). Törődött, fásult emberek. Későbbi jelenetben házaló zenészeket látni: az 
egyetlen beállításban a kamera jobbra és lefelé pásztáz, a bérház emeleti abla-
kaiból emberek figyelik az udvart, valamin nevetnek, egyikük megpillantva a 
kamerát bezárja az ablakot, végül a kamera a zenészpároson állapodik meg az 
udvaron. Szegények, kiszolgáltatottak gúnyolódnak náluk szegényebbeken, 
kiszolgáltatottabbakon. Moholy-Nagy filmjében a bérkaszárnya udvarán az 
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idős asszony megszólaltat egy lemezt a tekerős gramofonon, majd tánclépések 
kíséretében énekel, az arra járók figyelemre sem méltatják, távolabb egy asz-
szony mintha hallgatná őt. Hirtelen egy kocsi takarásából látjuk a mutatványt, 
majd előlép a kamera eőlép, az énekes belenéz, mond pár szót, teker egyet a 
gramofonon és folytatja a számát. Moholy-Nagy városfilmjei (a hermeneutikai 
fenomenológia 1927-es programjának nyelvén szólva) a dolgokat, a szemé-
lyeket belőlük magukból kiindulva mutatják úgy, ahogyan azok vagy ők saját 
magukat mutatják.6 

Vertov filmjében többször látni, hogy a szereplő a kamerába néz, beszél 
hozzá (hozzánk), odaint, eltakarja az arcát – a hajléktalanok, a lovasfogat 
hölgyutasai, a szülő nő, az ügyfél. A dialektikus montázs miatt azonban 
eszünkbe sem jut, hogy e képek a narratíva személyességére vallanának, vagy 
hogy valamiféle dokumentarista valóságosságot hitelesítenének, hiszen a film 
a valóságot mint montázs-konstrukciót kínálja. (Vertov szerint ez megfelel az 
emberi, a társadalmi létezésnek, amelynek alapvető módja a montázs. Gondo-
lata érthető úgy is, hogy a világgal mindig valamiféle értelmezettségben talál-
kozunk, azaz nem létezik értelmezés előttes valóság. De úgy is, hogy a montázs 
révén manipulált valóságnak csupán másféleképp manipulált valóság lehet az 
ellenajánlata.) 

Moholy-Nagy városfilmjeiben a kamerának játszás, a megrendezett 
dokumentarizmus, játszott spontaneitás az elbeszélőmód hitelesítéséhez járul 
hozzá. Benjamin leírásában a flâneur szinte készteti azt, akit néz, arra, hogy 
visszanézzen rá. (Benjamin 1980: 582, 1969: 268). Moholy-Nagy filmjeire is 
áll a cinéma véritéről adott jellemzés, miszerint az „történetek kontextusa, egy 
egyén kommunikatív viszonya saját környezetéhez, amelybe bele van kompo-
nálva a filmezés helyzetének tudata. Ennek az első következménye, hogy a [...] 
figurák egyedi személyek, és nem szociális típusok, másodszor, állandó inter-
akció van a szereplők és a szerző közt. A [...] szerző és a téma közötti állandó 
kommunikáció a szerző jelenlétét központi elemmé teszi a filmben” (Kovács 
2005: 191). Állítható, hogy Moholy-Nagy filmjei megelőlegzik a cinéma vérité 
műfaját.  

Irodalom 

                                                      
6 Ld. „Das was sich zeigt, so wie es sich von ihm selbst her zeigt, von ihm selbst her sehen lassen” 
(Heidegger 1977: 46). Vö. még Moholy-Nagy megfogalmazása: „A jövő műtermében alapvetően az 
elemek sajátosságából, a megadott matériából indulnak ki” (Passuth 1982: 312). 
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Dobák Judit 

A miskolci gubó, avagy hogyan válik egy 
munkáskolónia public art alkotás témájává? 

A kulturális antropológia és a művészet vizsgálódásai sokszor mutatnak ro-
konságot. Az antropológia, hajlamos korlátozni vizsgálódását a fotóra és a 

filmre, amely adódik a dokumentálás igényéből, kötelezettségéből
1, de sok-

szor teszi kutatása tárgyává, vagy párhuzamos utakat jelöl ki más művészeti 
ágakkal is.  
Tanulmányomban egy olyan projektet szeretnék bemutatni, amelyhez kutató-
ként kérték a segítségem, és amely a művészet eszközével közelít egy általam 
évek óta vizsgált közösséghez: egy traumatizált csoport emlékeiből public art 
alkotást készít.  

A public art, magyarul köztéri művészet sokféle alkotást, megjelenési for-
mát magában foglal. A definíciók nagy része a galériákon, múzeumokon kívüli-
ségben határozza meg lényegét. A köztéri jelleg egyben azt is jelenti, hogy 
mindenki hozzáférhet, ezért a public art alkotások sok esetben törekednek a 
nagyobb nyilvánosság bevonására. Megjelenésüket tekintve az elkészült alko-
tások sokfélék lehetnek: a hagyományosan képzőművészeti csoportosításba 
besorolható szobrok, köztéren elhelyezett festmények, de lehet egy épület 
becsomagolása is. Jellemzőjük, hogy egy közösséget vagy nagyobb társadalmi 
csoportot kíván megszólítani, vagy egy fontosnak vélt témát beemelni a társa-
dalmi diskurzusba. Az első alkotások a 60-as években jelentek meg, és kapcso-
lódtak az USA polgárjogi mozgalmaihoz és jellemzően urbánus térben valósul-
tak meg. Az új típusú public art közösségekkel kialakított viszonyának ismérve 
a dialogikusság. A közönség bevonása nem metaforikusan értendő, hanem 
nagyon is kézzelfoghatóan és valóságosan, végig az alkotás folyamata alatt is 
tart. (Horváth 2012: 26) 

Kate Browne amerikai művész public art alkotásaival a világ több táján 
traumát átélt társadalmi csoportok élményeit gyűjti össze. A projektjeinek 
látható végeredménye egy public space alkotás, amelyet minden projektjében 
a helyieket bevonva, velük együtt készít el. Az érintett közösség fizikai kör-
nyezetében meghatározó tárgyakból, eszközökből, növényekből, például fa-

                                                      
1 Kunt Ernő a tudományos gyakorlatban ösztönösnek nevezi a fotográfia használatát (Kunt 
2003:33) 
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ágakból, egyéb anyagokból (akár szemétből is) épített nagyméretű alkotást a 
közösség történeteivel szövi be. Az alkotásba beemelve interjúkat, képeket, 
családi fotókat, dokumentumot, tárgyat, amely a helyi traumához hozzátarto-
zik. Az elkészült alkotásoknak külön nevük is van, amelyek a több éve tartó 
projekt egy-egy állomását jelölik: Cocoon 

Cocoon 

Az első Cocoon-t Mexikóváros egyik városrészében hozták létre 2010-ben. A 
helyszín kiválasztását a 1968-as Tlatelolco-i mészárlás „ihlette”, ahol a mexi-
kói kormány több tucat diákot és több száz civilt ölt meg, akik tiltakoztak az 
autoritárius rezsim ellen2. A mészárlás megrázta a túlélőket, mert nem voltak 
felkészülve a sztrájkra adott válaszra,3 az erőszak mértéke megdöbbentette a 
társadalmat. A mexikói társadalom emlékezete 40 évvel az események után is 
életben tartotta a mai napig részleteiben nem tisztázott vérfürdőt. A közösségi 
trauma egyik meghatározó eleme, hogy a mai napig nem tudható, hogy kik és 
hányan haltak meg a mészárlásban. Az áldozatok számának kormányzati becs-
lése 20 és 1500 között ingadozott. Az áldozatok azonosítása, a dokumentumok 
feltárása, az egyéni és közösségi emlékezetben való kutatás a mai napig tart. 
Az Archivos Abiertos (a mexikói nemzetbiztonsági archívum) új blogot indí-
tott4, hogy a barátok, családtagok dokumentumokkal segítsék az esemény 
tisztázást, valamit emlékezzenek az összecsapásban elhunytakra. A blog nem 
titkolt szándéka az, hogy a társadalom emlékezetében mai napig élő mítoszo-
kat és hamis vádakat eloszlassák, és segítsék a dokumentumokra épülő tisz-
tánlátást. Azonban érthető, hogy a több évtizedig elzárt dokumentumokon 
alapuló feltárás ígérete nem nyugtatja meg maradéktalanul a helyi társadal-
mat.  

2010-ben még egy Cocoon készült el a Mississipi-delta torkolatánál egy 16 
ezer fős kisvárosban, Greenwoodban. A várost a világ pamut fővárosaként is 
szokták emlegetni, hiszen földrajzi elhelyezkedésének köszönhetően a pamut-

                                                      
2 Lásd: Tlatelolco Massacre: Declassified U.S. documents on Mexico and the events of 1968. Nem-
zetbiztonsági Archívum elektronikus tájékoztatókönyv 10. sz. 
https://nsarchive2.gwu.edu/NSAEBB/NSAEBB10/nsaebb10.htm [Letöltés: 2020. 01. 30.] 
3 Az esemény a 1968-ban, Mexikóban tartott nyári olimpiai játékok előtt néhány nappal történt. 
Helyszíni beszámolót John Rodda tudósított, akit az egyik csapattal pár nappal korábban küldtek a 
helyszínre. A beszámolójáról lásd még: https://www.theguardian.com/cities/from-the-archive-
blog/2015/nov/12/guardian-mexico-tlatelolco-massacre-1968-john-rodda  
[Letöltés: 2020. 01. 30.] 
4 http://muertosdetlatelolco.blogspot.com/ 
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kereskedelem egyik központja lett a 19. század második felére. Greenwood az 
1960-as években fekete polgárjogi mozgalmak egyik központi helyszíne lett, 
itt alakult meg a Fehér Polgárok Tanácsa, amely az ún. „déli állapotokat”, kí-
vánta életben tartani. A fekete szavazati jogok szisztematikus megtagadása 
ellen fellépőket gazdasági fenyegetésekkel, majd fizikai erőszakkal próbálták a 
szavazástól távol tartani, ellehetetleníteni. A tiltakozások miatt néhány embert 
lelőttek, és több száz embert megsebesítettek a rendőrök, és helyiek. 2012-
ben a művészcsoport az állam fővárosában, a Mississippi Művészeti Múzeum 
kertjében is elkészítette az alko-tást, amely annak a buszmegállónak a helyén 
található, ahol a Freedom riders5 aktivisták letartóztatása történt.  

A negyedik Cocoon6 Párizsban 2014 őszén készült el. A Párizs 18. kerüle-
tében lévő Goutte d’Or-t az észak-és nyugat-Afrikából érkező bevándorlók 
célállomásaként tartják nyilván. A fekete Párizs vagy az afrikai Párizs a „papír 
nélkül utazók” városrésze. A régi munkásnegyed lakosságának több mint egy-
harmada bevándorló. Észak- és nyugat-afrikaiak, arabok, kelet-európaiak 
együtt élnek az őslakos franciákkal. A magas munkanélküliség, a városrész 
fizikai leromlottsága sok konfliktus forrása, gyakoriak a fegyveres összecsapá-
sok rendőrökkel, szomszédos városrészekkel. A művészek által létrehozott 
alkotásban 300 helyi résztvevőről portré készült. A gubó (Cocoon) minden 
helyszínen különböző anyagokból építkezik. Itt szimbolikus csontvázra az 
érintettek által viselt készített egyéni cocoon-okat, mint a csontváz bőre úgy 
építi fel. Ezek egyfajta tanúságtételek, amelyek fedik a művész által készített 
vázat. A „bőrt a csontvázhoz” a Goutte d’Or utcáin keresztül vitték, ami a 
Charles de Gaulle Repülőtérről indult és a Leon téren7 ért véget.  

Az ötödik Cocoon New York Dél-Bronx városrészében épült. A projekt cí-
me ezen az állomáson A golyó nyomonkövetése címet kapta. Az évtizedek óta 
tartó bandaháborúk uralta városrészekben mindennapos volt az erőszak. 
Browne úgy nyilatkozott a területről, hogy egyetlen közösség sem beszélt az 
erőszakról ennyire következetesen, mint az itt élők (Browne). Temetkezési 
vállalkozók, traumasebészek, helyi intézményvezetők is benne voltak abban a 
közel 150 embert számláló körben, akikkel a művész beszélgetett a helyi tra-
umákról. A résztvevőkről portrét ezen a helyszínen is Eric Etheridge fényké-

                                                      
5 Polgárjogi aktivisták, akik 1961-ben és az azt követő években az államközi autóbuszokon utaz-
tak, hogy érvényt szerezzenek az Egyesült Államok Legfelsőbb Bírósága által hozott határozatok-
nak, miszerint a tömegközlekedési buszokon gyakorlatként megjelenő rasszista elkülönülés 
alkotmányellenes. A déli államok, így Mississippi is figyelmen kívül hagyta a döntést, és a szövet-
ségi kormány nem tett semmit a végrehajtásuk érdekében. Az akció sok városban konfliktust 
eredményezett. A rendőrség sok helyen együttműködött a Ku Klux Klánnal és a cselekményeket 
ellenző fehérekkel. Sok afroamerikait megvertek, letartóztattak. 
6 Az első tervet a művészcsoport beleszámítja a sorrendbe, de a közösségi megvalósításban ez az 
alkotás a harmadik.  
7 Párizs, Gouette d’Or városrész egyik tere 
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pész készítette, amelyek a Cocoon-nal párhuzamos időben kiállításra kerültek 
a kerületben.  

A helyszínek mindegyike egy olyan trauma köré szerveződött, amelyről vi-
lágszerte szóltak a híradások. Ezért meglepő lehet, hogy 2019-es évben a so-
ron következő Cocoon-t egy magyar város, Miskolc öt utcáját befogó térben 
építették fel.  

A művészcsoport, amelynek két állandó tagja Kate Browne és Eric 
Etheridge minden esetben egy évet felölelő, aktív részvételen alapuló folyama-
tot visz végig. A kiválasztott helyszínt bejárják, fényképeket készítenek, ada-
tokat gyűjtenek, és beszélgetnek az érintett közösség tagjaival. A rövid látoga-
tást intenzív terepmunka követi, amelyben igyekeznek a közösség tagjaiból a 
lehető legtöbbet megszólítani, bizalmi köteléket létrehozni a helyiekkel. A 
beszélgetéseket hanganyaként rögzítik, készítenek kiegészítő videofelvétele-
ket és számos fotót. Etheridge fotóriporteri múltja lehetővé teszi, hogy a fo-
lyamat egésze alatt professzionális fotók készüljenek a közösségről. A mű-
vészcsoportot Browne irányítja, akinek figyelme kizárólag az adott közösségre 
fókuszál, és nem emeli be a folyamatba az egyéb érintetti közösséget. Projekt-
jeivel nem kívánja az igazságot felvázolni, vagy igazságot tenni, ezért nem 
ütközteti a helyiek véleményét és történeteit a tágabb környezettel.  

Az alkotási folyamatban egyéni cocoon-okat készíttetnek a helyiekkel. 
Ezek az egyéni alkotások kizárólag az adott egyén által összeállított 
tárgyegyüttesek, amelyek minden helyszínen más-más végeredménnyel zá-
ródnak, de fontos azonosságuk, hogy emléktárgyakat, fotókat (kópiákat) és a 
környezetben fellelhető jellemző anyagokat tartalmazzák. A nagy cocoon vesz-
szőből, faágból épülő, 8 méter hosszú és 3 méter széles nagyságú gubó lesz, 
amelyet kültéren helyeznek el, ami lehet park, kert, vagy utcarészek által hatá-
rolt bármilyen tér. A gubó belsejében helyezik el az egyéni alkotásokat. Az 
alkotás néhány óráig él csak, a gubó vázát aznap készítik el, amikor a közösség 
megtölti tartalommal. Esti órákban körmenet jellegű felvonulást tartanak, így 
bejárják azokat a helyszíneket, amelyek a közösségi emlékezet szempontjából 
a trauma része volt. Ezeken a helyeken megállnak, énekelnek, és hangszóróból 
zene, vagy a felvett interjúk részletei szólnak. A projekt következő elemeként a 
kis cocoonok felkerülnek a nagy gubóra. Az elhelyezésben a művész és a kö-
zösség is részt vesz. A koreográfia nyitott, az érdeklődők bármikor ki- és be-
kapcsolódhatnak, nincs kötelező eleme az alkotásnak. Az esti órákban kezdő-
dő és hajnalig tartó esemény után a gubót lebontják. Mivel helyi anyagokból 
készül, ezért a lebontásukat általában a közösség végzi. A művész a folyamatot 
tartja fontosnak, „a végeredmény, a mű szimbolikus emlékművé válik, bármi-
lyen hivatalos történelem peremén, a közös múlt, jelen és jövő ideiglenes jel-
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képe”8. Megpróbálja megérteni, hogy az emlék hogyan integrálódik a társada-
lomba.  

A „számozott utcák” társadalma 

A magyarországi közterület elnevezés gyakorlata szerint számokkal ritkán 
látnak el utcákat. A vasgyári kolóniában volt ennek hagyománya, hiszen a 
munkástelep felépítésekor – amely több ponton követ amerikai mintát –, az 
első utcák számozva voltak. A beköltözések után pár évvel jelent meg köznév 
vagy tulajdonnév utcanévként, amelyek majd mindegyike kapcsolódott vala-
mely módon a vasgyártáshoz. A „számozott utcák” a kolónia házsoraihoz ké-
pest viszonylag későn, 1907-ben épültek, és a helyi szokásrend alapján, átme-
netileg számmal látták el őket. Az egy ütemben felépült úgynevezett „százház” 
utcanevei jelölték azt a helyi társadalom szempontjából fontos tényt, hogy ide 
nőtlen férfiakat, átmenetileg felvett munkásokat, vagy kisegítő munkát végző 
kiscsaládokat fogadtak be9. A kolónia frekventáltabb részén élő interjúalany 
„másodosztályú emberek”-ként írta le a kolónia régi lakosságát10, véleménye 
szerint ez általános vélekedés volt, mert már a szüleitől is ezt tanulta. (Vö. R. 
Nagy 2006)  

Az eredeti tervekhez képest jelentősen kisebb költségvetésből felépült há-
zak a felépítésüktől kezdve gondot okoztak a gyárnak. A vizesedés, a vízelve-
zetés hiánya, és a perifériális jellege bevonzotta a társadalmi problémákat is. A 
normaszegés számos módja folyamatos konfliktusokat okozott a gyáron belül 
is. Az ekkor még más településektől távol lévő számozott utcák sora azonban 
nem okozott mélyebb társadalmi problémát, hiszen a lakhatás a munkavég-
zéshez kötődött. Elbocsátották azt, aki nem tudott beilleszkedni a közösségbe, 
vagy zavarta azt.  

A második világháború utáni nagy-Miskolc koncepcióval a város néhány 
évtized alatt körbenőtte a vasgyári kolóniát. Így a periférián lévő „százház” egy 
központi, erősen látható közegben találta magát. 1985-től a gyártól Miskolc 
ingatlankezelője, a MIK átvette a bérleti jogokat, így végérvényesen elvált a 
munka és a lakhatás szabályozó mechanizmusa egymástól (Dobák 2018: 147). 
A lakások felújítása, karbantartása sorra elmaradt, így hamar odavonzotta azt 
a társadalmi csoportot is, akiknek az alacsony komfortfokozat elegendő és 

                                                      
8 https://www.bykatebrowne.com/about2 
9 A terület és a házak a kohászat tulajdonában voltak, és a bérletük szorosan kötődött a gyári 
munkavégzéshez. 
10 nyugdíjas férfi [interjúkészítő: a szerző] 
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megfizethető volt. A tradicionális, akár három generációs vasgyári munkások, 
akik között szép számmal találunk romákat is, új szomszédokat kaptak, jel-
lemzően olyan területről beköltözőket, akik a helyi szabályokat újraírták, a 
régiekhez nehezen igazodtak. A konfliktusok korábbi szabályozása nem mű-
ködött, és egyre láthatóbbá vált a város egésze számára.11 A kétezres évek 
után „fészekrakósok”12 költöztek be a számozott utcákba, akik újabb konflik-
tusokat hoztak a telep életébe. A slum klasszikus csapdahelyzetbe került lakói 
egyre kisebb igénnyel bíró családokkal egészült ki, így a konfliktusok minden-
naposak lettek, és a telep egészét egyre negatívabb megítélés övezte. A város-
tól bérelt lakások száma Miskolc egészét tekintve arányaiban jelentősen csök-
kent, így kikerülni, más bérleményhez jutni a számozott utcán élőknek gya-
korlatilag lehetetlen volt. Ezt a feszült helyzetet fokozta a miskolci Béke-szálló 
és a Szondi-telep felszámolása, aminek következtében beköltözők száma jelen-
tősen megugrott. Minden létező fedett helyen alakítottak ki helyiségeket lak-
hatás céljából.  

A számozott utcák életéről a városnak nagyon kevés közvetlen tapasztalat 
lehetett. A villamosról látható 2-3 ház rendetlennek ítélt udvarán kívül valódi 
tapasztalata a postásnak, védőnőnek volt. Sok esetben a tisztviselők, a taxi, de 
még a rendőrök sem mentek be az utcák belsőbb területeire. A számozott 
utcák a Szinva, nagyobb kereskedelmi egységek (piac, autószalon), valamint a 
közlekedés által határolt részek mellett egy néhány háztömbből álló 
lakóegyüttes helyezkedik el. A négyemeletes kockaházakba a szocializmus 
elmélete szerint vegyes társadalmi státuszú családokat költöztettek be. Lakott 
itt munkás, orvos, építész, tanár, hentes és betanított munkás is. Az új házak 
mögött, amely a számozott utcákkal határos volt, garázssor épült. A számozott 
utcák, és a kockaházak lakótömbjének konfliktusa ezen garázsok mentén fog-
ható meg legjobban. A magántulajdonú garázsokat sorozatosan kifosztották, a 
garázsok falát több esetben kibontották, autókat rongáltak meg. A garázstu-
lajdonosok a számozott utcák lakóit vádolták érte. A felejelentések, az önkor-
mányzati fórumokon való megszólalás, a polgármestereknek írt levelek süket 
fülekre találtak. Minden hivatal azt jelezte vissza a garázstulajdonosoknak, 
hogy a magántulajdon védelme az egyén dolga, azért az önkormányzat nem 

                                                      
11 A számozott utcák Miskolc villamosvonaláról látható, Diósgyőr és a belváros közötti autóforga-
lom, jelentős tömegközlekedés is itt halad át, betekintést engedve a számozott utcákba.  
12 A Fészekrakó programban falusi családokat hamis dokumentumokon alapuló szerződésekkel az 
Avas-déli lakótelep panelházaiba költöztettek. A forráshiányos, és beilleszkedni nem tudó csalá-
dok egy része a botrány után a számozott utcákba költözött, ott kaptak a várostól bérlakást. A 
nagy botránnyal végződő ügyben pár éve zárultak le a büntetőperek. Számos ügyintézőt, ügyvédet 
elítéltek a csalássorozatért.  
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vállalhat felelősséget.13 A kockaházak lakói azonban féltek a számozott utcák 
lakóitól, a cigányoktól.  

A számozott utcák 900 fős lakosságára egyforma bélyeg került, annak el-
lenére, hogy az itt lakók életmódja, normatartása széles skálán mozgott. Az itt 
élők ugyanúgy félnek néhány családtól, vagy éppen a kívülről jövő, a romok 
között megbúvó, kábítószerező fiataloktól. Este a számozott utcák lakói sem 
mennek ki egyedül az utcára.  

A számozott utcák felszámolása a nyolcvanas évek végétől felbukkan vá-
rosi előterjesztésekben. Az integrált városfejlesztési stratégiákban 2003-tól 
szegregátumként nevezik meg. A területen lévő bérlakások, amelyben körül-
belül 900 ember élt, erős romlásnak indultak, városképileg is elütöttek a kör-
nyező részektől, közegészségügyi, gyermeknevelési, szociális kérdéseket ve-
tettek fel a város számára. Ennek ellenére a városvezetések egyike sem tett 
érdemi lépéseket a mindenki számára kedvezőtlen állapotok megváltoztatásá-
ra.  

A terület rendezésének gondolata hirtelen akkor vált aktuálissá, amikor 
Miskolc város lehetőséget kapott a közeli diósgyőri stadion felújítására. A 
stadion környéke a már erősen beépült infrastruktúra (villamos vonala) és a 
természeti adottságok (Szinva patak) miatt csak a számozott utcák felé ter-
jeszkedhetett. A kibővített nézőszámú stadion számára megfelelő parkolóhely 
biztosítása, és a kiegészítő létesítmények felépítésére kiváló helyszín lehetne a 
számozott utcák területe. 2014-ben nagy médiafigyelem mellett megkezdőd-
tek a bontások. A torzón maradt épületek egy része még ma is áll, részben 
tereprendezés történt. A sajtó egyfelől a stadionépítés és a dózerolás össze-
kapcsolását hangsúlyozta, másfelől Miskolc biztonságosabbá tételéről, élhe-
tőbb körülményekről, sok évtizedes problémákról írtak.14  

A városvezetés azzal is súlyosbította a kilakoltatások tényét, hogy azoknak 
a családoknak, akik vállalták, hogy Miskolc közigazgatási határán kívül tele-
pednek le, kétmillió forintot ajánlott fel kompenzációként.15 A környék lakha-

                                                      
13 Interjú készült négy garázstulajdonossal, akik közül egy rendelkezésemre bocsátotta a beadvá-
nyokat. Részlet: „2002-től a 30 db garázsból már legalább 20-at nem használtak a tulajdonosok, 
mivel egyszerűen féltek a garázssorhoz menni, autójukat inkább közvetlenül a házuk előtt tartották. 
Gyermekként ezt igen nehéz volt megélni, hiszen ebben az időszakban már csak legalább két család-
tag merte megközelíteni a garázst az autó használatakor. Végül már mi sem mertük a nagy nehezen 
megszerzett és az akkor sorszám alapján átvehető autónkat a garázsban tartani... [...] ...megerősített 
rendvédelem nem volt tapasztalható, és a lopások, betörések tovább folytatódtak addig, amíg a teljes 
garázs tetejének, falazatának elhordása megtörtént.” 
14 A már félig lebontott garázssort az önkormányzat a stadion kiszolgáló építményei számára 
kisajátította, kártételezésként nevetségesen alacsony összeget határozott meg a tulajdonosoknak. 
Az általam megkérdezettek sokkal erősebben okolták ezért a számozott utcán élőket, mint az 
önkormányzatot.  
15 2014. május 8-án Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megsza-
vazta a lakások bérletéről szóló önkormányzati rendelet módosítását, az „avult telepek” felszámo-
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tási viszonyait kicsit is ismerők azonnal átlátták, hogy ez a csapdahelyzetet 
tovább fokozza. A környező települések polgármesterei is megszólaltak a saj-
tón keresztül Miskolc polgármesterének és a számozott utcák roma lakóinak 
címezve. Az üzenet egyértelmű volt: nem szeretnék befogadni a számozott 
utcák lakóit. A kirekesztés szintet lépett. A szomszédsági viszonyokban meg-
fogalmazott bélyeg területileg jelentősen bővült. A bontást rendőrségi razziák, 
jobboldali támadások tarkítottak, ami már nemzetközi sajtó ingerküszöbét is 
elérte. Több család menekült státuszt kért más országokban16, ahol egy részük 
véglegesen letelepedett, voltak, akiket visszatoloncoltak. Számos szervezet a 
helyszínre érkezett a helyieknek segítségnyújtást ígérve, adva, több jogi eljá-
rás is folyik a miskolci önkormányzattal szemben.17  

Vitathatatlan, hogy egy városvezetésnek joga van egy közgyűlés által elfo-
gadott koncepció szerint egy-egy terület átalakítására. Várostervező szakmai 
ajánlások szerint egy ilyen volumenű, és sok embert érintő terület funkciójá-
nak átalakításakor be kell vonni a helyieket és az érintett érdekcsoportokat, az 
érzelmi és financiális veszteségek csökkentése érdekében. Miskolcon ez nyo-
mokban sincs jelen. Ezért nehéz cáfolni azt a közvélekedésben is elterjedt 
gondolatot, hogy a telep ilyen módon való rész-felszámolása a szavazatgyűjté-
sen kívül bármilyen érdemi célt szolgált volna. A kockaházak lakói megköny-
nyebbültek, mint ahogyan megkönnyebbült a tágabb környezet. De a slum 
jellegéből adódóan, ha annak felszámolása nem jár együtt komplex fejlesztési 
projektekkel, akkor máshol azonnal felüti a fejét. Az innen elüldözött családok 
nagy része Miskolc másik nagy szegregátumában, Lyukóbányán18 él. Így Mis-

                                                                                                                           
lását célzó intézkedések vezetve be, illetve az alacsony komfortfokozatú szociális bérlakások 
övezeteinek megszüntetését irányozva elő Miskolcon, elsősorban a számozott utcákra összponto-
sítva. Az önkormányzat 2 millió forintig terjedő összegű (mintegy 6700 eurónyi) kompenzációt 
ajánlott azon bérlőknek, akik hajlandók felmondani alacsony komfortfokozatú szociális bérlakás-
ra vonatkozó, határozott időtartamra szóló szerződésüket; ugyanakkor a kompenzáció tekinteté-
ben néhány ellentmondásos feltételt határoztak meg: a szerződés felmondását követően kompen-
zációban részesülő bérlőknek ingatlanvásárlásra kell fordítaniuk a kompenzációt, csakis Miskolc 
területén kívül fekvő ingatlan vásárolható, amelyet öt éven belül nem lehet sem értékesíteni, sem 
jelzáloggal terhelni. EBESZ/DIEJH romákkal és szintókkal kapcsolatos ügyekért felelős kapcsolat-
tartója: A romák lakhatási jogai Miskolcon. Jelentés a DIEJH helyszíni vizsgálatot célzó magyaror-
szági látogatásáról. 2015. június 29. – július 1. Lengyelország, Varsó, 2016. április 27. 
16 2014-2016 között 30 család kért menedékjogot az Amerikai Egyesült Államokban. Pontosan 
nem tudni, hogy hányan maradtak kint, de a megszólított interjúalanyok közül többen vannak, 
akiknek gyereke, unokája azóta is kinn él. Az elmondásuk szerint skype-on tartják ugyan a kapcso-
latot, de nem valószínű, hogy az életben többet láthatják egymást.  
17 Etnikai Kisebbségi Jogvédő Iroda, Társaság a Szabadságjogokért. Az Egyenlő Bánásmód Hatóság 
jogerősen pert nyert, és megbírságolták a miskolci önkormányzatot. 
18 Miskolchoz tartozó külterület. A rendszerváltás előtt bányászok, kohászok nyaralóövezete volt, 
ma a becslések szerint 3-4 ezer ember lakóhelye. Sok házat önkényes lakásfoglalók laknak. Az itt 
élő társadalom egy része nem látható a hivatalok, az intézmények számára. Tömegközlekedéssel 
innen elérhető a város. 
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kolc csak elodázott egy problémát, amely így további közösségeket fog szét-
rombolni. A játékelméletben ezt a helyzetet hívják vesztes-vesztes játszmának.  

A számozott utcák házai alacsonyak, mint ahogyan az ablakai is. Akár be is 
léphetne az ember a nyitott ablakon. A megérinthető, befogható tér fizikailag 
is megjeleníti azt a szomszédsági viszonyt, amely alapélménye minden közös-
ségnek, a bizalom, az egymással való együttélés élménye. Különösen nyáron 
még ma is gyönyörűek ezek a házak, és felidézik egy viszonylag hosszú (de 
nem egészen száz év) közösséggé válás élményét.  

A miskolci gubó 

A művészcsoport mind forgatókönyvében, mind az előállítás módjában hason-
lóan járt el, mint korábbi projektjeikben. A miskolci gubó váza faágakból ké-
szült. Az egyéni cocoon-okat, amelyek egyfajta bizonyságtételekként szolgál-
nak, az egyéni emlékeket szimbolizálják az itt élők személyes emlékeiből állí-
tották össze. Kilakoltatási értesítőket, elutasított menedékkérelmet, kanadai 
repülőjegyet és fotókat, családi képeket helyeztek el a cocoon belsejében. Ide 
olyan kép is felkerülhet, ami nem a traumáról szól, hanem korábbi, boldogabb 
időt idéz fel, családi képeket, esküvői fotót, gyerekkori fényképeket, rendezett 
udvarok képeit, elnyert kupákat. A magyar és angol nyelvű résztvevők kom-
munikációját Papp Gergely kulturális antropológus segítette. A nyelvi tolmá-
csolás mellett kultúrák közötti fordítást is kellett végeznie. Browne a projekt 
után beszámolt róla, hogy a folyamat részesévé vált az antropológus, az értel-
mezési keretek szinkronizációjával.  

Alkonyatkor az utcák lakói, lámpásokkal a kezükben végigjárták a lerom-
bolt házak melletti utcákat. Mindenki több lámpát vitt, azok helyett is, akik 
már máshol élnek. Hegedűszó és madárhang volt hallható a felvonulás indítá-
saként. A még álló, félig-lerombolt házakon nagyméretű képeket helyeztek el, 
Eric Etheridge portréfotóit. A public space alkotás koncepciójának ez is a ré-
sze.  

A menet célállomása a Szinva-patak partján lévő gubó-váz volt. A hangszó-
róból zene szólt, felváltva azokkal az interjúkkal, amelyeket Kate Browne ké-
szített19. A lámpákra házszámok és családnevek kerültek, amelyeket a gubó 
belsejében helyeztek el. Résztvevőként katartikus élmény volt hallgatni azokat 
a visszaemlékezéseket, amelyekben az interjúalanyok elmondták, milyen vi-
rágzó élet volt gyári dolgozóként a rendszerváltás előtt, és hogy akkor még 

                                                      
19 Kate Browne leírása szerint több mint 80 interjút készített. 
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értékes tagjai voltak a társadalomnak. „Mi is építettük Miskolcot, most meg el 
akarnak zavarni innen.”  

A művész fontosnak tartotta, hogy az alkotás politikamentes és pozitív 
hangvételű legyen. A sajtót szándékosan távol tartották az eseménytől, csak az 
érintettek és a meghívottak értesültek az időpontról. Nem is találunk hírt az 
eseményről utólag sem. A Cocoon-okat általában a közösségi tereken hagyják, 
majd másnap lebontják. Miskolc volt az egyetlen város, ahol nem adták meg a 
területfoglalási engedélyt az alkotás számára, még arra a néhány órára sem, 
amíg a projekt egésze lezárul. Ezért az alkotás alá egy görgős szerkezetet épí-
tettek, amellyel az alkotást mozgásban lehetett tartani. Az egyenetlen, földes 
utcákon 10-12 ember tolta az alkotást. A projekt végén a gubót egy udvaron 
helyezték el, a művészcsoport a helyieknek felajánlotta a lámpásokat, reflek-
torokat és egyéb kellékeket.  

A traumát átélt közösségek esetében, különösen akkor, ha erőforrás nem 
áll rendelkezésre a személyes gyógyuláshoz a részvételiségen alapuló művé-
szeti akciók hatékonyak lehetnek (Oláh – Török 2017: 10). Egy közösséget 
mérgez a kibeszéletlenség. A kollektív bűnössé tétel megakadályozza, hogy a 
közösségek egymással rendezzék a konfliktusaikat. A számozott utcák lakói-
nak közösségi traumáját nem lehet vitatni. Az itt élőket atrocitás érte, a lakha-
tásuk, a családjuk vált fenyegetetté. Tudható, hogy a traumatikus események 
megsemmisítik a gondoskodás megszokott sémáit, amelyek az irányítás, az 
összetartozás és az értelem érzését nyújtják az embernek. (Herman 2003: 50) 
Az amerikai művészcsoport ezt a kibeszéletlenséget oldotta, és segíthetett a 
helyieknek a saját lezárásukhoz utat mutatni.  

Néhány hónappal a Cocoon felállítása után a Hatodik és a Hetedik utca20 
lakóival készített interjúkban közös elem volt, hogy az „amerikaiak” jelenléte 
egyértelműen pozitív élmény volt az itt élők számára,, de a projekt értelméről, 
küldetéséről eltérő véleményeket adtak: „Nem változott semmi.” „Már csak azt 
várjuk, hogy innen elmehessünk.” Az eseményt sikerült olyan titokban tartani, 
hogy a pár száz méterre lévő háztömbökben nem tudtak a gubóról, és értetle-

nül néztek a kérdések hallatán. Akik tevőlegesen is részt vettek a projekt 

bármely elemében, intenzívebb és jobb élményként írták le. Érdekesség volt 
az „amerikai nő” jelenléte, de a sok médiamegjelenés után a helyiek óvatosan 
nyilatkoztak a saját részvételükről, és az eseményről alkotott kép átadásának 
lehetőségét 2-3 családra ruházták. A gubó már nem létezik, de az amerikai 
művészcsoport a családokról készített fotók kópiáit a családoknál hagyta, 

ezeket szívesen, örömmel mutatták. Egy nyugdíj előtt álló nő pedig azt mond-

                                                      
20 Ezekben az utcákban a Máltai Szeretetszolgálat átvette a házak kezelését, így a bérlők velük 
álnak szerződéses viszonyban. A házak homlokzatát és néhány ház utcafronti nyílászáróját felújí-
tották. 
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ta, hogy „Lehet, hogy még rosszabb lett. Felkavarta bennem ezt az egészet. A 
fiamat csak szkájpon láthatom többé, meg az unokáimat is... én nem tudtam 
megszokni Amerikát, visszajöttem.21 Kate aranyos volt velem, meghallgatott... 
De Isten előtt egyenlők vagyunk, hiába... ez, amit velünk tettek... majd Isten előtt 
mindenki megmérettetik...” 
A public art megjelenése és narrációja a közösségekben új kérdésfeltevéseket 
követel meg a kulturális antropológiától. Az emlékezés, a közösségi emlékezet 
tárgyalása a történettudományban kidolgozott fogalmi hálók segítségével csak 
korlátozottan lehetséges. A gyorsan elmúló alkotás, jellegénél fogva nem vál-
hat emlékezőhellyé. Egy kényszerűen mozgásban tartott tárgyegyüttes, (az 
egyéni cocoon-ok, és a cocoon) hogyan olvasható a közöség számára, a public 
art nyelvezete milyen szinteken juthat el a helyi közösséghez és az egyénhez, 
milyen hosszú távú olvasatok épülhetnek fel? 

 
  

                                                      
21 Az interjúalany fia volt az egyik, aki menekültjogot kért és kapott az Amerikai Egyesült Álla-
mokban. Az interjúalany 4 hónap után döntött úgy, hogy a többi családtagját nem hagyja egyedül, 
így visszajött Magyarországra. 
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1. kép 
Kate Browne, a művészcsoport és a lakóközösség által  

elkészített gubó, vagyis a Cocoon a Szinva parton.22  
  

                                                      
22 A képek a szerző saját felvételei, 2019. 
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2. kép 
Lámpás felvonulás a számozott utcák házsorai között.  

A Cocoon-t kerekekre helyezve viszik a Szinva-patak partjára.  
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3. kép 
A Cocoon belsejében elhelyezett egyéni cocoon-ok:  

családi képek másolata, utcanévvel, és családi névvel ellátott lámpás.  
A lámpásokra azoknak a családoknak a nevét írták fel,  

akiknek a lakóhelyét lebontották.  
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4. kép 
A számozott utcák egyik, még le nem bontott lakóháza,  

homlokzatán Eric Etheridge nagy méretű fotóival.  
A képeken számozott utcában élők szerepeltek.  
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Faragó László 

A Mikulás és a  
kisgyermek-kommunikáció zavarai 

Vannak felszólító közlések, amelyeket a szülők nem, vagy nem szívesen mon-
danak ki egymásnak és így természetesen a kisgyermekeknek. Ezeket az üze-
neteket időnként valakinek: tanároknak, rokonoknak vagy ismeretlen ismerő-
söknek kell megfogalmazniuk helyettük. Már amennyire találni olyan interak-
ciós rítusokat, olyan szerepjátékokat, amelyek megfelelnek az előbbi követel-
ménynek. Ilyen drámajáték-kommunikációs aktus lehet a mikulás ünnepség. 
Személyes motivációm, hogy évek óta rendszeresen „nagyszakállú” szereplője 
vagyok ezeknek a rítusoknak, vagyis nemcsak arc-közelből látom a színpad-
inak is mondható helyzetet, hanem előre és utólag is elemezhetem a közlésre 
szánt mondatokat, amelyeket a szülők állítanak össze, mintegy dicsérő-
figyelmeztető formulaként. Az elemzés azokra a szövegekre összpontosít, 
amelyeket egy intézmény télapó-rendezvényére küldtek maguk az anyukák 
vagy sokkal ritkábban az édesapák. Ezek lehetnek tőmondatok, versbe szedett 
gondolatok, vagy prózai keretbe ágyazott történetek. A Mikulás, mint szemé-
lyiség egyébként kommunikációs közeg: az újmédia korában egy régről sza-
kadt médium, aki a szülők üzeneteit, szeretet-hangját és fegyelmező gesztusait 
közvetíti a kisgyermekeknek. A vizsgálat során kommunikációs helyzetet és 
annak zavarait elemzem és kísérletet teszek azok feloldására. Rögtön a dolgo-
zat elején le kell szögeznem az alapvető attitűdömet, ami a szövegekhez kap-
csolódik: sohasem adom tovább, mintegy felszólító közlést, azokat az üzenete-
ket, amelyekkel amúgy a szülőknek kellene megküzdeniük. Ugyanakkor a 
gyerek megértéséhez kapott szövegek jelentős része alkalmas arra, hogy eb-
ben a munkában – részben – empirikus vizsgálatnak vessük alá.  

A Mikulást tekinthetjük úgy, mint ajándékot hozó, de fegyelmező és didak-
tikai szerepet játszó felnőtt, pontosabban szülői énnel felruházott személyiség, 
aki valamilyen módon hatással lehet a gyermek személyiség fejlődésére, leg-
alább is így vélik a gyermekek szülei. Vagyis azt várják el, hogy olyan szerepet 
is eljátsszon a Télapó, amelyet nekik kellene bemutatniuk. Az elemzés, a köz-
elmúlt két év példáin keresztül látatja ezt a különleges nevelési platformot. A 
kutatás szövegelemzést takar, másrészt pedig személyes megfigyelés alapján 
mutatja be kapcsolatdefiniált és felszólító kommunikáció elemeit. A követke-
zőkben a közlés és befogadás, mint felnőtt-gyermek tranzakció kommunikáci-
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ós aktus vizsgálatára kerül sor, különös tekintettel a közlés felszólítás hatását 
elemzem majd, legalább is ennek befogadását vagy elutasítását kisgyermek-
korban (Berne 1984). Az ünnep-séget pedig a társadalmi eligazodás-rituálék 
részeként tekintem, amely ilyetén módon akár a másodlagos szocializáció egy 
vékonyka szelete is lehet, már amennyire gyermek és szülő a kisgyermekkor-
ban (3-10 év) aktív részese tud lenni egy ilyen szerepjátéknak.  

A közlés morális aspektusai 

A télapó ünnepséggel kezdődik a gyermekek életében a drámai szerepjátszás-
ok sora. A télapó-gyermek interakció, mint didaktikai eszköz, így akár a szo-
cializáció részeként is felfoghatjuk, amolyan morális együttható. A médiában 
morális pánikról beszélünk, hasonló, kicsivel komolyabbnak tűnő történetek 
hallatán (Bajomi-Lázár 2010). A Mikulás történetmesélő, aki természetesen a 
puttonyában nemcsak szöveget, hanem csokit, vagy bio-óvodákban éppenség-
gel aprított répát és káposztát hoz. De most inkább a történetmesélésen van a 
hangsúly, hiszen a gyermekeknek a finomságokat rejtő piros csomagokért 
jobb esetben csak a történetet kell meghallgatniuk, máskor pedig valamilyen 
önálló előadást is be kell vállalniuk: verset, éneket, hogy azután ne csupán az 
ajándékot, hanem az apai-anyai ölelést is begyűjtsék. A történetmesélés, ko-
rábban családi vagy kézműves-közösségi szerepjáték volt. (Gerbner 2002) 
Mindenekelőtt ahhoz adott fogódzót, hogyan, miként folynak a dolgok a világ-
ban, a narrációk révén történik a szerepek elsajátítása, el kell mondani, hogy 
mi micsoda a világban, meg kell tanítani a gyermekeket arra is, hogy miként 
bánjunk a világ dolgaival. „Hallottam, hogy nem ehetsz tejeset, narancsot, cit-
romot, de azt is láttam ám, hogy milyen ügyesen betartod a diétát, és szót fo-
gadsz Anyáéknak. A csomagba csupa olyan finomságot raktam, amit bátran 
megehetsz.” (5 éves) 

A télapóünnepség funkciója tehát még véletlenül sem az információátadás, 
hanem a megerősítés, a társadalmi együttélés rendjében való eligazodás. „Na-
gyon ügyes vagy, csak így tovább! A szobádban kérlek, mindig rakj rendet és 
segíts sokat anyukádnak!” (4 éves) Ezt kellene, kellett volna elmondani a nagy-
szakállú igazságosztó-ajándékhozónak, aki az elvárás szerint pocakos, szakál-
las, görnyedt hátú, öregúr, jóságos és persze ajándékot hozó. De, ha kell igaz-
ságosztó. Egy biztos, az ajándékkal együtt valamilyen közlés is érkezik.  

A közlés pedig nem más, mint az emberek közötti kommunikáció folyama-
ta, amely egyidejűleg több üzenetet is hordoz. Az üzeneteket mindenekelőtt 
két csoportba sorolnám kifejeződő, manifesztálódó vagy rejtett, más néven 
látens üzenetek. Van, aki mindezt explicit és implicit tranzakcióként írja le. Ez 
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utóbbival a gyerekek-Mikulás relációban nem kell foglalkozni, hiszen egy jóér-
zésű télapó még véletlenül sem próbál rejtett üzeneteket megfogalmazni: nem 
is értenék a kisgyermekek. Az azonban biztos, hogy minden egyes közlés in-
terakció, vagyis befogadó nélkül nincs közlő és természetesen fordítva is igaz. 
A kommunikációs folyamat, amelyről a következőkben szó lesz nyilvánvalóan 
kétirányú, amelynek oda- és visszahatása csak a közlő és a befogadó fantázia-
gravitációjától függ. Egy közönség előtt zajló párbeszédről – mint a Mikulás és 
a kisgyermek szóváltása, korántsem lehet azt mondani, hogy bensőséges.  

 

 
 
 
A tapasztalat szerint egyébként a megszeppent kisember inkább csöndben 

marad, vagy mindössze arra a minimális párbeszédre hajlandó, amely az aján-
dékcsomag átadásáig feltétlenül szükséges. A Mikulásnak azért sem helyes 
mantrázni a szülők által leírt szövegeket, mert alig figyelnek rá a gyermekek, 
másrészt pedig az ilyen beszéd a félreértések forrása. „A legtermészetesebb 
dolog a világon a félreértés, ez szinte törvényszerűen következik a közlés 
többoldalúságából”, írja Schulz von Thun.  
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Alkalmassági próbák 

Az mindenki számára egyértelmű, hogy a közlés egyik oldala (a hat közül) a 
tárgyi tartalom, vagy a tárgyi információ. Erről állapítottuk meg az imént, hogy 
a Mikulás-gyermek interakció során a legkevésbé az információátadáson van a 
hangsúly. Ugyanakkor a szülői szövegek egy jelentős részében, első helyen 
szerepel a jókép-összefoglaló, azoknak a gyermeki tulajdonságoknak az ösz-
szessége, amelyből kiderül, hogy milyen ügyes, jó előmenetelű csemetéről van 
szó. „Nagyon ügyesen bánik a labdával, imád focizni. Nagy álma, hogy futballis-
ta legyen. Emellett szorgalmas és jó tanuló. Sokat dolgozik azért, hogy szép 
jegyek legyenek a bizonyítványba. Csak így tovább! (7 éves) 

A közlés második oldala az interakcióban résztvevők kapcsolati viszonya. 
Esetünkben ez egyértelműen felnőtt-gyermek párbeszéde, ahol hierarchikus 
kapcsolat áll fenn. Vagyis a hangsúly a felszólításra terelődik. A felszólítás 
egyben valamilyen attitűd befolyásolásra tett kísérlet. Ha ez az attitűd közel áll 
a gyermek elfogadási-biztonsági zónájához, akkor van esély arra, hogy elgon-
dolkodjon a változtatáson. Ellenkező esetben a bumeráng effektus lép életbe, 
amely teljes elutasítást jelent, a „csukott fülek” semmiféle üzenetet nem en-
gednek be.  

Kétségkívül a közlésben ott van az aktualitás, ha ez nem lenne, az üzenet 
információértéke a minimálishoz közelítene. A közlés norma- és értékhordo-
zása pedig kapcsolati pont. A hasonló attitűdök az érintettség érzését erősítik, 
vagyis nagyobb lesz a befolyásolás esélye. A közlő személyisége (önmaga) 
olyan tényező, amelyet a befogadó már az első percben felmér, megállapítja a 
„távolságot” és a várható kommunikáció határait.  

Nézzünk most megint egy olyan szöveget, amely természetesen nem 
hangzott el, de a kívánságlistán szerepelt. „Nagyon cserfes, sokat rosszalkodik. 
Megköszönöm, ha a Mikulás a jövő évi ajándékot feltételhez köti, mégpedig ah-
hoz, hogy jövőre csak a nagylányoknak hoz ajándékot, akik nem a pelenkába 
pisilnek. :) Amennyiben erre nincs lehetőség, természetesen megértem.” (3 éves). 
A szöveg már-már megszégyenítést jelentett volna és inkább a bumeráng ef-
fektusra kellett számítani, ezért volt óvatos a szülő is, aki tulajdonképpen fel is 
menti a Mikulást, hogy ötven-hatvan gyerek és szülők-nagyszülők előtt kelljen 
egy három éves gyerektől azt kérni, hogy mostantól ne használjon pelenkát. 
Éppen elég a gyereknek kimenni a közönség elé s mindenki előtt beszélgetni, 
szerepelni és nem elfelejteni, hogy az ajándékot illik megköszönni a Mikulás-
nak. „Az élet kimerítő alkalmassági próbák sorozata.” (Adler 1994) 
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A közönség előtti felszólítás  

Az elmúlt két év tapasztalatai alapján elmondható, hogy a szülők szinte kivétel 
nélkül megfogalmaztak valamilyen üzenetet a gyerekeiknek. Érdekes módon 
az egy évnél kisebb gyermekek is „kaptak” dicséretet és figyelmeztetést is, ez 
utóbbi például arra ösztönözte volna, hogy aludja át az éjszakát. Ebből is lát-
szik, hogy a szülők olyan feladatot akasztanak a Mikulás nyakába, amellyel ők 
maguk nem nagyon tudnak (és akarnak) megbirkózni. De térjünk vissza az 
elemzéshez: az elmúlt két télapó ünnepségein résztvevő gyermekek harmada 
volt három évnél fiatalabb, sokan közülük még semmilyen közösségi rendez-
vényen nem vettek részt, kizárólag a családi szocializációjuk volt mérvadó. A 
télapó-várók zömét, mintegy 55 százalékát a három évnél idősebbek és a hét 
évnél fiatalabbak tették ki, érzésem szerint ők azok, akiknek igazán szólt a 
mikulás ünnep. Azért azt hozzá kell tenni, hogy több, félévesnél kisebb gyer-
meket is elhoztak, természetesen ölben és minden évben volt tizenegy és 13 
éves gyerek is. A szövegek egyharmada tartalmazott egyértelmű felszólítást, 
amellyel a szülők valamit el akartak érni. Amit kértek: feladat kijelölés, fe-
gyelmezés, szembesítés a rossz tulajdonsággal (hisztis, irigy, lusta), legyen 
végre szobatiszta, mutassa meg, hogy szeretőbb, gondoskodóbb testvér is tud 
lenni, tegye a ládafiába a cumiját. A sablon, amit a legtöbben használtak az 
volt, hogy előbb hangozzon el dicséret, majd utána jöhet egy számonkérés, 
utasítás: „Szereti sorba rendezni az autóit, sokat segít a konyhában. Szeret hun-
cutkodni. Nagyon jó gyermek. Viszont megtanulhatja, hogy ebéd és mese után az 
ágyban is el lehet aludni.” (4 éves) 

Ez az üzenet sem hangzott el, többek között azért sem, mert a szülői enge-
dékenységet kellett volna a Télapó szigorával, bíráskodásával helyre tenni. 
Megint csak átvett szerepről volna szó, ami természetesen nem vállalható. 
Ranschburg Jenő a szülői magatartásnak, vagy más néven nevelési stílusnak 
négy formáját különbözteti meg meleg engedékeny és korlátozó, hideg enge-
dékeny és korlátozó. (Ranschburg 2014) Tapasztalatom szerint a szülők több-
sége, akik gyereküket elkísérték a Télapó ünnepségre, jobbára a „meleg korlá-
tozó” modellt követték. A gyerekek viszonylag nehezen találták meg a kapcso-
latot a szülőkön kívül más felnőttekkel, látszott, hogy próbálják magukba foj-
tani a félelmüket (agressziójukat) s ez némiképp szorongással párosult. Ők 
azok, akik jól viselkednek és jól is teljesítenek majd iskolában – teszi hozzá 
Ranschburg, erősen szabálykövetők, de kevésbé kreatívak. A szülői melegség 
kompenzálja, hogy „a korlátozások túlzottan ránehezedjenek a gyerekre.” A 
szorongás, a közönség előtti szerepléstől való félelem miatt egy hét-nyolc éves 
fiú, markolva az édesanyja kezét, így vonszoltatta magát a mikulás csomagért. 
Szó sem lehetett arról, hogy bármilyen szöveggel is szembesítsem, legalább is 
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a metakommunikációja ezt kiáltotta. S valószínűleg mindössze a szülőknek 
akart megfelelni abban, hogy egyáltalán eljött az ünnepségre.  

Érdemes arra is figyelmet fordítani, hogy milyen gátak adódhatnak a köz-
lő, esetünkben a Mikulás, felszólító, felnőtt, szülő szerepében. Korábban már 
tisztáztam, hogy minden közlésnek, ezen belül a felszólításnak van önmegva-
lósítás eleme is. Vagyis a felszólításban ott vagyok én, mint a drámai játékban 
Mikulást alakító szülő-felnőtt, akinek azonosulni kellene az leírt/elvárt atti-
tűddel, ez azonban igen ritkán sikerül.  

Előfordulhat az is, hogy a felszólítás egyáltalán nem talál „befogadó fülre” 
sőt megtörténhet a „kikosarazás” vagyis visszautasítás, gyakran azért, mert a 
szöveget nem is érti, értené a kisgyermek. Hozok egy példát is: „Nyitott, érdek-
lődő, barátságos kisgyermek, mindenkivel kedves, segítőkész, ügyes, [de] a szüle-
inek csak egy kérése lenne: legyen sokkal szófogadóbb.” Arról nem is beszélve, 
hogy a néhány perces kapcsolat a Mikulás és a kisgyermek között egészen 
biztosan nem elegendő ahhoz, felmérjük az elvárhatóság szintjét. Mi az, amit 
még kérhetünk a kisgyermektől s milyen javaslat vezet a „kapuk bezáródásá-
hoz”, esetleg szorongáshoz.  

A felszólítás csapdája 

A befogadás folyama általában három fázisból áll: észlelünk valamit, majd 
értelmezzük azt (mi az, ami elvezet a káoszból a rend felé, mely dolog a helyes 
és téves), és végül érzünk valamit. A kisgyermekek esetében a folyamat kö-
zépső eleme kimaradhat, vagyis a befogadás kognitív elem nélkül mehet végbe 
ezért is végtelenül fontos, hogy milyen üzenetek médiuma lesz a Mikulás.  

A felszólítás csapdája, ha valami olyat kérek, amit már „önszorgalomból” is 
megtett volna a gyermek, ezzel lényegét veszíti az, amire amúgy is elszánta 
magát, vagy dacból, most már azért sem csinálja meg. Ezt nevezi Schulz von 
Thun paradox felszólításnak: „sokszor a címzett nem azért szegül szembe a 
felszólítással, mert nem tetszik neki, hanem azért, mert így személyes vere-
ségként kellene megélnie, hogy behatoltak a „birodalmába”. (Schulz von Thun 
2012) 

Be kell látni, hogy a küldő és a címzett közötti kapcsolattól nagyban függ a 
felszólítás hatékonysága. Schulz von Thun szerint a rejtett felszólítások gya-
korta eredményesebbek a nyílt üzenetnél, mert olyan érzelmi állapotba hoz-
zák a címzettet, hogy hajlandó lesz a felszólításnak megfelelően reagálni. Azt 
azonban már a dolgozat elején leszögeztem, hogy a vizsgált területen nem 
kerülhet sor rejtett felszólításra.  
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Érdemes ezek után azt is vizsgálni, hogy milyen kép rajzolódhat ki a Miku-
lás személyéről a kisgyermekben. Jóságos, pocakos, nagyszakállú és még so-
rolhatnánk a jelzőket, azonban a gyermeki személyiség fantáziájában rigoró-
zus öregúr is lehet, aki nemcsak csokoládét vagy kisebb ajándékot hoz magá-
val, hanem virgácsot: a fenyegetés eszközét, igazságosztó szerepben is tetsze-
leg. Nyilván attól is függ, hogy a szülők mivel egészítik ki a kisgyermek fantá-
ziáját. S itt megint fontos lehet, hogy milyen nevelési modell alapján élnek 
együtt a családban. Egy biztos, hogy a Mikulásról alkotott előzetes kép nagy-
ban hozzájárul az ünnepség kommunikációs aktusához.  

A gyermekek számára elképesztően fontos, hogy úgy érezzék, elfogadják 
őket, fontos az ő személyiségük is a Mikulás előtt. Amennyiben ez a bizalom ki 
tud alakulni, akkor a kettőjük közötti interakció kongruensé válik. Rogers 
szerint a hitelesség érzésének a személyiség három szférája között kell kiala-
kulnia. A belső érzés, a kognitív tapasztalat és az, amit ezek alapján a külvilág-
gal kommunikálok, másoknak látni engedek. (Rogers 2010) „Barátságos, szor-
galmas, segítőkész, szófogadó gyermek, aki nagyon szeret óvodába járni. Most 
vesz részt harmadszor mikulás ünnepségen, reméljük, hogy kicsit bátrabban fog 
szerepelni a Mikulás bácsi előtt. (4 éves) 

Évenként ismétlődő tekintély 

A mikulás szakálla időnként lecsúszik, vagyis láthatóvá válik az, aminek nem 
kellene. Ha minden jól megy, akkor nem szabad kiderülnie, hogy az igazi tél-
apó valahol máshol van. A lebukás veszélye nagy, előbb-utóbb az csoportban 
egyértelműen kiderül, hogy itt csupán játékról van szó. A gyerekek azonban 
mégis inkább elhiszik (mert el akarják hinni), hogy hozzájuk érkezett nagy-
szakállú a valóság. A valóság megérteni akarásával is nehézségeink támadnak: 
a nem megértés oka a pszichés, gondolati lustaságban érhető tetten. Machia-
velli szerint van, aki nem akarja a valóságot, a közlést megérteni, mások pedig 
esetleg képességbeli hiányosságaik okán nem tudják értelmezni a jelenséget. 
Francis Fukuyama pedig úgy véli rengeteg embernek „nincs ideje, sem kedve” 
átgondolni a dolgokat, ezért aztán elfogadja azt, amit igazságként, valóságként, 
például a képernyőn elé tárnak. (Fukuyama 2007) Nem beszélve a magányos 
emberről, Eric Berne szerint ők kétféle módon múlatják az időt, valamilyen 
cselekvéssel vagy éppen fantáziával. (Berne 1984) 

Éppen ezért, amit szívesen fogyasztunk az nem feltétlen a valóság maga, 
hanem az, amire vágyunk, a saját fantázia-gravitációnkhoz közeli. Ahol a fan-
tázia az események kreatív értelmezése. Tehát mellébeszélők és mellébeszéd 
fogyasztók mindig is voltak, sőt, minden közlésben ott rejlik a nem igazság, 
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végső soron a hazugság. Sherif attitűd tengelyén, amely a veszélytől a bizton-
ságos zónáig tart ott találjuk az elfogadás és az elutasítás zónát. (Sherif 1967) 
Amennyiben a közlés tartalma a saját, rögzített attitűdünkhöz közeli informá-
ciót hordoz, akkor az üzenet eljuthat hozzánk. Az elutasítás sávban nincs atti-
tűd befogadása. Ennek alapján megérthetjük, miért akarják a gyermekek tel-
jességgel elfogadni, hogy dramatizált játék, amelynek főszereplője a Télapó, az 
maga a valóság. Még akkor is ez a helyzet, amikor véletlenül kiderül, hogy 
télapó pontosan ugyanolyan cipőben jött, mint az egyik apuka.  

Az információ függőséget (Angelusz 2000) információkkal lehet kielégíte-
ni. Az „n” darab információ között – pedig ab ovo – van valóság-közlés, ha 
valamelyik („n”) elem hiányzik, akkor szerepet kap a fantázia, fontos az infor-
máció sorrend és az információk közé kerül (het) a hazugság-tartalom. A két 
utóbbi: a sorrend és a nem igazság a leginkább orientáló.  

 A mikulás ünnepség a kollektív gyermeki rítus évenként ismétlődő eszkö-
ze: a három-tíz évesek sokkal egyszerűbben kerülnek közvetlen kapcsolatba a 
szimbólumokkal, az értékekkel és különös igény mutatkozik arra, hogy ezen 
keresztül orientálódjanak, megerősítést kapjanak. Az ünnepségen azonban 
minden esetben együtt vesz részt gyerekkel a család, vagy valamelyik szülő, 
tehát közösen lesznek részesei a drámai játéknak. Az ünnepség a családi be-
mutatkozás színtere is, különösen az egy- másfélévesnél kisebb, még menni 
sem tudó gyermek esetében. A szülők így vezetik be a közösségbe a gyerme-
ket. A nagyobbaknál már bizton számíthatnak arra, hogy a Mikulás fegyelme-
ző, igazságosztó szerepe is érvényesül: a korábban, otthon unalomig mantrá-
zott felszólítások már üres fülekre találnak, kell egy tekintély (esetünkben a 
Mikulás), aki ismét figyelmezteti a gyermeket a jó és a rossz közötti különb-
ségre. „Nagyon bátran viselkedett a fogorvosnál, ügyesen úszik, de piszkálhatná 
kevesebbet a testvérét.” A Mikulás pótszülő attitűdre – úgy vélem, azért is 
szükség van, legalább is a szülők szemszögéből, mert az utóbbi időben még 
rövidebbek lettek a szülő-gyermek együttlétek: a virtuális szocializáció órákat 
vesz el a családi közös beszélgetésekből, norma- és szerepátadási időből. 
Ugyanakkor tudomásul kell venni, hogy hiába a nagyszakállú, pocakos, igaz-
ságosztó télapó tekintélye kevés a hatékony befolyásoláshoz: a szobatiszta-
ságra szoktatáshoz vagy annak érdekében, hogy másnap már ne is vigye ma-
gával a gyermek a cumit és holnaptól legyen barátságosabb a testvérével. Az 
igazságosztó, morális példabeszédek helyett hitelesebb a bizalmat sugárzó 
kongruens közlés. A virgács helyett az ölelés, biztatás lehet a biztosítéka an-
nak, hogy évről-évre szívesen elmenjenek a gyermekek erre az alkalmassági 
próbára. Az önnön tapasztalatom egészen biztosan ezt az attitűdöt erősíti.  
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Fazekas Csaba 

Kisegyházakkal kapcsolatos konfliktusok  
a Jehova Tanúi példáján a rendszerváltás  
utáni Magyarországon1 

Jehova Tanúi az egyik legismertebb kisegyháznak tekinthető, Magyarországon 
és mindenütt a világon. Sajátos vallási tanításokat megfogalmazó, zárt és zár-
kózott, világméretű hierarchikus szervezet, mely a 19. század végén, 20. szá-
zad első felében a „profetikus forradalmár szekták” (Kamarás 2003) közé volt 
sorolható, tekintettel saját kiválasztottságukkal kapcsolatos meggyőződésük-
re, és a világvégére való felkészülést illető várakozásukra. Utóbbi elem az el-
múlt évtizedekben háttérbe szorult tevékenységükben, a legtöbb európai or-
szágban szervezett és az állami egyházjog által is elismert közösség. Jóllehet, a 
történelem folyamán – részben sajátos vallási tanításaikra, részben pedig az 
önkényuralmi és diktatórikus politikai rendszerekben kialakult ellenségké-
pekre tekintettel – számos üldöztetést kellett elszenvedniük. Magyarországon 
a Horthy-rendszer idején folyamatos hatósági zaklatásoknak voltak kitéve, a 
második világháborúban (mint „antimilitarista szekta” híveit) üldözték őket, 
hasonlóan az államszocializmus évtizedeihez. (ld. erről részletesen például 
Fazekas 1996; legutóbb: Jakab 2017; Szita 2017, Petrás 2017) A 2010-es 
években Oroszországban betiltották tevékenységüket, vagyonukat kisajátítot-
ták, és üldöztetést kell elszenvedniük a hatóságok részéről.  

Magyarországon az 1989-90-es rendszerváltás hozta el számukra a sza-
bad vallásgyakorlat jogával való élés, a legális szerveződés lehetőségét, jogilag 
elismert egyházi minőségüket – kisebb viták után – a 2010-2011-es fordulatot 
követően, 2012-től is megőrizhették. Alábbiakban korábbi kutatásaink ösz-
szegzéseként, illetve kivonatolásaként (ld. Fazekas 2016, 2017 – utóbbi részle-
tes forrás- és irodalomjegyzékkel) azt a társadalmi és politikai konfliktushely-
zetet igyekszünk felidézni, amely az 1990-es évek elején a Jehova Tanúi körül 
kialakult. A vallásszociológiai szakirodalom sokoldalúan elemezte már a kö-
zösség összetételével, missziójával kapcsolatos sajátosságokat. (Ld. például 

                                                      
1 A tanulmány az EFOP-3.6.2-16-2017-00007 Az intelligens, fenntartható és inkluzív társadalom 
fejlesztésének aspektusai: társadalmi, technológiai, innovációs hálózatok a foglalkoztatásban és a 
digitális gazdaságban című projekt keretében a bölcsészettudományi alprojekt keretében végzett 
kutatás összefoglalásaként készült. 
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Kamarás 2003; Máté-Tóth – Nagy 2008; Máté-Tóth – Török – Nagy 2008; leg-
utóbb: Havasi 2018) Csak utalni tudunk arra, hogy az ezen időszakban kibon-
takozó társadalmi és politikai „szektavita” nem pusztán a Tanúkat, hanem más 
kisegyházakat is érintett.  

Először azonban szükséges összefoglalni, hogy a Jehova Tanúi életéből me-
lyek voltak azok a szélesebb közvélemény számára is megismert elemek, me-
lyek konfliktushelyzetek kialakulásához vezettek. A rossz emlékű Állami Egy-
házügyi Hivatal valóságos „hattyúdalának” számított, amikor a kádári egyház-
politika, kimúlása előtti utolsó gesztusként 1989. június 27-én „törvényesen 
elismert vallásfelekezetté” nyilvánította a közösséget. Az illegalitás megszűné-
se után a köztereken, nyilvános rendezvényeken, kiadványaik útján a Jehova 
Tanúi éppen akkor jelentek meg a magyarországi közéletben, amikor a politi-
kai életet a konzervatív pártok (MDF, FKGP, KDNP) koalíciós kormányának és 
baloldali (MSZP) illetve liberális (SZDSZ, FIDESZ) pártokból álló ellenzékének 
éles szembenállása határozta meg. (Ez nem pusztán aktuálpolitikai, hanem 
világnézeti-ideológiai különbségeket is takart.) A rendszerváltás utáni évek 
számos társadalmi feszültséggel jártak, amelyben a közvélemény egy része 
sokkal érzékenyebben reagált valamely újdonságnak számító jelenségre. A 
számos társadalmi megpróbáltatással járó átmenet (például a tömegessé váló 
munkanélküliség, létbizonytalanság, feszültségekkel teli közélet és légkör) 
körülményei között a kisegyházak vallásgyakorlatának számos eleme túldi-
menzionálódott, sokan érzékenyebben reagáltak azokra. A Jehova Tanúi ese-
tében ilyen, a közvélemény számára különleges és konfliktushelyzeteket kivál-
tó vallásgyakorlati elemek voltak: a katonai szolgálat megtagadása, mindenfé-
le (nemzeti és állami) ünnep, valamint az eskütétel teljes elutasítása, és a vér-
átömlesztéssel szembeni kampány. Mindezekhez társultak a kisegyházakkal 
szembeni általánosnak mondható előítéletek, másokkal szemben is felmerülő 
„szektavádak”, mint a család- és nemzetellenesség, a tagok anyagi kihasználá-
sa stb.  

Az 1990-es évek elején egyfajta szektaellenes hisztériáról is beszélhetünk, 
melyben sok új vallási mozgalom került a politikai és társadalmi érdeklődés 
középpontjába, köztük a Jehova Tanúi mellett főleg a Krisna-tudatú Hívők Kö-
zössége, és mások is. (Ld. erről az említettek mellett egykorúan: Mezei 1994) 
Jórészt ők kerültek például a konzervatív kormánypártok által is felkarolt, 
Németh Géza református lelkész által meghatározott Segítő Barát Munkakö-
zösség nevű szervezet célkeresztjébe, amely a „szekták” elleni általános köz-
életi harcot tűzte ki célul. A rendszerváltás után a szektaellenes légkör kiala-
kulása mögött két, egymással összefüggő tényezőről beszélhetünk. Egyrészt 
arról, hogy az ún. „történelmi” egyházak (katolikus, református, evangélikus) 
féltékenyen tekintettek az általuk csak „szektaként” kezelt mozgalmakra. Más-
részt pedig a konzervatív kormánypártok hívei a kisegyházakban nemcsak az 
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„igazi” vallásosságra leselkedő veszélyt, hanem a magyarság elleni agitációt, 
internacionális vonásokat is felfedezni véltek, gyanakvással tekintettek a val-
lásosság új formáinak térnyerésére, és azokat a magyar nemzetre veszélyes-
nek tartották. A „szekták” veszélyességével való riogatás a kormánypárti és a 
szélsőjobboldali sajtóban egyre inkább elterjedt. Főleg családellenességgel, 
illetve nemzetellenességgel vádolták őket, s ebben a folyamatban Jehova Tanúi 
is viszonylag gyorsan „képbe” kerültek. (A visszatérő „szektavádak” között 
szerepelt még az anyagiasság, vagyis a hívők szektavezérek által történő ki-
zsákmányolása, „agymosás”, „deprogramozás”, rejtélyes, titkos összeesküvés-
szerű működés, a vallásszabadsággal való visszaélés.) A jelenség mögött köny-
nyen fel lehetett fedezni az ismeretlennel, az „idegenekkel” szembeni előítélet-
képzés hagyományos mechanizmusait. A folyamat kezdettől politikai síkra 
terelődött, a kormányzat és az ellenzék szembenállásának egyik kifejezőjévé 
vált.  

A „destruktív szekták” elleni közéleti küzdelmet meghatározó Németh Gé-
za külön tanulmányban foglalta össze, szerinte miért keletkezett társadalmi 
konfliktushelyzet a Jehova Tanúi körül. (Németh 1996) A vallási közösség 
társadalmi veszélyességére az alábbi érveket hozta fel: 1. Úgy vélte, „kulturális 
destrukció”, „totális és az európai kultúrával nem kompatibilis” az, hogy a 
közösség tagjai „izolálni” akarják a gyermekeiket, elidegenítik őket a nemzeti 
oktatási rendszertől, tiltják az ifjúsági vagy sportegyesületekben való tagságot. 
2. A „nemzettudat destrukciójának” minősítette, hogy tiltják a nemzeti szimbó-
lumok használatát, ezáltal – úgymond – kimossák az agyukból a „nemzeti 
sorskérdések, összetartozástudat, történelmi értékrendszer minden vonatko-
zását”. Mivel a Jehova Tanúi nemzetközi szervezetként az Egyesült Államok-
ban (ekkor Brooklynban) működtette a központját, ezt Németh önmagában 
nemzetbiztonsági kockázatnak minősítette. 3. A Jehova Tanúinak állammal 
kapcsolatos felfogását veszélyesnek tartotta, mivel „minden államrendszert 
sátáninak minősítenek”. 4. Németh kifejezetten bűncselekménynek tartotta, 
hogy a Tanúk elutasítják a vérátömlesztést, mint orvosi-gyógyítási lehetősé-
get, s úgy vélte, ez önmagában elegendő az állami támogatás és az egyházként 
való elismerés megvonásához. 5. Németh kifogásolta, hogy a Tanúk – egyéb-
ként minden más bejegyzett kisebb és nagyobb vallási közösséghez hasonlóan 
– vám- és adómentesen hozhatták be vallásos kiadványaikat Magyarországra. 
6. A Tanúk egyik legismertebb vallásgyakorlati eleme, hogy házról házra jár-
nak, becsöngetnek a lakásokba és így próbálnak meg híveket szerezni, ez Né-
meth szerint kimerítette a zaklatás fogalmát, amit hatósági úton kívánt betil-
tatni.  

A Jehova Tanúival (és más 1989 után legálisan működő kisegyházzal) 
szembeni hangulatkeltést igyekeztek a „szekták” ellen megfogalmazódó „tár-
sadalmi reakcióként” beállítani, azonban kezdettől fogva célja volt a kisegyhá-
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zak hatósági úton történő visszaszorítása, pontosabban az egyházalapítást, a 
vallási közösségek jogi elismerését rendkívül liberális alapon szabályozó 
1990. évi IV. tc. módosítását, szigorítását kikényszeríteni. Az első parlamenti 
ciklusban, az Antall–Boross-kormány időszakában ezt nem tudták elérni, csu-
pán annyit, hogy bizonyos költségvetési támogatásokat megvontak a „destruk-
tívként” megbélyegzett vallási közösségektől. Az első Orbán-kormány (1998-
2002) időszakában újra felmerült a vallási közösségek jogállásának szigorítása 
(tekintettel arra, hogy kétharmados törvényről volt szó, és az ellenzék ekkor 
sem támogatta, sikertelenül), a Jehova Tanúi ugyan többször előkerültek, mint 
negatív példák, azonban egyre csökkenő számban. A 2000-es évek elejére a 
körülöttük kialakuló konfliktushelyzetek csökkentek, általánosságban az 
mondható el, hogy a közvélemény egyre inkább elfogadó lett tevékenységük-
kel kapcsolatosan.  

1. A katonai szolgálatmegtagadás ügye 

A Jehova Tanúi egyik legismertebb vonása, hogy a katonai szolgálatnak min-
den (még fegyvertelen) formáját is elutasítják, nem hajlandóak az alternatív 
megoldásokról sem tárgyalni. Megtagadják a bevonulást, az eskütételt, szélső-
ségesen pacifista vallásgyakorlatuknak megfelelően a börtönbüntetést, vagy 
súlyosabb szankciókat is vállalják hitelveikért. Az 1990-es években komoly 
társadalmi konfliktushelyzetként merült fel, hogy a demokratikus jogállam 
hogyan viszonyul a kötelező sorkatonai szolgálat megtagadásának kérdésé-
hez. (Illetve ez viszonosságban is igaz: a Jehova Tanúi számára is kérdésként 
merült fel, hogy változtatnak-e antimilitarista álláspontjukon az immáron nem 
diktatórikus, vallásellenes rezsim hadserege kapcsán.) A sorkatonaságot fenn-
tartó Magyar Köztársaság, valamint az elvi alapon pacifista Tanúk közötti 
konfliktusokat véglegesen csak az oldotta meg, hogy a kötelező katonai szolgá-
latot 2004-ben a magyar törvényhozás eltörölte. Bár néha a 2000-es években 
is szóba került a kérdés, úgy tűnik, jelenleg nem tartozik a közéletet alapvető-
en „tematizáló” problémák közé.  

A rendszerváltáskor mintegy másfél száz Tanú raboskodott börtönökben 
katonai szolgálat megtagadása miatt, az 1980-as években egy-egy esztendő-
ben átlagosan 70 tanú nem tett eleget a bevonulásra felszólító parancsnak. A 
rendszerváltáskor megnyílt a lehetőség arra, hogy könnyebben éljenek a fegy-
ver nélküli katonai szolgálat lehetőségével, azonban Jehova Tanúi ezt is eluta-
sították.  

Egyik vezetőjük, Völgyes Sándor egyházuk merev elutasító álláspontját így 
fogalmazta meg: „Álláspontunk szerint Jehova Tanúi nem teljesítenek katonai 
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szolgálatot, fegyver nélküli katonai szolgálatot, vagy ahelyett bármi más mun-
kát, legyen az bár polgári munkakörben végzett munka is. Ez az álláspont a 
szigorú semlegességünkből adódik. Álláspontunk az egész világon egységes.” 
(Országgyűlési Tudósítások, 1989. június 30.) Még a kérdésben összehívott 
egyeztető fórumon sem jelentek meg. Egy másik képviselőjük, Demény László 
szóvivő ezt úgy fogalmazta meg, hogy „nincs különbség aközött, aki kilövi, s 
aközött, aki adogatja a golyót”. (Esti Hírlap, 1996. március 25.) 

A kérdés szakértője, elemzője, Csapody Tamás szociológus ekkoriban így 
kommentálta mindezt: „A katonaiszolgálat-megtagadók 95 százalékát kitevő 
Magyarországi Jehova Tanúi felekezet tagjai különös helyzetben vannak. Ők 
azok, akik egyrészt az állam leghűségesebb alattvalói, a közlekedési szabályok-
tól a vámszabályokig minden, állam diktálta normát a legutolsó betűig betarta-
nak. Másrészt ők azok, akik ha másként nem megy, életük kockáztatása árán is 
összeülnek közösségeikben, nemet mondanak a katonai szolgálat teljesítésére. A 
nyilvánosságtól, az érdekképviselettől elzárkóznak, apolitikusak.” (Magyar 
Nemzet, 1989. június 27.) 

Az új honvédelmi törvény 1989 nyarától biztosította a polgári szolgálat 
lehetőségét is, a Jehova Tanúi azonban ezt is megtagadták. A demokratizálódó, 
majd 1990 tavaszától demokratikus jogállami keretek között működő hadse-
reg kénytelen volt ellenük eljárásokat indítani, bár maguk is vonakodtak a 
minden szempontból körülményes és kellemetlen procedúráktól.  

Ezt illusztrálja például egy Somogy megyei eset. (Somogyi Hírlap, 1991. 
május 15.) A perbe fogott tanú polgári szolgálatra sem vonult be lelkiismereti 
okokból, mert akkor „felekezeti tagsága automatikusan megszűnne”, s ezt nyil-
ván nem akarja. A Jehova Tanúi egyház jelen lévő képviselője ezt megerősítet-
te. A hatóság dilemmáját az eljárást vezető bíró szavai jól megvilágítják: „A 
szolgálatmegtagadást a törvény bünteti. Mivel a bíróságot kötik a törvények, 
meg kellett állapítani a vádlott felelősségét, a bűncselekmény megvalósulását.” 
Viszont a vádlottról egyértelműen kijelentette, hogy „nem bűnöző, semmi olyat 
nem követett el, amit büntetéssel is üldözni kellene. Közvetlen, személyes érdeke 
sem fűződött a szolgálat megtagadásához. Kizárólag a lelkiismeret van a hát-
térben. Ezt pedig nehéz perbe fogni. Ezért csak megrovásban részesítettük, ami 
nem több mint a bíróság rosszallásának kifejezése.” A folytatással is tisztában 
voltak: ha újra behívót kézbesítenek neki, akkor minden kezdődik elölről, 
egész addig, amíg el nem éri a hadkötelezettség felső határát. A konklúzió 
világosan megfogalmazódott: ezeket az embereket be sem kellene sorozni.  

Bár 1989-től a bíróságok a szolgálatmegtagadókat nem letöltendő, hanem 
csak felfüggesztett börtönnel sújtották, majd pénzbüntetéssel is kísérleteztek, 
nyilvánvaló volt, hogy a dilemmát csak a sorkatonai szolgálat végleges eltörlé-
se fogja megszüntetni. Összességében rendkívül humánusnak és liberálisnak 
volt minősíthető a magyar bíróságok gyakorlata az 1990-es évek közepén, 
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amelyet kizárólag a katonai szolgálatot megtagadó, egyébként pedig a másik 
oldalról szigorúan törvénytisztelő Jehova Tanúira szabtak.  

A kilencvenes évek első felében a rendszer – nehézkessége ellenére – kez-
dett többé-kevésbé megszokottá válni, a tanúkon kívül a vallási okból szolgá-
latmegtagadók elfogadták a polgári szolgálatot, illetve a fegyver nélküli kato-
nai szolgálatot, utóbbival szinte kizárólag a nazarénusok éltek, akiket külön 
alakulatba sorozták, s ez a hadseregnek és az érintetteknek is kényelmes 
megoldást jelentett. (Népszava, 1994. július 22.)  

A Jehova Tanúi egyház vezetői azt igyekeztek kommunikálni, hogy valójá-
ban nem „tiltják” a sorkatonai szolgálatot, az érintettek egyéni lelki-ismeretére 
bízzák a döntést – ám ez nem tekinthető valódi döntésnek, hiszen a közösség 
elveivel és normáival ellentétesen cselekvőket az egyházon belül szigorú meg-
rovás, a közösségből való kizárás fenyegette. (Csapody 1995) A „gyülekezeten 
belül nem érvényesül a lelkiismereti és vallásszabadság [...] a választás szabad-
sága erősen korlátozott” – írta az elemző, majd emlékeztetett arra, hogy a Ta-
núk nem vettek részt a polgári szolgálatról szóló jogszabály-előkészítő tárgya-
lásokon, ahhoz semmilyen formában nem szóltak hozzá, pedig a honvédelmi 
tárca is törekedett a kompromisszumra. Az államnak sem volt érdeke, hogy 
folyamatosan vegzáljon olyan embereket, akik egyébként nem bűnözők, éppen 
ellenkezőleg törvénytisztelő magatartást tanúsítottak, életkoruk és társadalmi 
helyzetük sem indokolta folyamatosan bíróság elé állításukat. Az ország álta-
lános közállapotai, a demokratikus jogállam kiépülése ugyanakkor sürgetett 
volna valamilyen továbblépési alternatívát: „A létező nézetkülönbség ellenére 
kínálkozik megoldás, ugyanis az államnak nem érdeke, hogy évente mintegy 150 
ügyben, egy pacifista vallási csoporttal szemben eljárjon akkor, amikor a gyüle-
kezet tagjai – minden egyéb vonatkozásban – törvénytisztelő állampolgárok és a 
társadalom megbecsült tagjai.” 

A folyamatosan „puhuló” hatósági gyakorlatot 1996-tól az addig egyéb-
ként mereven elutasító Tanúk is honorálták, ugyanis – feladva addigi magatar-
tásukat – elfogadhatónak minősítették a polgári szolgálat vállalását. Völgyes 
Sándor ezt így fogalmazta meg: „A közösségen belül e tekintetben is lelkiismere-
ti szabadság van. Legutóbb azt az ajánlást fogalmaztuk meg, hogy az állam 
bármilyen címen elvárhatja polgáraitól, hogy valamilyen munkát elvégezzenek. 
Ezért úgy véljük, hogy nem megalkuvás, ha valaki a katonai szolgálat helyett 
munkát végez.” (Népszabadság, 1997. december 17.) A megváltozott irányelv 
ugyanakkor csak nehezen ment át a gyakorlatba, az ezredfordulón, sőt az utol-
só sorozás alkalmával is akadtak Jehova Tanúi, akik a mindenfajta katonai 
szolgálat megtagadását tekintették hitelveikkel egyedül összeegyeztethető-
nek. (Népszava, 2004. május 28.) 

A Jehova Tanúival szembeni társadalmi ellenszenv egyik összetevője, a ka-
tonai szolgálat merev, fanatikusnak tűnő elutasítása hosszú évek alatt enyhült, 
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és végül kölcsönös kompromisszumok nyomán teljesen el is csendesedett. 
Újabb felélénkülése csak a sorkatonai szolgálat visszaállítása, a téma puszta 
felvetése kapcsán képzelhető el.  

2. A vértranszfúzió elutasítása 

A Jehova Tanúi egyik leginkább ismert, a közvélemény megütközésének kivál-
tására alkalmas vallásgyakorlati eleme a vérátömlesztés tilalma. Számukra ez 
rendkívüli fontossággal bír, azon bibliai utalás alapján, miszerint az élet a 
vérben van, ezért nem fogyasztható el és nem helyezhető másik testbe. Bár 
más orvosetikai kérdésekben a Jehova Tanúi nem számítanak fundamentalis-
tának (sok más keresztény kisegyházi közösségekkel ellentétben természetes 
módon elfogadják a „világi” orvostudományt és elfogadják az ilyen gyógyulást, 
a fogamzásgátlást stb., ld. erről például origo.hu, 2016. szeptember 1.), a vér-
átömlesztést viszont mereven elutasítják, és nagy energiákat fektetnek abba, 
hogy tagjaik nehogy ilyen kezelésben részesüljenek, partnerek a vér nélküli 
alternatív orvosi eljárások keresésében. Jehova Tanúi mindig magukkal hord-
tak és hordanak egy igazolást a vérátömlesztés elutasításáról, mely kijelenti, 
hogy tulajdonosa tisztában van a vérátömlesztés lényegével, megtiltja az or-
vosnak a transzfúziós eljárást, egyben fel is menti a felelősség alól: „Semmilyen 
körülmények között ne adjanak vérátömlesztést (teljes vért, vörös vértesteket, 
fehér vérsejteket, vérlemezeket vagy vérplazmát), még akkor sem, ha az orvosok 
ezt szükségesnek látják az életem vagy az egészségem megóvása érdekében. [...] 
Ez a törvényes direktíva azon jogom gyakorlását képezi, hogy elfogadjak vagy 
visszautasítsak orvosi kezelést mélyen gyökerező értékítéletem és meggyőződé-
sem szerint. Jehova Tanúja vagyok és ezt a direktívát a bibliai parancs iránti 
engedelmességből adom.” (Reggeli Kurír, 1996. november 20.) 

A vértranszfúzió ügyében nemcsak arról van szó, hogy a Tanúk tilalmaz-
zák a vérátömlesztést, annak minden belső egyházi következményével (az 
ilyesmiben bűnös elkülönítésével) együtt. Hanem arról is, hogy hozzá szeret-
nék segíteni tagjaikat és a világiakat egyaránt a vér nélküli gyógykezelések 
alkalmazására. Tevékenységüknek így van egy kifejezetten az orvostudomány 
fejlődésére hatást gyakorló, erőteljesen propagandisztikus vonatkozása (al-
ternatív orvosi megoldásokat keresése, szorgalmazása és támogatása). Az 
általuk vallási alapon felvetett kérdések az elmúlt időszakban társadalmi 
problémákká váltak, hiszen a vértranszfúzió elutasítása az orvosi etika, az 
egészségügyi igazgatás és törvényalkotás, a személyiségi jogok stb. területeire 
is átvezetett. (Például, hogy joga van-e egy betegnek elutasítani az orvosi ke-
zelést, akár életmentő beavatkozást, mondjuk vallási vagy lelkiismereti ala-
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pon? Mit tegyen ilyenkor az orvos? Megszegi-e esküjét, ha elfogadja a páciens 
vallási alapon a kezelést elutasító kérését? Dönthet-e a gyógyítás kérdésében 
magáról a beteg, illetve – döntés- vagy cselekvőképtelensége esetén – helyette 
valaki más?) 

Jehova Tanúi a vérátömlesztés, illetve a véradás elutasítását nem vallási 
fatalizmusból teszik, vagyis nem meghalni, valamiféle isteni akaratba beletö-
rődni akarnak, ha baleset vagy betegség éri őket – épp ellenkezőleg meg-
gyógyulni akarnak, de vérátömlesztés nélkül. Az első orvosetikai konfliktusok 
nem is a Tanúk, hanem kiskorú gyermekeik kapcsán merültek fel, az Országos 
Mentőszolgálat jogtanácsosa például határozottan kijelentette: „Nem fogadom 
el, és jogilag sem tudom alátámasztani a vértranszfúzió megtagadását kiskorú 
esetében. Egy gyereket meghalni hagyni nemcsak erkölcsi, hanem jogi nonszensz 
is. [...] Az életről nem mondhat le egy olyan ember, vagy gyerek, akinek nincs 
akaratnyilvánítási lehetősége.” (Recept, 1992. 2. sz.) A vérátömlesztéssel kap-
csolatos elkötelezettséget tükrözi a tanúk egyik vezetőjének nyilatkozata, 
amikor arról kérdezték, hogy mi történik akkor, ha közúti balesetet szenvedne 
és a transzfúzió megmenthetné az életét: „Akkor inkább nem akarunk élni. A hit 
szabadon választható, de ha ez a döntés megszületett, a szabályok már nem 
tartoznak a »tetszik–nem tetszik« kategóriába.” (Mai Nap, 1994. augusztus 6.) 

A nyolcvanas évek végén az orvosok is gyanakvással, elutasítással fogad-
ták az akkor még stencilezett sokszorosítású irodalommal náluk jelentkező 
tanúkat, de a hívők sem voltak különösebb bizalommal az orvosok iránt, fellé-
pésük inkább öncélú követelőzésnek tűnt. Aztán a kilencvenes években mind-
két fél változott, oldódtak a bizalmatlanságok, kialakult egy kölcsönös együtt-
működés, az orvosok is rájöttek, hogy Jehova Tanúi nagyon is jó szándékúak, 
ráadásul tevékenységük hatása a gyógyítás gyakorlatára nagyon is pozitív. A 
betegjogok kérdése persze tőlük függetlenül is a demokratikus közélet egyik 
fontos témaköre lett, és a magyar közvélemény sokmindent elsajátított a nyu-
gat-európai demokráciák értékrendjéből. A magyar orvosok is egyre nagyobb 
számban jöttek rá, hogy ha egy betegnek az a személyes igénye, hogy ne kap-
jon vért, azt meg lehet oldani, meg lehet találni a számára is megnyugtató 
lehetőséget.  

1994-ben került sor Jehova Tanúi és az orvostársadalom közötti kapcso-
latkeresésnek első fontosabb eredményeire, közös sajtótájékoztatón fejtették 
ki a vér nélküli kezelésekkel kapcsolatos álláspontjukat: a műtéteknél van 
lehetőség a beteg érdekeinek figyelembe vételére, sürgősségi esetben viszont 
akár kérése ellenére is vért kell neki adni, az alternatív gyógymódokat kereső 
kórházak és Jehova Tanúi pedig szerencsésen egymásra találtak. (Magyar Hír-
lap, 1994. április 21.) 

A sajtóban megjelent néhány tragikus külföldi eset, amikor elhunyt egy 
vérátömlesztést elutasító személy vagy hozzátartozója, de meg kell jegyezni, 
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hogy ezek száma egyáltalán nem volt magas, magyarországi hasonló esemény-
ről nem született híradás. Leginkább azért figyelhetett fel rá a közvélemény, 
mert például a kisegyházakkal szembeni támadások idején alátámasztotta a 
fanatizmusukról vagy veszélyességükről kialakult képet. Mindezzel párhuza-
mosan – nyilvánvalóan kisebb visszhangot kiváltva – megjelentek olyan szak-
mai elemzések az Orvosi Hetilap, vagy a Magyar Bioetikai Szemle hasábjain, 
amelyek szerint még olyan, kiemelten vérigényes műtéti beavatkozásoknál is, 
mint a szívsebészet, rendelkezésre állnak alternatív megoldások, továbbá a 
transzfúzióval végrehajtott beavatkozások lehet, hogy olcsóbbak, de koránt-
sem kockázatmentesek, és épp a Jehova Tanúi tevékenysége nyomán felélén-
kült az alternatív megoldások keresést. Az egyház úgynevezett Kórházi Össze-
kötő Bizottságok felállításával igyekezett koordinálni tevékenységét.  

1996-ban az új egészségügyi törvény előkészítése kapcsán számos, Jehova 
Tanúi számára is kedvező orvosetikai döntések születtek, 2000-ben Kovács 
József már úgy fogalmazott, hogy amikor Jehova Tanúi elutasítják a 
vértranszfúziót, „a vallásszabadsághoz való alkotmányos jog kerül szembe az-
zal a magyarországi elvvel, hogy életmentő beavatkozást a beteg nem utasíthat 
el, ha nem szenved rövid időn belül mindenféle orvosi kezelés ellenére is halálhoz 
vezető gyógyíthatatlan betegségben, illetve ha nincs olyan gyógyíthatatlan be-
tegsége, melyben önmagát fizikailag képtelen lenne ellátni, vagy melyben fáj-
dalmai megfelelő gyógykezeléssel sem lennének enyhíthetők”. (Kovács 2000) A 
jogi rendezés egy jelentős részét az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. tc. 
elvégezte, ami rendkívül kedvező volt Jehova Tanúinak, hiszen alapvető beteg-
jogként mondta ki a cselekvőképes páciensek számára az ellátás visszautasítá-
sának jogát.  

Az orvosetikai jogi szabályozás pontosabbá válásával párhuzamosan – ha-
sonlóan a katonai szolgálatmegtagadás ügyéhez – Jehova Tanúi álláspontja is 
valamelyest rugalmasabbá vált, 2000-ben döntöttek úgy, hogy ezután nem 
azonnali kizárás, hanem csak belső „vezeklés” jár a vérátömlesztést elfogadó 
egyháztagnak büntetésül. (origo.hu, 2000. június 15.) Hangsúlyozták, hogy ez 
nem alapvető fordulat tanaikban, csak hangsúlyáthelyezési kísérlet a büntetés 
helyett az alternatív megoldások keresésére. „A beteg önrendelkezési joga nem 
egyenlő a halálhoz való joggal” – állapította meg Pető László szóvivőjük, 
örömmel konstatálva, hogy „a hazai orvostársadalom rendkívül nyitott ebben a 
kérdésben”. (Népszava, 2002. január 15.) 

A vérátömlesztés elutasításával összefüggő konfliktushelyzet is sokat 
enyhült tehát az 1990-es évek elejéhez képest, amelyben a körülmények meg-
változása, a többségi társadalom lassú folyamatként történt elfogadóbbá válá-
sa, valamint a Jehova Tanúinak a nyilvánosság által teremtett bemutatkozási 
lehetősége is komoly szerepet játszott.  
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3. Az iskola, mint konfliktusok  
keletkezésének terepe 

Más keresztény felekezetekkel, egyházakkal ellentétben a Jehova Tanúi nem 
iskolafenntartók, sőt, kifejezetten alapelvük az oktatási intézmények működ-
tetése ellentétes egyházi-vallási felfogásukkal. (Így értelemszerűen nem részei 
a rendszerváltás óta az egyházi iskolafenntartással kapcsolatos vitáknak sem.) 
Nem kívánják a „világi” oktatást saját egyházuk befolyása alá vonni, ezáltal 
kiszakítani gyermekeiket az állami (önkormányzati), világnézetileg semleges 
iskola által kínált közegből.  

Viszont így a más értékrendben, családi háttérben nevelkedő gyermekek-
kel együtt az iskolapadokban ülő gyermekekhez fűződő oktató-nevelő munka 
során keletkezhettek (és keletkezhetnek) hétköznapi konfliktus-helyzetek, 
amelyek Jehova Tanúinak sajátos tanításaiból, hitgyakorlatuk megéléséből 
fakadnak. (ld. például Csordás 2004; Mesterházy 2012) Jehova Tanúinak az 
iskolai oktatásban részt vevő gyerekei feltűnően tisztelettudóak és erkölcsi 
kérdésekben szigorúak, következetesek. Konfliktushelyzet jöhet létre például, 
ha a gyermeknek világnézetével ellentétes tananya-got kell tanulnia, ilyen 
például az evolúció elméletének oktatása. A tanú-szülők ilyenkor arra törek-
szenek, hogy a gyermekük megértse: tananyagként kell megtanulnia a nézete-
ivel ellentétes tanításokat is, felmutatva a „hitelestől” eltérő tartalmakat illető 
különbségeket. A természettudományos ismeretek, a szépirodalmi vagy törté-
nelmi leckék, illetve a hitük közötti egyensúlyt próbálják megteremteni, érte-
lemszerűen az utóbbit kezelve kontrollként.  

Másik komoly konfliktusforrás a tanúknak az iskolai ünnepségekkel kap-
csolatos szerepvállalása. Vallási alapon nem éneklik hazájuk himnuszát, ez a 
nemzeti ünnepekhez (március 15., október 23.) kapcsolódó iskolai megemlé-
kezéseken, továbbá a kereszténység hagyományos – tanúk által el nem foga-
dott – ünnepein, a karácsonyi, farsangi és húsvéti műsorokban okozhat konf-
liktust. A tanúk azt vallják, hogy nem akarják megbotránkoztatni hazafias 
érzelmeikben a himnuszt éneklő vagy a nemzeti lobogónak tiszteletet tanúsító 
magatartásokat, de vallási nézeteik megértését, tolerálását kérik az iskolai 
környezetben is. Ezzel kapcsolatosan többször került sor egyeztetésre az egy-
ház képviselői és állami hatóságok között. Fontosnak tartják ugyanakkor, hogy 
a bálványimádással kapcsolatba nem hozható szellemi és kulturális örökség 
ápolását végezzék.  

Amit a tanú-gyerekek megtanulnak és következetesen érvényesítenek is, 
az az erkölcsi tisztaság bibliai előírásainak való megfelelés. Tartózkodnak a 
trágárságtól, tisztán tartják testüket és ruházatukat, kerülik az erkölcstelen 
szórakozási formákat, a hazugságot, a lopást, a tiszteletlenséget, az agresszivi-
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tást stb. Az iskolai közösségbe való beilleszkedést az ünnepektől való távolma-
radás nehezítheti, de jó pedagógiai eszközökkel és légkörben a konfliktushely-
zetek feloldhatóak. A vallási tevékenység miatt gyakran kevesebb idejük jut a 
gyermekkorra jellemző foglalkozásokra, ami vezethet elfojtásokhoz, a boldog 
gyermekkor színlelésének kialakulásához is. (Különösen a kamaszkorra jel-
lemző érzelmi viharok, szexuális fejlődés kapcsán.) A párválasztással kapcso-
latos fiatalkori attitűdökben igyekeznek a bibliai mintát, önmegtartóztatási 
elveket követni. Összességében a tanú-gyerekeket az iskolákban gyakran te-
kinthetik „mintadiákoknak”, ugyanakkor speciális nevelési, pedagógiai meg-
közelítést igényelnek az oktatóiktól. Például jó, ha lehetőséget kapnak a tanú-
gyermekek arra, hogy vallási nézeteiket – ne elfojtva, de ne is agresszíven 
propagálva – elmondhassák az osztályközösségnek. Amint a szakember írja: 
„Hogy a Jehova Tanúi gyerekek személyiségfejlődése ne kerüljön veszélybe és 
végeredményként a társadalomba beilleszkedni tudó, ne pedig alulszocializált 
emberekké váljanak, integrált nevelésük még fejlesztésre szorul. Integrációjuk 
nagyfokú tudatosságot és alkalmazkodást igényel, elsősorban az iskola és a 
pedagógusok oldaláról.” (Mesterházy 2012: 115) 

Meg kell jegyeznünk ugyanakkor, hogy a gyermeki személyiséggel kapcso-
latos pedagógiai kérdések nem speciálisan Jehova Tanúira vonat-koznak, más 
elkötelezett, hívő életet folytató családok gyermekeinek hasonló iskolai konf-
liktushelyzetekkel, fejlődési problémákkal kell szembenézniük.  
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Illésné Kovács Mária 

A Miskolci Egyetem Felsőoktatási Intézményi 
Kiválósági Programja: A Kreatív Abaúj 

A Miskolci Egyetem 2017-ben kapcsolódhatott be az eddigi teljesítményük 
alapján legjobbaknak tartott felsőoktatási intézmények számára kiírt ún. in-
tézményi kiválósági programba két tudományterületi programmal. A részvétel 
lehetőség és kihívás is intézményünk számára, különösen a társadalomtudo-
mányi területen. Lehetőség annak alátámasztására, hogy valóban a kiválóak 
között van a helyünk, és kihívás, hisz együttesen megvalósítandó teljesen új 
kutatási témával, céllal, módszertannal és modellalkotással jelenik meg benne 
az egyetem négy kara.  

A társadalomtudományokat művelő karok: az Állam- és Jogtudományi, a 
Bölcsészettudományi, az Egészségügyi és a Gazdaságtudományi Kar közös pro-
jektje a kiválósági programon belül a Creative Region nevet viselő közös kuta-
tás. A program keretében a társadalmi és kulturális innovációk régióbeli kuta-
tási tapasztalataira támaszkodva kutatjuk az újabb társadalmi és kulturális 
innovációk lehetséges területeit és megvalósítási lehetőségeit. A feladat meg-
valósításához egy új, interdiszciplináris team kialakítása történt meg, gazda-
sági, társadalom-, egészség- jog- és bölcsészettudományi szakemberek részvé-
telével a korábbi kutatási eredményekre alapozva.  

A célterület az abaúji kistérség (Kelet-Csereháti kistáj) 25 települése, 23 
az Encsi járásból, 2 település pedig a Szikszói járásból. A projekt célrendszerét 
a komplexitás jegyében, a kialakítandó társadalmi innovációs modell létreho-
zása érdekében definiáltuk: 

 
 Az erőforrások komplex felmérése a településeken: gazdasági, társa-

dalmi, szociális, kulturális, oktatási, egészségügyi állapot rögzítése 

 Települési és kistérségi fejlődési pályák felvázolása 

 Lokális innovációs potenciál mérése 

 Kulturális Értéktár koncepció kialakítása, tartalmi elemek lehatárolá-

sa, forgatókönyv, adatbázis létrehozása 

 Abaúji Mutató néven mobil applikáció megalkotása, és alkalmazása 

révén a kistérség népszerűsítése 
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 Társadalmi Innovációs Modell megalkotása, amely a kulturális innová-

ciót is magában foglalja.  

A célok megvalósítása szerteágazó feladatstruktúrát és ennek megfelelő mód-
szertant kíván meg, továbbá az alapvető vagy újonnan bevezetett fogalmak 
definiálását, jelentésének pontosítását. Az innováció alapvető kategória a ku-
tatás megvalósítása során, ezért annak összetett voltát egy ábra segítségével 
jelenítettük meg:  

 

Az innováció fogalmának értelmezése  
(Illésné Kovács Mária – Szabó-Tóth Kinga) 
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Az innováció fogalma eredendően a gazdasági életben jelent meg, onnan 

került át más területekre, azonban a kulturális innováció mint nóvum megje-
lenése és hangsúlyos szerepe a projektben a fogalom definiálását, 
úraértelmezését is szükségessé teszi. A Creative Region projekt megvalósítása 
során a kulturális innováció fogalma alatt a következőket értjük: Kulturális 
(művészeti) értékek, gondolkodásmódok, eljárások, intézmények, termékek és 
szolgáltatások újszerű megközelítése, összekapcsolása a társadalmi, gazdasági 
folyamatokkal, a kulturális identitás erősítésén, a helyi közösségek megerősí-
tésén, a kulturális értékek „fogyaszthatóvá” tételén, megújítva megőrzésén, az 
együttműködés új formáinak kialakításán keresztül, 21. századi technológiai 
újítások segítségével, a fenntarthatóság szempontjainak figyelembe vételével.  

A multidiszciplináris kutatói team a komplex erőforrás-felmérés során 
primer és szekunder kutatásokra is épített. A projekt egyik erőssége, hogy 
munkatársaink valamennyi érintett települést (Abaújdevecser, Alsógagy, Bak-
takék, Beret, Büttös, Csenyéte, Detek, Fáj, Fancsal, Felsőgagy, Forró, Fulókércs, 
Gagyapáti, Hernádpetri, Hernádvécse, Kány, Keresztéte, Krasznokvajda, Litka, 
Pamlény, Perecse, Pusztaradvány, Szalaszend, Szászfa, Szemere) felkeresték, 
interjúkat készítettek a helyi vezetőkkel (polgármester, jegyző, lelkész 
,kulcsadatközlők), civil szervezetek vezetőivel, óvodák, iskolák vezetőivel, 
lekészekkel, egyházi személyekkel, vállalkozások vezetőivel, továbbá kérdő-
íves felmérést készítettek a település lakóval, hogy minél átfogóbb, pontosabb 
képet kapjanak az ott élőkről, helyzetükről, lehetőségeikről. Ugyancsak rend-
szeres terepmunka során kutattuk fel a kulturális értékeket, amely magában 
foglalja az épített környezet elemeit, a kulturális örökség alkotóelemeit (szo-
kások, népi építészet, népművészet, temetők, hagyományőrző együttesek 
stb.), a turizmus számára vonzó létesítményeket (múzeumok, tájházak, hely-
történeti gyűjtemények, fesztiválok, népi ételek stb.). Ezekről fotók és filmfel-
vételek is készültek. A települések felkereséséhez készült szűrővizsgálati cso-
mag az iskolás korúak egészségi állapotának felmérésére, melyet az érinett 
iskolákban végeztek az Egészségügyi Kar munkatársai.  

A terepmunka mellett szekunder kutatást is széles körben, számos forrás 
felkutatásával végeztek a kollégák. Ez jelenti a történeti források kutatását, 
levéltári dokumentumok vizsgálatát, a rendelkezésre álló statisztikai adatál-
lomány igénybevételét, a SentiOne program alkalmazását a települések inter-
netes láthatóságának mérésére és még számos más forrás használatát. A pon-
tos és alapos erőforrás-felmérés mindkét módszer széles körű alkalmazását 
megkívánja.  

A megvalósítás első éve számos szerteágazó kutatási eredményben ragad-
ható meg. Ezek közül elsősorban a BTK-hoz kötődőeket emelném ki, illetve a 
társkarok eredményei közül a legjelentősebbeket nevesítem.  
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A kistérségben folytatott kutatások eredményeként megszülettek a tema-
tikus gazdaságföldrajzi térképek, amelyek az aktuális állapotot jelenítik meg, 
számos hasznos információ révén: ilyen az öregedési index, az elvándorlási 
ráta, születések és halálozások aránya, munkaképes lakosság száma, 
foglakoztatottsági index stb.  

Az empirikus kutatás dokumentumainak rögzítésére, az összefüggések lát-
tatására SPSS adatbázis keretében dolgoztuk fel a több mint 500 kérdőívet, így 
számos következtetés levonható a rendszer alkalmazásával. Valamennyi, a 
településeken készített interjú tárolása a Google Drive felületen települések 
szerinti mappákban történik, hogy minden kutató számára hozzáférhetőek 
legyenek az interjúk során elhangzott információk is. Ugyancsak ezekben a 
mappákban találhatók a kistérség gasztronómiai értékeit, nyelvjárási sajátsá-
gait bemutató leírások, továbbá azok a tanulmányok, amelyek a történet- és 
politikatudományi kutatások keretében születtek. Ilyen a térség politikai 
elemzését (választási eredmények, politikai aktivitás, pártpreferenciák stb) 
taglaló írás, vagy a térség történet-tudományi feltérképezése céljából keletke-
zett tanulmányok, ill. a zsidóság kistérségbeli arányainak bemutatása a külön-
böző korszakokban.  

A Kulturális Értéktár keretein belül az első évben megtörtént az épített 
örökség részletes feltárása is, mindazon jelentős épületek feltérképezése és 
dokumentálása, amelyek a kistérség településein találhatók: a forrói Kakas 
csárda, az abaújdevecseri kastély, a Fáy kastély, a települések templomai, népi 
építészeti alkotásai stb. A pamlényi romos állapotban lévő zsidó bolt építészeti 
különlegességére és értékére is felhívtuk a figyelmet, méghozzá a műemlék-
védelem hivatalos intézményeinek tájékoztatása révén is. A települések érté-
keinek rögzítése, bemutatása érdekében készült 15 image-film, amely kiváló-
an alkalmas a turisztikai vonzerő növelésére, továbbá több ezer fotó, és ezek-
ből a legjobb 150 került be a fotótárba. Minden településről készült 8-10 le-
írás, szócikk, elemzés a szocio-ökonómiai, demográfiai helyzet feltárására. 
Mindezen ismeretek, kutatási eredmények, szöveges és képi dokumentációk 
felhasználásával dolgoztuk ki az Abaúji Mutató mobil applikáció struktúráját, 
tartalmi elemeit, funkcióit. A potenciális felhasználókat illetően elsődlegesen a 
turizmus igényeinek megfelelően alakítottuk ki a funkciókat, (útvonaltervezés, 
látnivalók, kastélytúra stb.), de az esetleges befektetői kör számára is érdemi 
információk biztosításával próbálunk segíteni. Az applikáció minden mobilte-
lefonra letölthető és térítésmentesen használható. Széles körű alkalmazása 
jelentős mértékben hozzájárulhat az abaúji térség digitális jelenlétéhez, a 
turizmus mértékének növeléséhez.  

A projekt megvalósítása során kiemelt figyelmet fordítunk a 
disszeminációra, a kutatási eredmények széles körű közzétételére, a kistér-
séghez kötődő tudományos eredmények publikálására, a szakmai műhely-
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munka kialakítására, az érintett települések vezetőinek bevonására. Ennek 
érdekében 2018 októberében a Bölcsészettudományi Karon működő kutatói 
teamek részvételével workshopot tartottunk, melynek keretében a kutatói 
csoportok átfogó képet adtak az általuk vállalt feladatról, kutatási célokról, 
addig végzett munkáról, továbbá minden oktató ismertette saját kutatásait, 
eredményeit. A workshop egyúttal a szintézis fóruma is volt, hisz az abaúji 
kistérség településeire irányuló különböző aspektusú kutatások eredményei-
ből rajzolódott ki a terület valódi helyzete, állapota, értékei, múltjának és jele-
nének összefüggései.  

2019 áprilisában Kreatív Abaúj néven disszeminációs konferenciát szer-
veztünk Hernádvécsén, a települések részvételével, a helyi kulturális értékek, 
innovációs lehetőségek és meglévő jó gyakorlatok bemutatásával. A konferen-
cián a Bölcsészettudományi Kar öt oktatója tartott előadást, ismertették a pro-
jekt koncepcióját, kutatási céljait, módszereit, a térség gazdasági-társadalmi 
fellendülését célzó innovációs modell kialakításának tervét, a Kulturális Érték-
tár koncepcióját és funkcióját, az Abaúji Mutató nevű mobil applikáció struk-
túráját, funkcióit, majdani felhasználási lehetőségeit. A társkarok képviselői 
bemutatták a kistérség gazdasági életének, önkormányzati működésének 
sajátosságait, ill. az iskolás korúak körében végzett egészségügyi állapotfelmé-
rés eredményeit, a modellalkotás eddigi eredményeit. A konferencián minden 
település számára lehetőséget biztosítottunk jellegzetes termékeik, tájjellegű 
specialitásaik bemutatására is, hogy a gyakorlati produktumok tárháza is le-
gyen a konferencia helyszíne. A bemutatkozás helyszínén a településekről 
készített hangulatos kisfilmek szolgáltatták a hátteret. A Creative Region pro-
jekt célkitűzései, feladatvállalása és eredményei lehetővé tették, hogy védnök-
ként megnyerjük Miklósa Erika opera-énekesnőt, aki a Partitúra című műsor 
térségbe hozásával járult hozzá az abaúji települések népszerűsítéséhez, az itt 
élők zenei kultúrájának, értékeinek bemutatásával segítette elő a projekt cél-
kitűzéseinek megvalósítását.  

A kutatási eredmények közzétételének következő tudományos fóruma a 
2019 november 25-én a MAB székházában tartott Értékteremtő tudomány a 
kreatív régióban című konferencia volt. Ennek keretében 15 előadás hangzott 
el, melyek az eddig végzett tudományos kutatás eredményeit reprezentálják. 
Olyan, eddig nem publikált eredmények is megjelentek itt, amelyek kifejezet-
ten ezen projekthez kötődnek, mint például Szent-Imrey Zsigmond 
krasznokvajdai birtokos és költő működésének, alkotásainak bemutatása, a 
térség politikai arculatának részletes bemutatása több választás eredményei-
nek tükrében, a korábban ezen régióban élő zsidó népesség történetének, 
sorsának felderítése, a kányi görögkatolikus templom és közösség történeté-
nek, értékeinek felkutatása, a települések világhálón való megjelenésének 
feltérképezése, illetve az itt élők, főleg az iskolás korúak körében végzett 
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egészségügyi állapotfelmérés és annak értékelése, a jogviták jellege és megol-
dásuk módjai. A kutatások a jelen társadalmi folyamatainak bemutatását sem 
hagyták figyelmen kívül, így részletes képet kaptunk az itt élő roma népesség 
gyermekvállalási szokásairól, annak okairól. A társadalmi-gazdasági innováció 
érdekes példájaként a Detek községben működő ásványvíz-palackozót és ha-
tásait is megismerhettük.  

Az előadások képet adtak a kistérség múltjáról, felekezeti és kulturális sa-
játosságairól, jelen helyzetéről és állapotáról, a modellalkotás és –alkalmazás 
feltételeiről, nehézségeiről. Számos olyan új kutatási eredmény, információ 
hangzott el, mely a most elvégzett munkának köszönhető, s amely gazdagítja a 
kistérségről való tudásunkat, hozzájárul a Kulturális Értéktár tartalmához, az 
Abaúji Mutatóban megjeleníthető értékekhez. Mindezt képi szinten is megje-
lenítették az antropológus kollégák által készített csodás tematikus fotók, a 
korabeli sajtóból és gyűjteményekből származó képeslapok pedig a bő évszá-
zaddal ezelőtti látványt is elénk tárták.  

Sok-sok tudás, kutatási eredmény, innovatív ötlet, jellemző, adat és konk-
lúzió fogalmazódott meg, a szociológus kollégák létrehozták a települések 
jellemzésére használható Lokális Innovációs Potenciál mutatót, melyet minden 
kistérségi település esetében alkalmaztak, annak bemutatására, hogy milyen 
mértékű innováció található a közösség életében, mely területen, azzal a szán-
dékkal, hogy továbblépést, építkezést segítsék.  

A projekt folytatása 2020-ban egyrészt a kutatások elmélyítését, kiterjesz-
tését, a szintézis- és modellalkotás feladatát jelenti számunkra, hisz egyik fő 
célkitűzésünk egy olyan társadalmi innovációs modell létrehozása, amely a 
kulturális értékek felhasználásával támogatja a térség fellendülését, az ott élők 
jobb helyzetbe kerülését, továbbá alkalmazható más kistérségek/települések 
számára is. A kutatás szintézisének megalkotásán túl fontos feladatunk, hogy a 
megszerzett tudást, kutatási eredményeket, innovatív ötleteket, eljárásokat 
visszacsatoljuk, érdemi, gyakorlati segítséget nyújtva a kistérség településein 
élőknek.  
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Lajos Veronika 

Nők és szociokulturális idegenség 
A feminizmus tudománytörténeti vázlata  
a szociokulturális antropológiában 

„…a nő, aki másokat tekintete tárgyává tesz, már önmaga is a tekin-
tet tárgya” 

(Behar 1995: 2) 
 

Sokak előtt ismert, hogy Simone de Beauvoirnak (1949 A második nem), a 
francia egzisztencialista filozófusnak köszönhetjük, hogy napjainkban különb-
séget teszünk a társadalmi (gender) és a biológiai nemek (sex) között.1 
Beauvoir megfogalmazásában: „senki nem születik nőnek, hanem azzá válik” 
(de Beauvoir 1969: 197). Negyven évvel Beauvoir könyvének megjelenése 
után Judith Butler Problémás nem (1990/2006) című munkája az, ami kritiku-
san továbbgondolja a társadalmi nemek kérdését azzal, hogy különbséget tesz 
a biológiai nem és a szexuális irányultság között (vagyis adott biológiai nemi 
jegyekkel rendelkező emberek nem szükségszerűen bírnak adott [hetero-] 
szexuális vágyakkal). Butler a szexust és a társadalmi nemeket nem eleve 
létezőnek vagy társadalmi konstrukciónak tekinti, hanem performatívnak, 
cselekvésnek, és azt állítja, hogy annak „realitása folyamatos társadalmi elő-
adások révén teremtődik meg” (Butler 2006: 239). Vagyis a nemek valósága 
nem valami lényegiként (esszencialista) és önmagán kívüliként létező dolog, 
hanem a cselekvések révén folyamatosan termelődik, és ezek egyben olyan 
identitások, amelyek a „tevékenységek stilizált ismétlésén keresztül” jönnek 
létre (Butler 2006: 238 – kiemelés Butler).  

Mindezzel összefügg a test értelmezésének változása is, részben Foucault 
alapján (Foucault 1996), miszerint a biológiai nem diszkurzív terekben szüle-
tik és a testek nem rendelkeznek önálló nemmel az őket megjelölő diskurzu-

                                                      
1 A tanulmány jelen formájában első közlés, aminek első változata egy előadás volt 2018. októbe-
rében (részletesebben erről lásd a 2. lábjegyzetet). A jelen munka az előadás írott változatának 
továbbgondolása, helyesebben az elméleti keretek alaposabb kidolgozása az empirikus anyag 
tárgyalása nélkül. Az elméleti alapok rövid bemutatását, helyenként akár szó szerinti átfedések-
kel, és a moldvai csángó terepmunkáim alapján vázolt empirikus anyagot lásd: Lajos 2019. 
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sokon kívül. Azt, hogy a nők és férfiak bináris oppozíciója, és ezzel összefüg-
gésben a test és a biológiai, illetve társadalmi nem mennyire diskurzusfüggő, 
jól szemléltetik azok az etnográfiai példák, amelyek olyan nem nyugati világ-
ban megtapasztalt helyzetekről számolnak be, amikor a nők és férfiak társa-
dalmi különbsége az emberi testben egyszerre is elhelyezhető – Nepál eseté-
ben ez egy emberi testen belül a hús és csont, nő és férfi különbségét jelenti 
(Moore 1997: 89). 

A fentiek, azaz a cselekvésekben és azok értelmezésében keletkező nemi, 
testi és szexuális azonosulások és elkülönböződések kapcsán az alábbi gondo-
latok merülhetnek fel: vajon van-e a szociokulturális antropológiának mint 
tudományos gyakorlatnak és diskurzusnak társadalmi neme? És az ezen a 
területeken használt tudományos nyelvezetnek és a megtestesült módszerek-
nek? Milyen kizáró és megerősítő gyakorlatokon keresztül jön létre a férfi és 
női kutatók alakja és ezek milyen egyenlőtlenségeket alakítanak ki az antropo-
lógiában? Beszélhetünk-e egyáltalán női és férfi írásmódról a tudományos 
világban? S amennyiben igen, akkor ezek azon a leegyszerűsítő megkülönböz-
tetésen túl, ami az egyiket előszeretettel tekinti szubjektívnek, a másikat ob-
jektívnek, miként ragadhatók meg? Van-e létjogosultsága és értelme ezeknek a 
problémáknak, vezetnek-e valahová, vagy ismét a tudományos köldöknézés 
egy esetével állunk szemben?  

Munkám jelen fázisában egy problémavázlat, aminek alapja a következő 
dilemma: vajon a szociokulturális antropológiában miként jelenik meg a 
feminitás és a női szubjektum, és hogyan történik az azonosság- és distancia-
teremtés a nemekre vonatkozóan? Ezeknek a kérdéseknek a körültekintőbb 
megválaszolásához először érdemes szemügyre venni, hogy milyen utat járt 
be a feminizmus és a feminista kritika a szociokulturális antropológiában.  

Tanulmányom elméleti kerete a társadalmi nemek antropológiája és a fe-
minista antropológia.2  Írásom célja az elméleti, tudománytörténeti háttér 
felvázolása, amelynek során először a társadalmi-politikai mozgalomként, 
majd elméleti irányultságként megjelenő feminizmus hullámainak sajátossá-
gait mutatom be röviden összefüggésben a szociokulturális antropológiával és 

                                                      
2 A magyar kulturális antropológiában és néprajztudományban a gender fogalmához kötődő 
kutatások az 1980-as évektől jelentek meg, „jóllehet a [magyar néprajzi] szakirodalomban a 
kezdetektől jelen vannak a nőkről (is) szóló írások” (Küllős 1999: 14, beszúrás L.V.). Ezekben a 
diszciplínákban a nők iránti érdeklődés az 1990-es évek közepén nőtt meg. Ezt jól szemlélteti a 
Nők a populáris kultúrában és a folklórban címmel megrendezett interdiszciplináris konferencia 
sikere is (lásd Küllős szerk. 1999), amit, többek között, a 2018. októberében megrendezett Emlé-
kek, szövegek, történetek. Női folklór szövegek című konferencia és egyéb, antropológiai írásokat 
is tartalmazó szerkesztett kötetek követtek (pl. Bakó és Tóth 2008, és a részben erre épülő 2009. 
januárjában tartott Határtalan viszonyok: nők és férfiak. A társadalmi nem kutatásának legújabb 
eredményei Magyarországon című konferencia). A jelen írás idővel a 2018-ban elhangzott elő-
adásból nőtte ki magát. 
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kitérek a különböző feminista nézőpontok csoportosítására is. A harmadik 
fejezetben a tudományterületen megjelenő feminista érdeklődést és annak 
változását tárgyalom részletesebben.  

Feminizmus: korszakok  
és osztályozási rendszerek 
 

Korszakok, avagy hullámok a feminizmus történetében 

Közismert, hogy a feminizmus nem csak társadalmi, politikai mozgalmat je-
lent, hanem az 1960-as évektől mint elméleti paradigma is létezik, mint egy 
tudományos megközelítési mód, a megismerés adott elmélete és gyakorlata 
(Magyari-Vincze 2006: 7). A feminizmusnak mint társadalmi-politikai mozga-
lomnak, napjainkig négy nagyobb korszakát, hullámát különböztethetjük meg 
– miközben nem feledkezhetünk meg arról sem, hogy ezek maguk is hetero-
gén természetűek (a hullámok természetéhez lásd pl. Rivers 2017: 21–25).3  

Az (1) első hullám a 19. század második felétől az I. világháború végéig 
tartott. A feminista mozgalom ekkor az azonosságra való törekvést jelentette, 
ám egyben azt a paradoxont is magában foglalta, hogy tagjai olyan nők voltak, 
akik nagyon változatos pozícióval rendelkeztek (pl. eltértek egymástól szár-
mazásban, osztály hovatartozásban és jogállásban) és különféle célokkal bír-
tak, miközben maga a mozgalom abban a feltételezésben gyökerezett, hogy a 
nők csoportja egységes és egyöntetűen vágyik állampolgári, iskoláztatási és 
munkavállalói jogának bővítésére (Stockett és Geller 2006: 3–4). A jogbővítés 
területén sikeresnek bizonyult a mozgalom, például Európa több országában a 
nők ebben az időszakban szereztek részleges vagy korlátozás nélküli választó- 
és iskoláztatási jogot. A nők egymás iránt érzett szolidaritása és a résztvevők 
sokszínű tapasztalatának, illetve érdekének realitása között kialakult feszült-
ségek a mai napig egyszerre béklyói és megtermékenyítői a feminista mozga-

                                                      
3 A különböző korszakok megnevezése hullámként némileg vitatott és megtévesztő lehet, hiszen 
leíró metaforaként nagyszerűen használható a kifejezés, ugyanakkor burkoltan evolucionista 
elképzeléseket takar, továbbá azt sejteti, hogy az egyes hullámok visszahúzódnak és helyet adnak 
a következőnek. Ez utóbbi azonban nem igaz, mivel a feminizmus második hulláma az antropoló-
giában még a kétezres évek közepén is erőteljesen virágzott, miközben a harmadik hullám már 
megjelent (Stockett és Geller 2006: 3).  
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lomnak (Stockett és Geller 2006: 4). A terepmunka-tapasztalatokra támasz-
kodva az elsők egyikeként fogalmazza meg Margaret Mead a társadalomtu-
dományokban, hogy a „nemi szerepek közti különbségek nem genetikailag, 
vagy biológiailag kódoltak, hanem társadalmilag, kulturálisan meghatározot-
tak” (N. Kovács 2012: 202). 

A nemek közötti különbségeket hangsúlyozó (2) második hullám az 1960-
70-es években kezdődött. Ennek egyik fontos jellemzője volt, hogy túlmutatott 
a politikai és társadalmi szférán és jelentős változásokat indukált a tudomá-
nyosság területén, tehát a feminizmus határozottan belépett az elméletalkotás 
területére. A ’80-as évek végére, erőteljesen építve az első időszak eredmé-
nyeire, először a nőtudományok (women’s studies), majd a társadalmi nemet 
vizsgáló tudományok (gender studies) területe nyert tudományos elismertsé-
get, diszciplináris státuszt (Pető 2006: 336–337).  

A feminizmus megjelenése a szociál- és kulturális antropológiában is a 
feminizmus második hullámának időszakára, konkrétan az 1970-es évek ele-
jére-közepére tehető. „A nők antropológiája a women’s studies megnyilvánulá-
sa az antropológiában, illetve, pontosabban, a kettő egymást kölcsönösen fej-
leszti és egymásból táplálkozik” (Magyari-Vincze 2006: 47). A feminista eszme 
és az antropológia közötti szorosabb kapcsolatot részben a korabeli egyenjo-
gúsági, elsősorban a női „felszabadítási” mozgalmak inspirálták és formálták 
(Lewin 2006: 1), részben pedig az, hogy az antropológia tudományterületén is 
egyre több nő szerzett diplomát és doktori fokozatot, kezdte meg karrierjét az 
akadémia világában. Közülük sokan a feminizmus második hullámának akti-
vistái voltak, akár egyetemi hallgatókként, akár viszonylag marginalizált női 
akadémiai antropológusokként (pl. Lousi Lamphere) (Silverstein és Lewin 
2016: 9) és éppen a női hang, a női identitás és tapasztalatok jelenlétének 
megerősítését tűzték célul. Az antropológiában a kutatók a feminizmus máso-
dik hullámában felvetett problémákat (univerzalitás kérdése, bináris oppozí-
ciók és variabilitás)4 járták körül a legalaposabban, és az ekkor megfogalma-
zott kérdések és felismerések még a kétezres évek közepén is rendkívül ter-
mékenyítően hatottak a tudományterület fejlődésére.  

A nők iránti érdeklődés az antropológiában ekkor egyszerre jelenti a férfi-
központú, Európa-centrikus és elfogultságokkal terhes antropológia (elmélet 
és gyakorlat) kritikáját, azoknak az elméleti kereteknek a fejlődését jelző tör-
ténelmi pillanatot, amelyek lehetővé tették a különböző típusú tudások terme-
lődését és a társadalmi nemek, a rassz, az osztály, a képességek és a nemiség 
kérdéskörével dinamikusan foglalkozó hatalmas szakirodalmat (Anderson-
Levy 2012). 

                                                      
4 A harmadik fejezetben ezeket a kérdéseket részletesebben is kifejtem. 
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A feminizmus 1990-es években indult (3) harmadik hullámának egyik 
központi fogalma az interszekcionalitás (Crenshow 1991) lett, tehát röviden 
az, hogy minden személy két vagy akár több egyenlőtlenségi dimenzió (élet-
kor, nem, osztály, etnicitás, rassz stb.) összefüggésében jellemezhető. Az afro-
amerikai feministák hívták fel a figyelmet arra, hogy a diszkrimináció rasszra 
vagy társadalmi nemre épülő domináns elképzelése nem állja meg a helyét, 
hiszen azok sokszor egyéb egyenlőtlenségi tényezőkkel is szoros összefüggés-
be kerülnek (Sebestyén 2016: 112).  

Az interszekcionalitás fogalma az antropológiában is jelentős szerepet ka-
pott: megszaporodtak azok a kutatások, amelyek azt tanulmányozták, hogy 
egyének adott helyzetének előnyei és hátrányai miként pozícionálják őket a 
mindennapokban és hogyan határozzák meg a cselekvést. Hangsúly helyező-
dött, például arra, hogy az embereket kategorizáló különbségek miként konst-
ruálódnak, a cselekvésekben miként testesülnek meg és miként termelődnek 
újra. Továbbá arra is, hogy a kutatási kérdések megfogalmazásában és az 
elemzési keretek kialakításában milyen szereppel bír az a felfogás 
(heteronormativitás), ami az embereket olyan két egymást kiegészítő, eltérő 
szerepekkel bíró csoportra (nő és férfi) osztja, akiknek szexuális irányultsága 
a másik nemet célozza (heteroszexualitás) (Anderson-Levy 2012). 

A feminizmus (4) negyedik hullámának időszaka, Rivers (2017) szerint az, 
amikor megélénkül a feminizmus iránti érdeklődés a populáris kultúrában és 
a média területén. Ezzel összefüggésben áll az internetes eszközök és felüle-
tek, az újmédia, különösen a közösségi média használatának nagyarányú tér-
nyerése a feminizmuson belül a 2010-es évektől kezdve. Egyik központi foga-
lom a nők képessé tétele, felhatalmazása (empowerment) és jellemző a fellépés 
a mindennapok legkülönfélébb területén a nőket érő társadalmi igazságtalan-
ságok ellen (különösen a szexuális zaklatás, a nőket ért különféle erőszak 
területén – a legismertebb hazánkban talán a #MeToo kampány).5  

Osztályozási rendszerek a feminista társadalomelméletben 

                                                      
5 A feminista mozgalom ezen változatának, többek között, egyik jellemzője, hogy a neves képvise-
lők új szereplőkként lépnek a területre miután a legkülönfélébb helyzetekben megtapasztalják a 
gender egyenlőtlenségeket és ezt követően határozzák el, hogy aktívan tesznek annak megszünte-
tése érdekében (Rivers 2017: 23). Laura Bates, író és aktivista nevéhez kapcsolódik a Mindennapi 
szexizmus projekt (Everyday Sexism Project) kialakítása, ami tulajdonképpen egy 2012 áprilisá-
ban létrehozott többnyelvű honlapon keresztül gyűjti a szexizmus nap, mint nap tapasztalt sokfé-
le, normalizált és normasértő formáit. A projekt egyik eredménye, a honlapon olvasható szemé-
lyes történetek nyilvánossága mellett, egy 2014-ben megjelent könyv (Bates 2014). 
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A feminista társadalomelméleten és tudományos megközelítésmódon belül 

az egyes osztályozási rendszereknek megfelelően különböző irányzatok 

léteznek (Magyari-Vincze 2006: 19–23): A (1) politikai ideológiákhoz 

társítva megkülönböztethetünk liberális, marxista és radikális feminizmust. 

Az ezek közötti eltérések a nő kategóriájának meghatározásában, a nők 

hátrányos helyzetének forrására vonatkozóan és a helyzet javításának mód-

jában ragadhatók meg. A (2) nőknek a társadalmi struktúrákkal és mecha-

nizmusokkal szembeni helyzetét tekintve beszélhetünk 2.1. áldozatfemi-

nizmusról (victim feminism), ami a nők kiszolgáltatottságát és a rendszer 

okozta kényszerhelyzeteit tartja szem előtt és 2.2. hatalomfeminizmusról 

(power feminism), ami a nők erejét, cselekvőképességét és lehetőségeit 

veszi számba a mozgásterüket akadályozó erőkkel és tényezőkkel szemben. 

Továbbá (3) a feminista tudományos szemléletmódot a társadalmi nemek 

egymáshoz való viszonyának összefüggésében az egyenlőség- és a különb-

ségfeminizmus (a nőiség mint önmagában értékes másság – difference-

feminism) körébe is feloszthatjuk.  
Emellett, több olyan szerző is van (pl. Harding 1987, Letherby 2003 és 

Aitchison 2012), aki a sok különféle tudományosfeminizmus-típust három 
összefoglaló csoportba sorolja: 1. empirikus feminizmus, 2. perspektivista 
feminizmus és 3. posztstrukturalista feminizmus. Az empirikus feminizmus 
vagy feminista empirizmus (feminist empiricism) elsősorban a reformokkal 
foglalkozik és nem adott rendszerek és szervezetek teljes körű megváltoztatá-
sát tűzi célul – hasonlóan például a liberális feminizmushoz. Ez a verzió nem 
fordít figyelmet a tudás-előállítás ügyére vagy az újratermelést megalapozó 
ismeretelméleti kérdésekre (Aitchison 2012: 174–175). Tehát nem maga a 
tudomány a kritika tárgya, hanem az a mód, ahogyan azt gyakorolják, ahogy a 
kutatási módszereket a kutatók alkalmazzák (Letherby 2003: 43). A feminista 
empirizmus képviselői amellett érvelnek, hogy a neves társadalomelméletek 
szerzői egyáltalán nem „névtelenek” és „nemtelenek”, hanem igenis férfi tár-
sadalmi nemi jegyekkel rendelkező szerzők, leggyakrabban domináns osztá-
lyok, rasszok és kultúrák tagjai, akiknek tudományos kérdésfeltevései és vá-
lasztott kutatási módszerei társadalmi lenyomatként magukon viselik szerző-
jük társadalmi jegyeit. Vagyis nem helytálló az a feltételezés, hogy a tudomá-
nyos módszerek következetes és szisztematikus alkalmazása és a hipotézisek 
tesztelése önmagában felszámolná a társadalmi elfogultságokat és kutatói 
részrehajlásokat (bias), hiszen a szakemberek gyakran nem tekintenek önma-
gukra ugyanolyan kritikus és tüzetesen vizslató szemmel, mint kutatásuk 
tárgyára (Harding 1987: 184). 
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A perspektivista feminizmus (feminist standpoint) olyan nézőpontokat és 
alapállásokat tartalmaz, amelyek a társadalmon belüli strukturális és anyagi 
hátrány megragadását célozzák (Aitchison 2012: 175–180) – vagyis a marxis-
ta, szocialista, fekete, radikális, öko- és kulturális feminizmus sorolható a 
megnevezés alá. Ezek az álláspontok egyetértenek egy objektív, megismerhető 
realitás létezésében és a tudástermelést politikai cselekvésnek tekintik, hiszen 
annak folyamatában jelentős szerepe van a kutató személyiségének, amivel 
alapvető igényt teremtenek a reflexivitásra (Letherby 2003: 45). Közöttük a 
legnagyobb eltérés az, hogy melyik társadalmi csoportoknak tulajdonítják a 
hatalmat, alapjuk pedig az a kijelentés, hogy „ami személyes, az egyben politi-
kai is” (kapcsolódva a feminizmus második hullámához és a 60-as évek diák-
mozgalmaihoz).  

A perspektivista feminizmus sürgeti a nők szemszögéből végzett kutatá-
sokat, illetve elméletalkotást és amellett érvel, hogy bármiféle tudás-előállítás 
alapjának a tapasztalatnak kellene lennie (Letherby 2003). Mégis, a kizárólag 
a női (gender) szempontokat érvényesítő megközelítések elmulasztják felis-
merni a női tapasztalatok sokféleségét és azt is, hogy a társadalmi nemmel 
összefüggő uralmi helyzetek és elnyomási formák csupán egyikét jelentik a 
különböző hatalmi viszonyoknak (például a rasszizmus elleni küzdelemben az 
afrikai származású amerikai nők sokkal több hasonlóságot fedezhetnek fel 
férfitársaikkal, mint más származású nőkkel – Letherby 2003: 46).   

A harmadik összefoglaló elnevezés a posztstrukturalista feminizmus (más-
hogy a posztmodern feminizmus), ami egyaránt fókuszál a szubjektivitásra a 
hatalmi viszonyok alakításában és az anyagi hatalom, az ideológia és a kultu-
rális konstrukció kapcsolatára – vagyis a hatalom kérdését állítja középpontba 
és olyan neves filozófusok és szociológusok munkásságára épít, mint például 
Foucault, Derrida, Lacan, Bourdieu és de Certau (Aitchison 2012: 180–185). 
Az ide sorolható munkák a különbözőséget és a változatosságot helyezik a 
kutatás fókuszába és nem csak azt hangsúlyozzák, hogy a tudás viszonylagos, 
térben és időben nem szükségszerűen rögzített és előállítását hatalmi viszo-
nyok határozzák meg, hanem egyaránt „elismerik a kutató szerepét a kutatási 
folyamatban és azokat a módokat, ahogyan a kutató egyidejűleg konstruálja a 
narratívát és konstruálódik a narratíva által” (Aitchison 2012: 182–183). 
Mindezek lehetővé teszik a tudás és látás különböző módjainak megvitatását 
és újragondolását, ugyanakkor megkérdőjelezik a diskurzusokon kívül létező 
objektív realitás és igazság képet (Letherby 2003: 52).  

A feminizmus hullámainak és a feminizmusváltozatok csoportosításának 
felvázolása után a következő fejezetben részletesen végigvezetem a feminiz-
mus különböző korszakaihoz kapcsolódó női szempontok megjelenését és 
hatásait a szociokulturális antropológiában, továbbá azok összefüggéseit a 
tudományterület sajátosságaival. 
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A nők antropológiájától  
a feminista antropológiáig 
A női szubjektum újrapozícionálása a  
szociokulturális antropológiában 

A feminizmus megjelenése a szociokulturális antropológiában (1970-es évek 
eleje-közepe), ahogy fentebb említettem, nagyjából egybeesett a feminizmus 
második hullámának kezdeti időszakával (1960-as évek). A nőkkel foglalkozó 
szakantropológiai kutatások tárgya és megnevezése az idők során változáson 
ment keresztül: a kezdetet a nők antropológiája (anthropology of women) vagy 
a nők új antropológiája (new anthropology of women – Moore 1988: 1) jelen-
tette, amit a társadalmi nemek antropológiája (anthropology of gender) és a 
feminista antropológia követett (feminist anthropology) – napjainkban több 
helyen elsősorban ez utóbbi használatos (Lewin 2006: 1–2). 

A feminizmus mint elméleti szakterület kialakulása az antropológiában 
néhány előadással és konferencián vezetett szekcióval kezdődött, majd megje-
lent a nők antropológiáját megteremtő két kiemelkedő tanulmánykötet: a 
Michelle Rosaldo és Louise Lamphere szerkesztette Women, Culture, and Soci-
ety (1974) c. mű és egy évvel később a Rayna R. Reiter szerkesztette Toward 
an Anthropology of Women c. munka (Lewin 2006: 8–11). Az első kötet címvá-
lasztása is a tudományterület gendered jellegére kívánja felhívni a figyelmet, 
utalva egy 1956-ban megjelent tanulmánykötetre, a Men, Culture, Society c. 
munkára. A Women, Culture, Society szerkesztőinek tudományos érdeklődése 
annak feltárására irányult, hogy vajon a nők mindenhol, azaz univerzálisan a 
„második nem” tagjai-e. A foglalkozást a problémával egyrészt az absztrakt, 
intellektuális kíváncsiság indokolta, másrészt a saját magukról mint nőkről 
történő gondolkodás módjainak keresése vezérelte (Rosaldo és Lamphere 
1974: 1). Úgy tűnik tehát, hogy az önreflexió, a kritikai hangnem és a saját 
hang megtalálása kezdettől fogva része ennek a területnek.  

A kritikai hangnem megmutatkozik abban, hogy a női antropológusok a 
hetvenes években „megkérdőjelezték az antropológia férfiközpontú előfelte-
véseit” (Biczó szerk. 2003: 179) és rámutattak az antropológia azon sajátossá-
gára is, hogy az férfiközpontú paradigmák alapján működik. Elfogadottá vált a 
felismerés, miszerint a „nők státusza és kapcsolata a férfiakkal nem a biológia-
ilag determinált nem függvénye, hanem társadalmi képződmény” (Bokor 
2003: 82), vagyis a „nők és férfiak közti különbség” olyan szexuális eltérés, 
ami „kulturálisan és társadalmilag felépített” (Magyari-Vincze 2006: 47). Töb-
bek között (például a dekolonizációs folyamatok mellett), ezek a változások is 
hatást gyakoroltak arra, hogy a nők helyzete és szerepe a különböző társa-
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dalmakban önmaga jogán is bekerült az antropológiai kutatás tárgykörébe. A 
nőkről alkotott antropológiai tudás tehát tudományos elfogadottságra tett 
szert, létrejött a nők antropológiája vagy a nők új antropológiája szakterület, 
miközben a kutatói tekintet látókörét kiterjesztette a saját társadalom azon 
szegmenseire is, amelyek nem voltak szembeötlően „mások”, „idegenek” 
(nők).  

Ebben az időszakban három kulcsprobléma rajzolódott ki (Stockett és Gel-
ler 2006: 4–10. és Magyar-Vincze 2006: 47–48). Az első az univerzalitás kér-
dése volt, avagy az egyetemesség vita: vajon a nemek közötti egyenlőtlenség 
univerzális vagy partikuláris-e, vagyis egyetemes-e a szexuális aszimmetria, a 
férfi dominancia és a női alávetettség. A második a bináris oppozíciók (pl. 
kultúra – természet, férfi – nő, elme, ész (mind) – test, nyilvános – privát, aktív 
– passzív, civilizált – primitív) gyakoriságára fókuszált egy-egy társadalomban, 
és a harmadik az előző két konstrukció megváltozásának lehetőségével, a 
variabilitás kérdésével foglalkozott.  

Sherry B. Ortner (1941–) az 1970-es években induló neves amerikai femi-
nista antropológus például amellett érvel első közismert cikkében (1972 és 
1974: 67–87, magyarul 2003: 195–212), hogy a nők univerzális alárendeltsé-
ge összefügg azzal, hogy a bináris oppozíciók világában a nőkhöz a természet 
társul. Vagyis a közkeletű felfogás szerint a nők közelebb állnak a természet 
világához, mint a férfiak, amihez aztán a tisztaság és tisztátalanság képzete, 
valamint a társadalmi és kulturális transzformáció képessége, illetve annak 
hiánya is kapcsolódik (Ortner 1972: 9–11). A nők (majdnem) egyetemes nemi 
egyenlőtlenségének magyarázata tehát jelentős mértékben összefügg azzal a 
kulturális logikával, ami a bináris oppozíciók területén a nőhöz a természetet 
és a kapcsolódó jellemzőket társítja, ezzel folyamatosan fenntartva a nők alá-
rendelt társadalmi helyzetét. Ez a szituáció akkor változtatható meg, ha az 
intézmények működésén keresztül fenntartott és újratermelt domináns kultu-
rális konstrukciók és társadalmi gyakorlatok alakulnak át (vö. Magyari-Vincze 
2006: 50). 

A nők új antropológiája a tudományos érdeklődés középpontjába állította 
a női szempontokat a tapasztalatok szintjén és a világértelmezésben, „hozzájá-
rult a feminista szubjektum (a ’nőnek’) a létrehozatalához” (Magyari-Vincze 
2006: 47), de több volt, mint egyszerűen a nők tanulmányozása világszerte. „A 
feminista revízió minden esetben az összes [használatban lévő szociokulturá-
lis] kategóriára alkalmazott új látásmódot jelenti, nem csak a »nőkre« vonat-
kozóan” (Behar 1995: 6, beszúrás Lajos). Ahogy fentebb is láthattuk, a kritika 
és az önvizsgálat az antropológiában is szerves része a feminista törekvésnek 
és nem kisebb feladatot tűz maga elé, mint az antropológiaelmélet újraalkotá-
sát és újradefiniálását (Moore 1988: 2).  
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A nőkre irányuló új antropológiai érdeklődés két dologra hívta fel a fi-
gyelmet: egyrészt arra, hogy a nőket megfosztották az őket és az elbeszélései-
ket megillető jogoktól az etnográfiai megfigyelésekben és azok reprezentáció-
jában (problem of representation), másrészt pedig arra, hogy az antropológia-
történetben esetleges a nők helye és helyzete (Moore 1988: 1).  

Rögtön le is kell azonban szögeznünk, hogy a nők egyáltalán nem hiányoz-
tak a klasszikus antropológiai művekből, hiszen az olyan hagyományos témák 
és társadalmi intézmények kutatása mint a rokonság vagy a házasság nem 
hagyta figyelmen kívül a nőket. A legfontosabb probléma tehát nem a nők 
jelenlétének az empirikus adatokban megmutatkozó hiánya volt, hiszen a nők 
viselkedésének megfigyelése is alapvető része volt a terepmunkának. Az etno-
gráfiai leírások nőképével és női világával szemben a következő területeken 
fogalmazódtak meg problémák: 1. az ábrázolásmód: ahogyan a monográfiák a 
nőket lefestették és tapasztalataikat bemutatták (reprezentáció), 2. a nézőpont 
és a szerzőség kérdése: akiknek a szemszögéből értelmezték a női világokat, és 
akiktől az adatok származtak (rendszerint fehér, nyugati származású, közép-
osztálybeli férfiaktól), továbbá 3. sztereotipizáció: a női tapasztalatok sokféle-
ségéből igen kevés és meglehetősen egyoldalúan jelent meg az etnográfiai 
leírásokban.  

A nők ábrázolásának tanulmányozása az etnográfiai leírásokban egyrészt 
megmutatta, hogy a nők, például, rendszerint támogató szerepkörben, a 
gyermeknevelés vagy a biológiai és/vagy társadalmi reprodukció témakörénél 
jelentek meg, vagy sokszor néma szereplők voltak egy házassági tranzakció-
ban (Silverstein és Lewin 2016: 9). Másrészt a nők iránti érdeklődés a hetve-
nes években arra ösztönözte az antropológus társadalom egyre több tagját, 
hogy korábbi terepeiket újra meglátogassák és kiegészítsék kutatási témáju-
kat női szempontokkal. Ez tehát azt jelentette, hogy megindultak az újrakuta-
tások, amelyek adott terepen megismételték a korábban végzett vizsgálatokat 
újrafogalmazott problémákkal. Robert és Yolanda Murphy, többek között, 
ismét visszatértek korábbi Amazonas-vidéki terepükre és újra elvégezték 
kutatásukat azzal a céllal, hogy újra gondolják a nők helyzetét korábban 
férficentrikusan bemutató munkájukat (Murphy és Murphy 1974).  

A hetvenes években a női antropológusok közül is egyre többen kezdtek 
olyan nőket is láthatóvá tevő témákkal foglalkozni, mint a rokonsági rendsze-
rek vagy a házasság intézménye, méghozzá olyan helyszíneken, amelyeken 
korábban kizárólag férfi kutatók végeztek terepmunkát. Az elsők egyike volt, 
ezek közül, Jane Goodale’s Tiwi Wives (1971) c. könyve. A tiwi nőket egy ko-
rábbi antropológiai írás (Hart és Pilling 1960) olyan szereplőkként mutatta be, 
akik egy férfiak uralta manipulatív rendszer elszenvedői, és akiknek már szü-
letésük előtt mások döntötték el életüket és házasságukat. Goodale terepmun-
kája során azonban megismerte a tiwi nőknek azt az elképzelését a házasság-
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ról és saját helyzetükről, miszerint önmagukat igenis hatalommal bíró és adott 
dolgok felett irányító szereppel rendelkező emberekként látják, akik az elren-
dezett házasság ellenére is képesek romantikus kapcsolatokat kialakítani 
(lásd részletesebben az újrakutatásokról Lewin 2006: 15, Silverstein és Lewin 
2016: 10). 

A nők új antropológiája egyik alapállásával, az univerzalitás eszméjével – 
miszerint a „nők alárendeltsége az emberi társadalom egyetemes jellegzetes-
sége” (Magyari-Vincze 2006: 79) – összefüggésben az antropológia érdeklődé-
se kezdetben természetesen a nő–férfi oppozícióra irányult. Maga a reprezen-
tációs probléma, vagyis, hogy a nők miként jelennek meg az antropológiai 
írásokban a férfiak irányába történő részrehajlás, a maszkulin szemléletmód 
és elfogultság (male bias) kérdéseként került azonosításra (Moore 1988: 1–2).  

A maszkulin elfogultság kérdéskörén belül az antropológia három réteget 
különít el, aminek lebontását a nők antropológiájával foglalkozó kutatók el-
sődleges feladatuknak tekintették. Az első réteg az antropológus személyéhez 
kötődik, aki a nők és férfiak viszonyára vonatkozó előzetes feltételezésekkel 
és elvárásokkal érkezik a terepre, és emellett további prekoncepciói is vannak 
arra vonatkozóan, hogy ezek milyen jelentőséggel bírnak a szélesebb társada-
lom megértése szempontjából. A második a vizsgált társadalom nőképéhez, a 
nőkhöz és a szerepeikhez társított képekhez kapcsolódik, ami a legtöbb eset-
ben alárendelt szerepet szán a nőknek – és a helyiek, akik közül elsősorban a 
férfiak válnak a férfi kutató beszélgetőtársává, feltehetően ezt a képet közvetí-
tik az antropológus felé is. A férfiak irányába történő részrehajlás utolsó réte-
ge az, hogy az antropológusok a női-férfi hierarchia nyugati kultúrában szer-
vesült elképzelésének köszönhetően hajlamosak az idegen kultúrában tapasz-
talt női- és férfivilágok közötti különbségeket és aszimmetrikus viszonyokat 
egyenlőtlenségként és hierarchiaként értelmezni, még akkor is, ha az empiri-
kus tapasztalat egy egalitáriusabban működő társadalmi rendről tanúskodik 
(Moore 1988: 1–2, 8).  

A fent vázolt háromrétegű maszkulin elfogultság lebontását az antropoló-
gia úgy kívánta megvalósítani, hogy a nők által elbeszélt – és akár nők megfi-
gyelte – női tapasztalatokat az etnográfiai gyűjtés, leírás és értelmezés közép-
pontjába állította (Moore 1988: 2). Ezzel tehát bekerült a bevett tudományos 
témák fősodrába az emberi tapasztalatnak az a fontos, korábban részlegesen, 
és elfogultan ábrázolt része, ami a társadalmi élet egyik jelentős dimenzióját, a 
nők és a nemiség kérdését foglalta magában. Ez egyben a feminista irányzatok 
tárgyának, vagyis a nőkről alkotott tudásnak a tudománypolitikai legitimáció-
ját szolgálta az antropológián belül.  

A cél azonban nem csak a nőkről szóló beszéd kialakítása és a nők mint 
tematika beemelése volt az antropológiai diskurzusba, hiszen így a nőknek és 
a női világértelmezéseknek az elemzésben megmutatkozó láthatatlansága 
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nem szűnt volna meg, hanem a törekvés a nőkről szóló (köz)beszéd teljes 
átalakítása volt (Moore 1988: 2–3. és Magyari-Vincze 2006: 47). Ez magával 
hozta az antropológia mint férfiközpontú tudományterület átalakítására vo-
natkozó kritikai igényt is. Ami, parafrazálva Mooret, a feminista antropológia 
meghatározásának is központi eleme lett: a feminista antropológia nem arról 
szól, hogy a nőket egyszerűen „hozzáadjuk” a tudományterülethez, hanem 
arról, hogy a női tapasztalatok és értelmezések beemelése szembesíti a kuta-
tókat a bevett antropológiai elméletek fogalomkészletében és analitikus szint-
jén megmutatkozó hiányosságokkal (Moore 1988: 4).  

Ugyanakkor amellett, hogy a korai feminista antropológusok 
problematizálták a nők helyét és szerepét az etnográfiákban, a kultúrák között 
párhuzamot vonva, az univerzalitás elve alapján foglalkoztak a női antropoló-
gusok helyének és helyzetének esetlegességével is az antropológiatörténet-
ben. Azt állították, hogy a nők elhallgattatottak és alárendeltek az etnográfiák-
ban, a női antropológusok pedig a tudományterületen belül, különösen a nyil-
vánosság előtti színtereken (Lewin 2006: 1) és (Ruth Benedict és Margaret 
Mead kivételével) feltűnően hiányoznak az antropológiai kánonból. A koráb-
ban említett, ugyanazon a terepen, ugyanolyan témakörben végzett kutatá-
sokkal párhuzamosan megindult a női antropológusok „újrafelfedezése” és 
munkájuk beemelése az antropológiai köztudatba – mint például Elsie Clews 
Parsons, Ruth Landes, vagy az afroamerikai és indián származású (bennszü-
lött) női antropológusok (például Zora Neale Hurston és Mourning Dove, vagy 
Ella Cara Deloria) (Silverstein és Lewin 2016: 12). 

A női kutatók és az antropológiatudomány közötti összefüggésekhez, illet-
ve a nők végezte terepmunkához kapcsolódik az a jellemző, hogy a női antro-
pológusok kezdetektől fogva rendszerint külön út bejárására kényszerültek. 
Ennek hátterében a szociokulturális antropológiának az a később (az 1980-
90-es években) felismert sajátossága áll, miszerint a klasszikus terepmunka 
testet öltött gyakorlata normatív és semleges volt, a terepmunkás teste társa-
dalmi nem és faj nélküli, szexuálisan inaktív szubjektumot takart. A terep-
munkás archetípusa még napjainkban is egy olyan széles körben elterjedt, 
jelöletlen kategória, ami faji szempontból kizáró gyakorlatokon keresztül jön 
létre és az európai vagy észak-amerikai származású, fehér, középosztálybeli 
férfira vonatkozik. Továbbá gyakran implicit módon tartalmazza a terepmun-
kának azt a vonását, hogy az természetéből adódóan fizikai nehézséggel és 
veszélyekkel jár (Gupta és Ferguson 1997: 16–17), ami kimondva-
kimondatlanul nagyobb terheket ró a nőkre. 

Vegyük például a korábban már említett Margaret Mead (1901–1978) 
amerikai antropológus esetét! Mead azon kevés női antropológusok egyike, 
akinek munkássága ugyan akadémiai kutatóként vitatott, de világszerte ismert 
antropológus körökben, az antropológiai kánon része, és aki a tudományterü-
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leten kívül is nagy népszerűséget szerzett. Ugyanakkor magának Meadnek is 
többféle akadályt és előítéletet kellett legyőznie ahhoz, hogy egyáltalán te-
repmunkát végezhessen. Először azzal kellett megküzdenie, hogy elhitesse, az 
ismert és vélelmezett fizikai nehézségek és veszélyek ellenére képes lesz élet-
ben maradni a terepen, majd nőként alkalmasságát kellett bizonyítania az 
antropológusi pályára, továbbá „olyan témát kellett választania, ami kellőkép-
pen »nőies«”. Így témavezető professzora, Franz Boas (1858–1942) az 1920-
as évek közepén a serdülőkor tanulmányozását jelölte ki számára doktori 
témaként (N. Kovács 2012: 201–202).6  

  

                                                      
6 Mead 1925-ben indult terepmunkára Szamoára. Könyve 1928-ben jelent meg Coming of Age in 
Samoa címmel. 
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A társadalmi nem, a feminista kritika és az  
„antropológia antropologizálása” 

Az 1980-as évektől, a genderelméleteknek köszönhetően, a tudományos vizs-
gálatok az antropológiában is következetesen figyeltek a „nemiség kulturális, 
szociális és történelmi megkonstruálására” (Bokor 2003: 83) és a kutatási 
kérdések egyre többször vonatkoztak arra, hogy „konkrét helyzetekben mi-
ként történik a nemek közti különbségek létrehozatala, és miként néz ez ki a 
férfiak, illetve a nők szempontjából” (Magyari-Vincze 2006: 78). A szakterület 
neve is átalakuláson ment keresztül: a társadalmi nemek antropológiája vagy 
gender antropológia nevet kezdte viselni. A társadalmi nemek tanulmányozá-
sának tárgya a nők és férfiak közötti kölcsönös kapcsolatok, a társadalmi ne-
meknek az emberi társadalmakat és azok történelmét, a különböző ideológiá-
kat, a gazdasági rendszereket és a politikai alakzatokat strukturáló szerepe 
(Moore 1988: 6).   

A társadalminem-elmélet szerint, de Beauvoir alapján, „a nő nem nőnek 
születik”, vagyis a nőiség nem biológiai meghatározottság, a nőként való lét 
mikéntje nem születésünknél fogva szerzett tulajdonság. Az ember az adott 
szociokulturális kontextusban történő szocializáció során tanulja meg a nőhöz 
és férfihoz rendelt társadalmi értékeket, azt, hogy miként kell nőként és férfi-
ként viselkedni és beszélni adott helyzetekben (Bokor 2003: 84). A nem nyu-
gati társadalmakban szerzett kulturális tapasztalatoknak és a 
genderelméleteknek köszönhetően az antropológusok ekkor felhagytak azzal 
az axiómával, hogy a nőket érő elnyomás és alárendeltség univerzalista, kultú-
rától és társadalomtörténeti korszaktól függetlenül a női társadalmak mindent 
átható tapasztalata (univerzalitás kérdése).  

A nyolcvanas években azonban a társadalmi nemek antropológiájának ke-
retében született elemzések kezdtek eltávolodni a feminista szemlélettől és a 
tudományos munka aktivista éle háttérbe szorult. Ennek két oka volt: egyrészt 
megkérdőjeleződött az, hogy a nők egyetemes érvényű tapasztalatokkal ren-
delkeznek, amelyekre általánosságban lehet hivatkozni és ezek egyetlen, kö-
zös politikai, társadalmi mozgalom alapját képezhetik. Másrészt ebben az 
időszakban már alábbhagyott a feminista mozgalom vonzereje, továbbá az 
akadémiai szférába történő integrálódás célja és a tudományos előmenetel 
szempontjai nem voltak összeegyeztethetők az aktivista szemlélettel (Vincze-
Magyari 2006: 78).  

Az univerzális nő képét megkérdőjelező antropológiai írások rámutatnak 
arra, hogy a házasság, család és háztartás fogalmakhoz hasonlóan a nő kifeje-
zés is, illetve mindazok a képzetek, jellemvonások, cselekvések és a helyesnek 
vagy helytelennek ítélt viselkedésmódok, amelyek a nőkhöz társulnak kulturá-
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lisan és történetileg változók, egyediek. A nő és férfi kategóriája tehát minden 
esetben, függetlenül attól, hogy milyen szociokulturális környezetben jelenik 
meg, a tanulmányozás tárgyát kell képezze, a nő és férfi értelmezése nem 
épülhet eleve természetesként kezelt feltételezésekre (Moore 1988: 7, 
MacCormack és Strathern 1980, Ortner és Whitehead 1981). A nők és férfiak 
közötti biológiai különbségek kikerülhetetlen tények, de azok nem magától 
értetődően határozzák meg a nők helyét, szerepét és viszonyát a férfiakkal, és 
azt, hogy az adott szociokulturális világban működő társadalmi kapcsolatok 
milyen rendszerben és miként képezik le a nők és férfiak közötti viszonyokat 
és társadalmi összefüggéseket. Vagyis a biológiailag adott eltérések nem tudó-
sítanak semmilyen általánosan érvényes tartalmat ezeknek a különbségeknek 
a társadalmi jelentőségére vonatkozóan (Moore 1988: 7). „A nők és a férfiak a 
társadalmi viszonyok termékei, ha megváltoztatjuk a társadalmi viszonyokat, 
akkor a »nő« és a »férfi« kategóriáit is átalakítjuk” (Brown és Jordanova 1982: 
393 – idézi Moore 1988: 7). A feminista antropológiai értelmezés szerint tehát 
nem létezik az univerzális nő kategóriája, akit egy női kutató nőisége okán 
könnyebben és mélyebben megért, „sűrűbben” le tud írni.  

Az 1980-as évektől a társadalmi nemek antropológiájának keretében ku-
tatók már nem kezelték külön az egyes nemi csoportokat, hanem azok egymás 
közötti viszonyrendszerét vizsgálták, és azokat egymást ugyan kiegészítő, de 
egymástól eltérő és éppen ezért másságukban megérthető kategóriaként ér-
telmezték (Bokor 2003: 81). A nemek közötti különbözőségekre fordított 
figyelem előtérbe helyezte a nők és férfiak közötti és a nemeken belüli egyéb – 
kor, osztály, etnikum, vallási – dimenzionális eltéréseket is (Morgen 1989: 9 – 
idézi Biczó (szerk.) 2003: 180). Különösen a nők megélte sokszínű tapasztala-
tokat, hiszen, amint az ismert, a „nemiség megélése nem ugyanazt jelenti” 
(Bokor 2003: 82) a különböző kulturális, gazdasági, társadalmi környezetben 
élő nők esetében, például a többségben és kisebbségben élők, a szociokulturá-
lisan mások számára, vagy a nagyvárosban élő és az alternatív életmódokat 
követő nők esetében. Ilyen értelemben tehát máris egy összetett elkülönböző-
dési rendszerrel van dolgunk.  

A társadalmi nem adott kontextusokban történő létrejöttének és az embe-
ri viszonyokra gyakorolt hatásának vizsgálata azon az elképzelésen alapult, 
hogy a társadalmi nem a „biológiai nemi különbség társadalmi feldolgozása 
egy adott összefüggésben” (Moore 1997: 87). Így az antropológiai kutatások 
ebben az időszakban már nem foglalkoztak a biológiai és a társadalmi nem 
közötti kapcsolatokkal és alapvetően nem kérdőjelezték meg a nő – férfi biná-
ris oppozíciót (függetlenül attól, hogy igenis voltak az antropológiában a har-
madik nemre és a hermafroditizmusra vonatkozó kutatások), aminek 
problematizálása a kilencvenes évektől figyelhető meg az antropológiában is 
(Moore 1997: 88–89). A kortárs feminista elméletalkotók szerint a biológiai 
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jegyek nem mutatnak feltétlen összefüggést azzal, hogy azok alapján az ember 
nőnek, férfinak vagy egyébnek vallja-e magát (nemi identitás) és szexuális 
vágya kikre irányul (lásd a tanulmány elején írtakat). 

A fentebb vázolt feminista kritika is kétségtelenül egyik fontos, bár keve-
set emlegetett előzménye volt annak a folyamatnak,7 amit Rabinow (1986: 
241) az antropológia antropologizálásának nevez. A kifejezés a terepmunkát 
és az etnográfiai írást érintő kritikai felismerések megerősödésére és megsza-
porodására utal az 1970-es, 1980-as évektől.  

Ennek a folyamatnak egyik ikonikus kötete a Writing Culture (1986) c. 
munka. A kilenc évvel később napvilágot látott Women Writing Culture (Behar 
és Gordon 1995) című könyv arra a hiányosságra reagál, hogy a kritikai idő-
szak legismertebb műve kevéssé vagy egyáltalán nem számol a terepen kutató 
nővel, a női antropológussal és összességében a nőket érintő kérdésekkel. A 
nőket fókuszba állító tanulmánykötet nem csak a férfi – nő bináris oppozíció-
jára épít, hanem olyan témáknak is hangot ad, amelyek egész egyszerűen ki-
maradtak Clifford és Marcus könyvéből. Ilyenek voltak például az antropoló-
gia mint tudományterület nemi hovatartozása, annak társadalmi és biológiai 
neme, a filmek, a zsidó identitás politikája és a feminizmus összefüggései, 
neves női antropológusok munkájának újraolvasása, mint például Ruth 
Benedict, vagy a leszbikus etnográfia kérdése. A nők antropológián belüli sajá-
tos helyzetét kiválóan szemlélteti a kötet egyik szerkesztőjének, Ruth 
Beharnak (1995: 2) a megállapítása, miszerint „a nő, aki másokat tekintete 
tárgyává tesz, már önmaga is a tekintet tárgya”. 

A bevett antropológiai terepmunkamódszerek és írásstratégiák adekvát-
ságát megkérdőjelező feminista megközelítések például a következő problé-
mákkal foglalkoznak: egyfelől azzal, hogy miként alakíthatók át az etnográfus 
saját, egyszerre kívülálló és „beavatott” státusza közötti kisebb-nagyobb elté-
rések. Másfelől azokat a lehetőségeket keresik, amelyekkel a hatalmi viszo-
nyok megváltoztathatók a kutatás folyamatában a tanulmányozott alanyok és 
az etnográfus között (a kutatási téma és kérdések megfogalmazásakor, továb-
bá a tudományos tevékenység eredményeként szerzett szakmai előnyök ese-
tében). Továbbá az a kérdés is tematizálódik, hogy miként lehet a tárgyiasítás 
csapdáját elkerülve írni a kutatás alanyairól (Lamphere, Ragoné és Zavella 
1997: 6).  

Az antropológia önreflexív fázisát (1970-80-as éveket) követő évtizedben 
az antropológiai terepmunkára vonatkozó feminista törekvések központi 

                                                      
7 További előzmények, többek között: Malinowski személyes naplójának megjelenése 1967-ben és 
a Mead – Freeman vita. Derek Freeman új-zélandi antropológus öt évvel Margaret Mead halála 
után jelentette meg első könyvét (Freeman 1983), ami szintén a szamoaiak között végzett kuta-
tásról tudósít és a Mead alkotta Szamoa-képet (szexuális szabadság boldog szigete) hamisnak 
nevezi.  
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eleme a hatalom kérdése volt. Három egymással szoros összefüggésben álló 
terület került a kutatások fókuszába: 1. a kutató és a kutatottak eltérő 
pozicionáltságából adódó hatalmi különbségek (társadalmi állás, rassz, városi-
vidéki kötődés stb.), 2. a kutatás folyamatában létrejövő hatalom problémája, 
mint például a kutató és a beszélgetőtárs közötti egyenlőtlen csere és utóbbi 
kizsákmányolásának ügye és 3. a hatalmi viszonyok a terepmunka utáni idő-
szakban, vagyis az írás és a reprezentáció kérdése (Wolf 1996: 2). Ehhez kap-
csolódóan kérdésként fogalmazódott meg, például, hogy „milyen alakot ölt a 
nőantropológus a terepen, szubjektív vagy objektív az írásmódja” (Bokor 
2003: 89), illetve, hogy milyen viszonyokba és hatalmi struktúrákba kénysze-
rül a kutató nőisége miatt a terepen, az adott szociokulturális életvilág rende-
zőelvének megfelelően.  

A feminista antropológiában – és a diszciplína egyéb szakterületein is – 
napjainkban már teljes mértékben elfogadott a nézet, miszerint az etnográfia 
(mind a terepmunka, mind a kész mű, az etnográfiai írás gyakorlata) gendered 
jellegű, olyan szituációba ágyazott (szituacionális) tudás (situated 
knowledge),8 ami a hatalom és az alárendelődés közötti viszonyrendszerben 
termelődik (Lamphere, Ragoné és Zavella 1997: 5). „Az antropológus saját 
pozícionáltsága többdimenziós és a kontextus valamint a történelmi körülmé-
nyek függvényében változó” (Lamphere, Ragoné és Zavella 1997: 5). A femi-
nista antropológia tehát felhívta a figyelmet arra, hogy a kutató személyének a 
terepmunkára és a terepen kialakított kapcsolatokra gyakorolt hatásának 
csupán egyetlen eleme az antropológus társadalmi neme, hiszen emellett osz-
tálya és rasszbeli hovatartozása is ugyanolyan meghatározó jelleggel bír (Wolf 
1996: 10). 

A saját pozícionáltságukra történő reflexiónak köszönhetően a női antro-
pológusok fontos szereplői lettek az etnográfiai munkáknak (Bokor 2003: 89), 
a nők terepélményei írásban is rendszeresen megjelennek, nem csak szóban. 
Ennek legismertebb példája a női témákat, a női hangot és írásmódot (écriture 
féminine – Cixous 1976) nagyon szépen megjelenítő könyv, Marjorie Shostak 
Nisa: The Life and Words of a !Kung Woman c. munkája (1981). A kötet rögtön 
beleveti olvasóját a női lét sűrűjébe, ugyanis egy szülés történetének a leírásá-
val indul. Ez a munka nem csak a terep gendered jellegének felismerésére 
adott egyik válaszreakció volt – a másik az, hogy az etnográfiai leírásokból 
kizárják a gender szempontokat (Feischmidt 2007: 227) –, hanem egyben a 

                                                      
8 A szituációba ágyazott tudás (Haraway 1988, magyarul 1994: 121–141) fogalma a feminista 
tudománykritika kiemelkedő alakjának, Donna Harawaynak (1944–) a nevéhez kötődik. A foga-
lom az objektivitás-szubjektivitás vitához kapcsolódik, a tudomány objektivitásának mítoszát 
leplezi le. Arra vonatkozik, hogy minden ember személyes pozícionáltsága szükségszerűen meg-
határozza azt, amit adott tárggyal kapcsolatban egyáltalán megismerhet, vagyis a tudástermelés 
körülményei meghatározzák magát a tudást.  
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kortárs antropológiában az ismeretreprezentáció kérdésére vonatkozó viták 
egyik sokat hivatkozott szövege is.9  

A terep, a nő, az elmélet és írás témáinak összefüggésében kétféle nézet 
meghatározó. Az egyik a női szempontú terepanyagok gyűjtését, a női terep-
munkát és etnográfiai írást a korábbi antropológiai elképzelések, előfeltevések 
és elméleti kategóriák dekonstruálására szolgáló eszköznek tekinti, vagyis az a 
tudományterület megújulásának egyik lehetséges forrása. A másik megközelí-
tés esetében az adatgyűjtésen van a hangsúly: vagyis a nők terepmunkája és a 
nőkről, a női lényegről, a nők státuszáról és szociokulturális helyzetéről szer-
zett empirikus tapasztalatok önmaguk jogán kerülnek előtérbe. Ez utóbbit 
gyakran éri az a kritika, hogy az elkészült etnográfiai leírások hangvétele sze-
mélyes, írásmódja szubjektív és szövegek nem járulnak hozzá az elméletalko-
táshoz – tehát ezek ugyan láthatóvá teszik a női tapasztalatokat, hangot adnak 
a nőknek, de elméleti vonatkozások híján nem viszik előre a tudományterület 
fejlődését. Ma már a feminizmus politikájának része az objektivitás és szubjek-
tivitás ügye, vagyis az, hogy miként „dekonstruálható az objektivitás” és 
„használható-e önmagában a szubjektivitás a leírásokkor”, vagy egyszerre kell 
részeire bontani az objektivitást és megjeleníteni a személyes hangvételt, a 
szubjektív írásmódot (Bokor 2003: 91). 

Az 1990-es években (a feminizmus harmadik hullámában) megjelenő 
interszekcionalitás elmélete az antropológiai gondolkodásmódot is megter-
mékenyítette. Világossá vált, hogy a ’női hangok” puszta beillesztése az etno-
gráfiai leírásokba azért sem lehetett önmagában elég, mert a társadalmi nem 
olyan emberi viszonyokban termelődő társadalmi konstrukció, amelyeket 
időben és térben meghatározott kulturális, gazdasági és politikai rendszerek 
hoznak létre. Ezek a rendszerek pedig egyenlőtlenségeket alakítanak ki, töb-
bek között a rassz, az osztály és az etnicitás kategóriáinak segítségével, ami-
hez a szexuális irányultság és a nemi identitás is kapcsolódik. A kitermelődő 
különbségek pedig alapvetően befolyásolják az emberek közötti mindennapi 
interakciókat (Lamphere, Ragoné és Zavella 1997: 4). A társadalmi nem mint 
különbségteremtő viszonyfogalom tehát „önmagában nem létezik más kü-
lönbségformákkal való anyagi és szimbolikus metszéspontján kívül” (Moore 
1997: 98). A gender szempontú vagy feminista etnográfiák nem csupán a női 
tapasztalatokat mutatják be, hanem a társadalmi nem interszubjektív termé-
szetéből adódóan igenis tudósítanak a világ társadalmi működésének és az 
emberi viszonyok szerveződésének egészéről.  

A feminista antropológiára kezdettől fogva jellemző a kísérletezés a szö-
vegalkotás formáival, a műfajokkal, a megközelítésmódokkal, elméletekkel és 
kutatási módszerekkel. Példaként említhető Elaine J. Lawless (1947–) ameri-

                                                      
9 Ehhez lásd még pl. Biczó 2019: 188–189. 
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kai kutató, aki a 90-es évek elején alkotta meg a résztvevők kölcsönösségén 
alapuló, reciprok (kölcsönös) etnográfia (reciprocal ethnography) fogalmát. A 
reciprok etnográfia a kritikai reflexió időszakában, vagyis a 70-80-as években 
felvetett, a tudományterület sokféle részét problematizáló kérdésekhez kap-
csolódva jött létre. Ezek konkrétan a következők voltak: miként írnak az ant-
ropológusok etnográfiát, valamint hogyan reflektál a kutató saját szerepére a 
különböző terepmunka szituációkban és miként ismeri el szerepét a kutatás 
folyamatában. A reciprok etnográfia ugyanakkor vállaltan feminista, mivel 
alapja annak megértése, hogy a nők – beleértve önmagát is – miként ismerik 
meg azt, amiről tudásuk van és azt, hogy miről van egyáltalán tudásuk 
(Lawless 1991: 36, 38–39). Lawless egy dinamikus, többrétegű és többszóla-
mú dialógusra és kölcsönösségre építő etnográfiai leírást javasol, ahol a pár-
beszéd a kutatásban résztvevő személyek között, továbbá a kutató és a részt-
vevők között is folyamatos.10 A szerző külön kiemeli, hogy a reciprok jelleg 
nem reciprocitást jelent, hanem egy olyan dialógus kialakítását, ami adott 
témát közös munka keretében tárgyal, és amelynek során a tudás megosztása, 
vizsgálata és újraértelmezése, végső soron együttes termelése történik. 
Lawless elismeri azt, hogy ő maga írja egyedül a tanulmányokat és könyveket, 
de kifejezetten hangsúlyozza, hogy a mögöttes munka a résztvevőkkel közös 
dialóguson és együttműködésen, az elemzések és értelmezések megosztásán 
alapszik, ami nem rögzített, hanem folyton alakuló jelentéseket termel 
(Lawless 1991: 38–39). Vagyis a szerzőség fogalma kitágul, alapja a folyama-
tosan fenntartott párbeszéd és a dinamikus együttműködés lesz.  

A feminista antropológia területén a 90-es évektől elsősorban a variabili-
tás, a kultúrák változatossága és az emberi tapasztalatok sokfélesége került a 
középpontba és az is, hogy ezeket miként lehet megjeleníteni. A kutatók le-
számoltak egyrészt azzal az előfeltevéssel, hogy a nő kategóriáját és a női ta-
pasztalatokat az etnikai hovatartozás, a státusz és a kor egy adott módon befo-
lyásolja. Másrészt a biológiai nem (sex) és a szexuális irányultság (sexuality) 
közötti különbségtétel bevett gyakorlattá vált és határozottan megindult an-
nak tanulmányozása, hogy mit takar ez a két kategória és az is, hogy a biológi-
ai nem és a szexuális irányultság miként strukturálja az egyén identitását. 
Mindeközben maga a feminista antropológia érdeklődése is egyre szélesebb 
körűvé vált: a nacionalizmus, a rassz, az etnicitás és a test sokat emlegetett 
fogalmak a szakirodalomban összefüggésben a globalizációs és a 
marginalizációs folyamatokkal (Stockett és Geller 2006: 10–11).  

                                                      
10 Vegyük észre, hogy Lawless már a megnevezéssel is a kutató-kutatott közötti hierarchikus 
viszonyt kívánja megbontani, hiszen nem kutatási alanyoknak, hanem résztvevőknek nevezi a 
tudományos vizsgálatban adott témára vonatkozóan megkérdezett személyeket. A szerzőnek a 
reciprok etnográfia témakörét tárgyaló legfontosabb írásait lásd Lawless 2019. 
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Záró gondolatok: nők, elmélet és praxis 

A jelen írás problémafelvető jellegéhez hűnek maradva a befejezésben először 
néhány továbbgondolásra érdemes kérdést fogalmazok meg a női narratívák 
és az írás, a nők és a témaválasztás, a lehetséges és elbeszélhető világok, a 
strukturális és egyéni kényszerhelyzetek, a tudományos pálya kapcsán: vajon 
miért írunk bizonyos témákról és másokról miért nem a csángókutatásban? 
Egyáltalán, milyen erők, hatalmi viszonyok és tényezők vezetnek bennünket, 
női kutatókat az írásra és melyek akadályoznak abban? Kik és hogyan befolyá-
solják a tudományos, szociokulturális antropológiai hangunk megszólaltatá-
sát? Milyen formában, női vagy férfi írásmód, válik a hangunk hallhatóvá? Van-
e értelme és létjogosultsága a női írásmód kialakításának a tudományterüle-
tünkön belül? Hogyan is nézne ez ki? Más és másként beszélhető-e el a női 
tudományos írás nyelvén, mint a jelenleg bevett magyar antropológiai írás-
módban? Miként alakítja a nők pozícionáltságát és mibenlétét a tudományos 
mezőben az a társadal-mi tény, hogy szubjektumuk egyik eleme a nőiség tár-
sadalmi konstrukciója? Az akadémia világában konstruálódó nemek közötti 
viszonyok hogyan befolyásolják a női antropológusok és néprajzkutatók élet-
pályáját és munkásságát? 

A feminista perspektíva megkérdőjelezi „a politikum/társadalom és a tu-
dományosság közti éles határvonalat” és egy olyan „praxis meghonosítására” 
törekszik, „amely felismeri a megismerés társadalmi meghatározottságát és az 
értelmiségi/a tudós társadalmi szerepét” (Magyari-Vincze 2006: 7). Egyértel-
mű, hogy a feminista antropológián belüli kétféle tudományos hozzáállás kü-
löníthető el: az egyiket elsősorban az intellektuális kíváncsiság hajtja a társa-
dalom genderszempontú megismerésére és értelmezésére, a másik kifejezet-
ten elhivatottságként, a mindennapi gyakorlat részeként, tulajdonképpen az 
aktivizmust és az érintettek érdekének védelmében végzett cselekvést is ma-
gában foglaló praxisként tekint a genderszempontú kultúraértelmezésre. Még-
is a terepmunkára és az írásra vonatkozó kérdések feminista tematizálása 
nem vonta szükségképpen maga után a cselekvést is, hiszen az antropológiá-
ban még a kilencvenes években is meglehetősen ritka volt a nőkkel és a nőkért 
végzett kutatás szemben a nők által a nők életéről végzett vizsgálatokkal (Wolf 
1996: 3). 

A feminista antropológusok nagy számban járulnak hozzá a társadalmi 
igazságosság problémájának tanulmányozásához, következetesen kutatják a 
gazdasági és politikai folyamatoknak a népesség (a „bennszülött” és saját tár-
sadalmakban egyaránt) jólétére gyakorolt hatásait, továbbá határozottan tö-
rekszenek a nyugati típusú társadalmakban ismert vitás szociális kérdések 
megértésére és igyekeznek közbenjárni azok megoldásában (Lewin 2006: 21–
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22). Vagyis erőteljesen elkötelezettek a pozitív irányú társadalmi változás 
előidézésének irányába. Legyen szó akár a szociokulturális jelenségek és 
problémák tudományos célú feltérképezéséről és értelmezéséről, az intellek-
tuális erőfeszítésekről, akár az azt meghaladó feminista cselekvésről, érdek-
védelemről és aktivizmusról.  

Ahogy fentebb is láthattuk, a feminista antropológiának megvannak a ma-
ga korlátai, önellentmondásai és a benne foglalt igazságok is részlegesek, az 
elmondott történetek töredékesek, más perspektívából állításai problemati-
kussá tehetők – ugyanakkor a szakterület mindig késznek mutatkozik arra, 
hogy újrafogalmazza a kérdéseket, a régiekre új válaszokat találjon, és újfajta 
módszerekkel kísérletezzen. A nyitottság és az önkritika Elizabeth Grosz filo-
zófus, feminista elméletalkotó szavait is áthatja, amikor a kétértelműség poli-
tikumáról ír: „Csak arról a politikai és elméleti elkötelezettségről lehet elmon-
dani, hogy nagykorú lett, amelyik képes szembesülni saját belső 
paradoxonaival, lényegéből fakadó, konstitutív ellentmondásaival, valamint 
szükségszerű, bár változó korlátaival. […] Ebből viszont az is következik, hogy 
a feminista elméletnek készen kell állnia arra, hogy elfogadja: minden állás-
pontnak megvannak a maga korlátai, egyetlen álláspont sem foghatja át a 
teljes mezőt” (Grosz 2006: 269). 
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Molnár Ágnes 

Művelődés és a szabadidő eltöltése  
az ezredfordulón Kiskanizsán 

Jelen tanulmány a Biczó Gábor vezette A modernizációs folyamat hatása a 
lokális társadalmak kultúrkonstitutív mechanizmusára című, T 034761-es szá-
mot viselő, OTKA által támogatott kutatás tapasztalatai nyomán született meg. 
2003-ban a kutatás során a Miskolci Egyetem Kulturális és Vizuális Antropoló-
gia Tanszékének akkori hallgatói interjúztak, készítettek videofelvételeket és 
végeztek kérdőíves felmérést a kiskanizsai lakosság szabadidő-eltöltéséről és 
művelődési lehetőségeiről: nekik ezúton is szeretnék köszönetet mondani 
munkájukért. Az alábbiakban e kérdőíves felmérés eredményeit is szeretném 
közölni, melyek eddig még sehol nem jelentek meg; abban a reményben, hogy 
egy recens kutatáshoz összehasonlítási alapként lehet majd felhasználni.  

Kiskanizsa, kutatásunk egyik helyszíne Nagykanizsa megyei jogú város ré-
szét képező mezővárosi jellegű település, amelynek lakói foglalkozásukat te-
kintve, életmódjukban, mentalitásukban elkülönültek mind a közeli város 
polgáraitól, mind a környező falvaktól, és jellegzetes „sáska” identitásukat a 
legutóbbi időkig megőrizték. A kultúra és a művelődési formák változásainak 
szemszögéből azért tanulságos Kiskanizsát megvizsgálni, mert egy olyan „vá-
rosba oltott faluról” van szó, amely a közeli polgárváros hatásait éppúgy ma-
gába szívta, átformálta, mint a lakói által rendszeresen látogatott dunántúli 
városokét. Falusi környezetéhez képest a 19. század végétől kitűnt polgáro-
sultságával – alapvetően mégis megmaradt rurális településnek.  

A kutatás elsődleges célja annak megfigyelése volt, hogy a rendszerváltást 
követően a modernizáció miként formálja át a helyi társadalom kultúráját, 
kultúraalkotó apparátusát. Kiskanizsa esete meglehetősen speciális, hiszen 
nem egy kisméretű, nagyrészt mezőgazdasággal foglalkozó falusi közösség 
lakta a 20. század második felében. Kiskanizsa korán polgárosuló és polgáro-
sodó közösségként az elitkultúrát és a tömegkultúrát viszonylag hamar meg-
ismerte, vívmányait hasznosította és sajátjává tette, s egyúttal saját hagyomá-
nyait, folklórkincseit csak töredékesen őrizte meg: leginkább a népviselet és a 
vallási tradíciók területén. Így a rendszerváltás a kultúra szerkezetében, illet-
ve a kiskanizsaiaknak a kultúrához és a művelődéshez való viszonyában sar-
kalatos változásokat nem hozott. Helyesebben: nem az akkori kurzusváltáshoz 
köthető ez a fajta átalakulás, hanem egy korábbi időszakhoz.  
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A közelmúltat és a jelent vizsgálva tehát a kutatás fő kérdése nem magá-
nak a kultúrának a minőségi átalakulása volt, hanem az, hogy létezik-e egyálta-
lán kiskanizsai kultúra, létezik-e valami speciálisan kiskanizsai ebben a lokális 
kultúrában? Van-e még kiskanizsai közösség1,, amelynek közösen megélt kul-
túrája van? Ami vizsgált helyi társadalmunk esetében igazán figyelemre méltó 
volt, az leginkább az önszerveződő csoportoknak a létrejötte, működése a 19-
20. század fordulóján, a rendszerváltás utáni feltámadásuk, a szerepük újrafo-
galmazására tett kísérletek, illetve az ezredforduló táján azok az erőfeszítések, 
amelyek egy szemmel láthatóan szétesőben lévő közösség újbóli összefogásá-
ra irányulnak. A lokálpatrióta törekvések azonban számos nehezítő körül-
ménybe ütköznek. Az 1990-es évektől egykori „sáskaság” legfontosabb ön-
meghatározási eleme, a mezőgazdaság, a kertészeti és piacozási tevékenység 
egyre kisebb jelentőséggel bír. A lakosságból – különösen a fiatalok közül – 
egyre többen hagyták és hagyják el a települést, így a kiskanizsaiak között már 
egyre több a „gyüttment”. Ezért egyre szűkül a közös tapasztalati mező, csök-
ken a kollektív emlékezet bázisa, egyre kevesebben vannak azok, akik számára 
a „sáskaság” még élő jelentést hordoz. Bár vannak még lelkes sáska leszárma-
zottak, akik életben tartják a régi közösségi élet emlékét és az iránta való 
nosztalgiát, a kiskanizsai lakosság olyannyira heterogénné vált, hogy a kultu-
rális életben való részvétel és a kultúra megélése manapság inkább a foglalko-
zás, végzettség, vagyoni helyzet, életkor, nem, egyéni érdeklődés szerint oszlik 
meg. Ennek következtében feltehető, hogy Kiskanizsa „kultúrtermék-
fogyasztása” és kulturális aktivitása immár nem sokban különbözik más vidé-
ki településekétől.  

Hasonló tényezők formálták és formálják a kiskanizsaiak kultúrához és 
művelődéshez való viszonyát, igényeiket, a 20. század közepétől, mint általá-
ban a többi magyar településen, párhuzamosan az egész világon megfigyelhe-
tő tendenciákkal. Az egyik legfontosabb a híradástechnológia fejlődése, a tele-
víziózás szokásának elterjedése, majd a számítógépeknek és az internetnek a 
családi otthonokban való megjelenése. Maguk az adatközlők is egyértelműen 
ehhez a folyamathoz kötötték a szórakozás individuálisabb formáinak megho-
nosodását, a szomszédsági-rokonsági kapcsolatok súlytalanodását. A másik 
jelentős ok a családok foglalkozási atomizációja, a családi kisüzemen kívüli 
munkavállalás, ami a baráti-munkatársi kapcsolatok erősödésének kedvezett.  

A felülről irányított szervezetek, mint az iskola, óvoda, a közművelődési 
intézmények, vallási intézmények szerepe az elmúlt 140-150 év alatt szintén 
folyamatosan jelentősebbé vált az informális intézmények (család és rokon-
ság, szomszédság) rovására, habár korszakonként eltérő volt egyik vagy másik 
szervezet befolyása. Alább részletesebben megvizsgáljuk majd, hogy ezek 

                                                      
1 Ezt a kérdést igyekeztem megválaszolni egy korábbi tanulmányomban: Molnár 2008. 
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milyen szerepet játszottak Kiskanizsa életében, s hogy vajon a hatásuk kitar-
tott-e kétezres évek elejéig. Ezek, az elsődleges és másodlagos forrásokból 
kirajzolódó diakrón változási folyamatok vázolják fel a kérdő-íves felmérés 
alapján megrajzolt pillanatképnek az előzményét, és teszik majd érthetőbbé 
azt számunkra.  

A műveltség és kultúra szerepének változása,  
intézményeinek működése Kiskanizsán  
a 19-20. században 

Ahogy azt fentebb előrebocsátottam, a 19. század végén, a 20. század elején a 
piaci viszonyokba való bekapcsolódás hatására egész Kiskanizsa társadalmi 
szerveződése, lakóinak mentalitása változásnak indult. Fokozottan előtérbe 
került az a polgári-puritán értékrend, amely éppen a piacra termelést szolgál-
ja, s melynek központi elemei az önkíméletet nem ismerő munkavégzés, az 
anyagi gyarapodás, azaz a „szerzés”, valamint a mély vallásosság, amely az 
életvitelben szigorú erkölcsösséget, józanságot és mértékletességet diktál.  

Az életvitelükben betartott kemény szabályok nem jelentettek ugyanak-
kor merev elzárkózást: más városok-falvak életének megismerése a világ felé 
nyitottabbá, érdeklődőbbé, vállalkozó szelleművé tették a kiskanizsai embe-
reket. Mindezek mellett egyre fontosabbá vált számukra az is, hogy saját szű-
kebb pátriájuk sorsát kezükbe vegyék, közösségüket megszervezzék. A 19-20. 
század fordulójának, a 20. század első felének polgári fejlődése és összefogása 
olyan referenciává válik majd a kései utódok számára, amelyre mindig vissza- 
és visszautalva igyekeznek újjászervezni közösségi életüket a rendszerváltás 
utáni szabadabb politikai-társadalmi légkörben.  

Természetesen a polgári élet- és gondolkodásmód elemeinek elsajátítása 
nem történhetett meg egyik napról a másikra. A kiskanizsaiak értékrendjének 
megváltoztatásában, a kulturális életük alakulásában kiemelkedő szerepet 
játszott a három „bástya”, melyek a városrész és a közösségi élet centrumában 
– térben és szimbolikusan egyaránt – egymáshoz közel helyezkednek el, s 
amelyek az elmúlt több mint egy évszázad alatt szoros kapcsolatot ápoltak 
egymással: a Polgári Olvasókör, a katolikus templom és plébánia2, valamint az 

                                                      
2 Az Olvasókör megalapításával szinte egyidőben a „pógárok” templomot is építettek, melyhez 
1873-ban a vallás- és közoktatási minisztérium jelentősebb segéllyel járult hozzá (1700 frt-tal). A 
templomot 1874-ben Sarlós Boldogasszony tiszteletére szentelték fel. A katolikus egyház befolyá-
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elemi illetve általános iskola, melyek közül a továbbiakban az elsővel foglalko-
zunk majd részletesebben. Ugyanakkor hangsúlyoznunk kell azt is, hogy 
mindhárom intézmény megalapításához és működtetéséhez eleve szükség 
volt a kiskanizsai polgárok összefogására, áldozatkészségére, tehát semmi-
képpen nem állíthatjuk, hogy a polgári értékrend elsajátítása csupán formáli-
san, felülről irányított módon történt.  

A Polgári Olvasókör 

A habitus megváltozását, mondhatni, elsősorban a gazdasági körülmények 
kényszerítették ki és a közeli polgárvárosnak mezőváros ikertestvérére gya-
korolt kulturális-gazdasági hatása segítette elő. A kiskanizsai „pógárság” ösz-
szefogását, öntudatra ébredését közvetlenül azonban – paradox módon – még-
iscsak Kiskanizsának Nagykanizsával való szembenállása váltotta ki. 
Kiskanizsa 1868-ban hosszas előkészületek után azért vált külön Nagykani-
zsától, mert lakói úgy érezték, hogy a város nem költ annyit életkörülményeik 
javítására és infrastrukturális fejlesztésre, mint amennyi a befizetett adó után 
megilletné őket. (Foki 1997: 146; Kaposi 2014: 206-261) Mivel az újdonsült 
mezőváros, később nagyközség nem bírta a saját közigazgatás anyagi terheit, 
1880-ban visszacsatlakozott Nagykanizsához. (Göncz 1999: 172) A Nagykani-
zsával szembeni ellenérzések és az önálló érdekképviseletre való igény azon-
ban a 21. század elejéig megmaradtak a kiskanizsaiakban.3 

A 19. század forrongó és lázadó szellemű hetedik évtizedének végén, 
1870-ben határozták el Kiskanizsa polgárai, hogy megalapítják a Polgári Olva-
sókört. A kései utókor közösségi emlékezetében úgy szerepel ez az esemény, 
mint annak bizonyítéka, hogy száz évvel korábban az ősök már tisztán látták: 
Kiskanizsa függetlenségének, önállóságának megteremtéséhez, érdekeinek 
védelméhez elengedhetetlenül szükséges lenne a nép művelése, valamint saját 
értelmiség kinevelése, amelyhez a Polgári Olvasókör fontos eszközként szol-
gálhat. A Polgári Olvasókör 1870. március 13-án Hajgató Sándor tanító kezde-
ményezésére jött létre. Az Olvasókör célja az volt, hogy a kiskanizsaiak számá-
ra a műveltséget értékké emelje, s megteremtse a felnőtt emberek számára az 
iskolaévek utáni művelődés feltételeit.4  

                                                                                                                           
sa a közösség életére – lévén, hogy 98-99%-a katolikus vallású volt a 20. század első felében – 
jelentős volt. 
3 Ld. a részönkormányzat megalakulását: Molnár 2019, 483. jegyzet. 
4 Ezen céljait tekintve nem különbözik az ebben az időszakban országszerte létrejött olvasókörök-
től, beleértve a munkástelepek hasonló törekvéseit is. (R. Nagy 2003: 206) 
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A Polgári Olvasókörnek a tudás felértékelődésében játszott fontos szere-
pére világít rá az a tény, hogy míg a 19. század második harmadában a Nagy-
kanizsától való elszakadás (majd a visszacsatolás) érdekében megfogalmazott 
kérvényt a „pógárok” nagyobb része csak egy, kettő vagy három X-szel írta alá, 
a tehetősek alig két generáció múltán már újságot járattak és rádiót hallgattak.  

Az olvasóköri élet eleinte nem volt mentes a zökkenőktől: a Kör nem sok-
kal az indulás után felbomlott, de még 1883-ban újraalakult, s egyre szélesebb 
társadalmi bázissal működött egészen a 20. század közepéig.5 Tagjának lenni 
rang volt: ki kellett érdemelni. Azok az állandó tagok, akik már legalább egy 
éve voltak látogatták az Olvasókört, újabb tagokat jelölhettek felvételre, kik 
egy évi próbaidővel bizonyíthatták, hogy érdemesek a tagságra: a tagdíjat 
megfizetik, s úgy az Olvasókörben mint a magánéletben magukat rendesen 
viselik. Azt is lehet mondani, hogy a kör az olyan tehetősebb „pógárok” vagy 
törekvő kisgazdák klubja volt, akik a kiskanizsai társadalom mértékadó és 
irányító magvát alkották, tulajdonképpen olvasóköri tagságukkal deklarálták 
a kiskanizsai társadalomhoz való tartozási szándékukat. 1902-ben megalakult 
az Ifjúsági Egyesület, amely az Olvasókör társegyesülete, utánpótlás-nevelője 
volt, s élvezte annak támogatását. (Barbarits 1929: 382)  

Az Olvasókör a megalakulása utáni három évtized során bérelt magánház-
ban működött. A mai székházat, egy 4 helyiségből álló földszinti épületet6 a 
templommal átellenben húzták fel 1900-ban. Az emeletráépítés színházte-
remmel, a legmodernebb színpadi technikával 1928-ban készült el, ugyancsak 
a polgárok áldozatának és kezességvállalásának köszönhetően: a várostól 
kapott 16000 pengő mellé 20000 pengő hitelt vettek fel, amelynek fedezetéül 
a tagok közül huszonhárman saját vagyonukat ajánlották fel.7 A kölcsönt aztán 
különböző rendezvények belépti díjaiból származó bevételekből, valamint a 
földszinten kialakított tisztiorvosi lakás bérleti díjából8 törlesztették. Ez az az 
időszak, amelyre az utódok úgy tekintenek, mint a közösségi összefogás hős-
korára.  

Az Olvasókör – nevéhez híven – már a kezdetektől egyik fő célkitűzésének 
tekintette egy, minden tag számára hozzáférhető könyv- és folyóirat-állomány 
beszerzését, fenntartását és kölcsönzését. Rendszeresen tartottak a tagok 

                                                      
5 Míg induláskor, 1870. március 13-án csupán 40 taggal rendelkezett (Bősze 2014: 626), 1925-
ben már több mint 400, 1930-ban 330 (a világválság miatti visszaesés következtében), 1940-ben 
376, 1941-ben pedig 450 kiskanizsai polgár alkotta a kört. 1941-ben a választmányi ülésen csak 
152 tag jelent meg a háború miatt. (Horváthné 1997: 43-50) 
6 11 választmányi tag vett fel 1000 korona kölcsönt saját vagyona terhére. (Horváthné 1997: 48).  
7 Ld. Horváthné 1997: 48. 1929-ben az elnök Anek József, a vezetőség tagjai még Dr. Fülöp György 
ügyvéd, Pap Péter és Anek György. (Barbarits 1929: 382.) Az 1926-os Nagykanizsai Címtár szerint 
(Kempelen 1926: 59.) az elnök Plander György (Zsigárdi köz), az alelnök Anek György (Szt Flórián 
tér), a jegyző Nováth Gyula (Szt. Flórián tér), a pénztárnok Papp Péter (Országút) volt.  
8 MNL ZML NVT Közigazgatási iratok V. 1512/b. 1203. doboz 1928/21957. 
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részére felolvasásokat, könyvismertetéseket és ismeretterjesztő előadásokat. 
(Horváthné 1997: 41-47) Népszerű szórakoztató rendezvényeket, bálokat, 
1912-től színielőadásokat is szerveztek az Olvasókörben, gyakran az Ifjúsági 
Egyesület tagjaival karöltve.  

A század első felében élénk társasági és társadalmi életnek adott otthont 
az Olvasókör épülete. A Levente Egyesület9, a Kiskanizsai Katholikus Ifjú-sági 
Egyesület10, a Missziós Leányegylet11 rendezvényeit is látogathatták itt a 
kiskanizsaiak. 1919 és 1924 között Majthényi Károly reáliskolai tanár és Béres 
János kiskanizsai iskolaigazgató működtette a kiskanizsai népfőiskolát, 
amelynek szerepét megszűnése után, 1923-24-től ismeretterjesztő előadások 
vették át. (Barbarits 1929: 287) Az elemi iskolából kikerült fiatalok tovább-
képzésével, nevelésével tehát egyre több intézmény és társadalmi szervezet 
foglalkozott.  

A művelődés, a kulturális élet és a szórakozási alkalmak megszervezésé-
vel, valamint az ifjúság nevelésével ezek a fentebb felsorolt katolikus, illetve 
polgári értékrendet közvetítő egyesületek, egyletek nem elhanyagolható mér-
tékű befolyást gyakoroltak Kiskanizsa közösségi és kulturális életére. Valam-
ennyi ilyen népnevelési szándékkal működő szervezet hozzájárult ahhoz, hogy 
a polgári jellegű kultúrelemek és a szigorú, vallásos világszemlélet átformálják 
a még meglévő „parasztias”, tradicionális közösségi kultúrát12 és értékrendet. 
Hiszen a település életébe az egyesületek és intézmények révén került be sok 
olyan polgári vonás, mint a modern társastáncok, az amatőr színjátszás, ünne-
pi alkalmakkor az egyenruhában és öltönyben, valamint stilizált „magyaros” 

                                                      
9 A Nagykanizsai Levente Egyesület 1925-ben alakult meg, amelyből ugyanez év decemberében 
kivált a kiskanizsai szervezet, Bakoss P. Ágoston lelkész vezetésével és 180 taggal. (Barbarits 
1929: 288)  
10 1921-ben P. Pulverman Zeno ferences rendi lelkész és Kovács Illés elemi iskolai igazgató veze-
tése alatt alakult meg, s főleg műkedvelő előadásokat tartottak. (Barbarits 1929: 382) Tulajdon-
képpen az 1902-ben a Polgári Olvasókör utánpótlásnevelő ifjúsági tagozataként megalakult Ifjúsá-
gi Egyesület utódjaként működött tovább. (Horváthné 1997: 48) 
11 A Missziós Leányegylet kiskanizsai megszervezésének időpontjáról pontos adatunk nincs. Való-
színű, hogy az Ifjúsági Szakozat 1924-25-ös országos mozgalommá válása után alakulhatott meg a 
helyi szervezet. A leányok az ismétlőiskolából kimaradva, 14-15 évesen kezdtek a missziós nővé-
rekhez járni, akik irányították a munkájukat és szórakozásukat: vasárnap délutánonként a plébá-
nos előadásait hallgatták, kirándulni jártak, magányos öregeket segítettek, családokat látogattak, 
jótékonysági színielőadásokat, bálokat, teaesteket szerveztek. Előadásaikat a Polgári Olvasókör 
termében tartották, többnyire nagy sikerrel. 
12 Kultúra tekintetében „parasztiasnak” illetve tradicionálisnak azt tekintem, amely lényegileg 
mellőzi az intézmények közreműködését és az írásbeliséget, valamint a közösség tagjai közötti 
közvetlen átadáson-átvételen alapuló, önálló, önmagában is helyt álló, reprodukálódni képes 
rendszert alkot. Szerkezetében hasonló lehet más tradicionális közösségek kultúrájához, de parti-
kuláris, a helyi kultúrára jellemző egyedi vonásokat is mutat. Azaz mindenekelőtt a gazdaságilag 
és kulturálisan is nagyrészt önellátó, prekapitalista, a kapitalista piaci viszonyrendszer logikáját el 
nem sajátító paraszti gyökerű lokális társadalmak kultúrájáról van szó.  
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népviseletben való megjelenés, a szabadba való kirándulás szokása, egyfajta 
olvasási kultúra13 stb. Ezzel párhuzamosan csökkent a szerepe a tradicionális 
népi kultúrának. A hagyományos népi kultúrából élő szokásként legtovább 
talán a népi vallásosság egyes elemei maradtak fenn. Ezenkívül az 1940-es 
évekig született korosztályokban a női viselet hordásában érhető tetten a 
kiskanizsai kultúra egyedi vonásainak megőrzése, amely köszönhető annak is, 
egyfajta „márkajelzési” funkcióval is bírt a piacon.  

Kiskanizsa lakói a naptári évfordulós vagy az emberi élet fordulóihoz kö-
tődő szokáselemeket a 20. század közepéig – második harmadáig gyakorolták, 
s a hiedelemtörténetek még eddig az időszakig széles körben ismertek voltak. 
A hagyományos népi táncok, népdalok folklórgyűjtések hiányában azonban 
szinte teljesen feledésbe merültek, ami esetlegesen fennmaradt, az pedig nem 
tér el jelentősen a délnyugat-dunántúli folklóranyagtól.14 

  

                                                      
13 A polgári jellegű elemek hasonlóan épültek be, mint egyes munkásközösségekben. (Dobák 
2009) 
14Az első Kiskanizsával kapcsolatban megjelent folklórtanulmány Banekovics Jánostól származik 
(Banekovics 1896: 189-195). Mathia Károly 1920 óta foglalkozott népzenegyűjtéssel, a háború 
után Kodály munkatársaként dolgozott a Magyar Tudományos Akadémia Népzenekutató Csoport-
jában. Ebben a minőségében több népdalkiadványt rendezett sajtó alá. Szülővárosában a 
kiskanizsai városrészben dívó betlehemes játék dalait és dramaturgiáját rögzítette. (Kocsis 2009: 
186). Kiváló gyűjtéseket végzett Markó Imre Lehel plébános, melyeknek eredményeit részben 
belefoglalta Kiskanizsai szótárába (Markó 1981.) A ’60-as évek környékén végzett népdalgyűjté-
seket Vizeli Dezső művelődésház-igazgató is, jegyzetei azonban sajnálatos módon nem lelhetők fel 
(interjú Vizeli Dezsőnével 2003. júl.). A hiányt négy évtized után csupán részben pótolhatja 
Szünder Nóra gyermekjátékokról írott szakdolgozata, melyben a szerző szakszerűen, komoly 
zenei előképzettségére támaszkodva több gyermekjátékként számontartott dalt, valamint mon-
dókákat, rigmusokat jegyzett le szöveggel és dallammal együtt. (Szünder 2004)  
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A Móricz Zsigmond Művelődési Ház 

A Polgári Olvasókör tagságának az építkezésre felvett adósságot a II. világhá-
ború után sikerült kifizetnie. Mire a közösség végre kizárólagos tulajdonosnak 
érezhette volna magát – elvesztette az Olvasókör épülete feletti rendelkezési 

jogát.
15

 A kiskanizsaiak ezt durva méltánytalanságnak találták, amelynek em-
léke máig nem múlt el nyomtalanul.  

Az ifjúság a szocializmus idején továbbra is magától értetődő természetes-
séggel járt az épületbe – akkor már a Művelődési Házba – hogy a különböző 
foglalkozásokon részt vegyen. Emlékeztek ugyan még a szülők elbeszéléséből 
az Olvasókör „hőskorára”, számontartották az épületet, mint a „sáskaság” jogos 
jussát. Az épület állami kisajátításával egyidőben azonban megszűnt az ön-
szerveződő polgárság saját értékrendje mentén megteremtett aktív társadalmi 
élete, hogy átadja helyét egy teljesen felülről vezérelt, intézményes keretek 
között zajló, szakmai szempontok szerint irányított, bár még mindig mozgal-
mas kulturális életnek, amelynek a közösség tagjai már inkább passzív befoga-
dói és fogyasztói voltak. Az önszerveződő csoportosulások politikai döntés 
következtében szűntek meg, amely elsősorban a lakosság ideológiai átnevelé-
sét volt hivatott elősegíteni. Ennek esett áldozatul a helyi kezdeményezőkés-
zség szép példája, a kiskanizsai Polgári Olvasókör mint civil szervezet is; a 
„hely szellemének” kontinuitása azonban a Móricz Művelődési Ház révén 
fennmaradhatott.  

A fent vázolt markáns változás ellenére azt lehet mondani, hogy 
Kiskanizsa lakóinak életében a legszembeszökőbb törés az ötvenes-hatvanas 
években nem a kultúra, hanem az életmód terén történt. A legfontosabb válto-
zás a téesz-szervezés következményeként az addig gazdálkodásból élő kis- és 
középbirtokosok munkavállalása, valamint az asszonyok-lányok tömeges 
munkába állása. Akár a téeszben dolgoztak napi nyolc órát, akár Nagykanizsán 
alkalmazták őket valamelyik gyárban, üzemben, szolgáltató egységben, a 
többség számára mindenképpen új volt a munkáltató által percnyi pontosság-
gal megszabott munkarend. A munkaidőn túl otthon még el kellett látni a ház-
táji, a szőlő és a kiskert feladatait, az asszonyok piacra készítették a portékát, a 
férfiak hajnalban segítettek azt elvinni motorral vagy autóval. A 
kiskanizsaiaknak nem a megfeszített munkatempó volt újdonság, hiszen a 20. 
század első felében a törekvő gazdák és gazdaasszonyok tavasztól őszig 

                                                      
15 1949. január hó első vasárnapján az MDP átvette az épületet, s ezzel az Olvasókör szervezett 
élete megszűnt. 1956. október 27-én Gozdán József javaslatára ismét Plánder László vezette a 
kört, de 1957 márciusában az MSZMP Városi Bizottsága újból visszavette az épületet. 1958-tól 
művelődési házként indult újra, amelynek vezetője 1960-tól 1992-ig Vizeli Dezső lett. (Horváth 
Gy. 1997: 195.) 
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ugyanúgy éjt nappallá téve dolgoztak, habár a szépszámú egyházi ünnep, a 
vasárnapok alkalmat adott a pihenésre, szórakozásra, közösségi életre. A ’60-
as évektől azonban, amikor a mezőgazdaság technikai forradalma során elter-
jedt a fóliasátras primőrtermesztés és vele a kemikáliák folyamatos használa-
ta, a családok időbeosztása még szorosabbá vált. A kistermeléssel foglalkozó 
sáskák napját a fóliasátor nyitása-zárása keretezte, s olyan állandó tevékeny-
ségek szabták meg, mikor és mennyi időre mozdulhatnak ki otthonról, mint a 
folytonos öntözés, permetezés, a fóliasátor fűtése. A nagyobb fokú, technológi-
ailag egyre modernebb kerti termelés egyenes következménye a művelődés-
re-szórakozásra-rekreációra szánt idő megfogyatkozása volt. A kiskanizsai 
emberek ezentúl bármilyen kultúrprogramra csupán novembertől februárig, 
fóliabontástól az újabb primőrök vetéséig voltak kaphatók.  

Kiskanizsán ugyanúgy, mint más korabeli magyar településen, az embe-
reknek a közösségi élettől való visszavonulásában nem elhanyagolható mo-
mentum volt az ’50-es évek nyomasztó politikai légköre is. Egyrészt a hatalom 
nem tűrte az engedély nélküli csoportosulásokat, spontán közösségszervező-
déseket, másrészt soha nem lehetett tudni, ki és milyen indokból talál kivetni-
valót valakinek a viselkedésében, szavaiban. Az emberek jobbnak látták szűk 
családi körre szorítani a mindennapos érintkezést. A művelődés és szórakozás 
elsődleges tere a családi otthon lett, amelyre a ’60-as-70-es évektől erőtelje-
sen rájátszott a televízió (a nyolcvanas évektől pedig a videólejátszó) széles-
körű elterjedése is. Sokan szívesen olvastak is a napi munka után, akár köny-
vet, akár újságot.  

A családok visszavonultsága érzékelhető volt a rokoni szálak lazulásán is: 
egyre kevésbé jelentett kikapcsolódási alternatívát a szűk famílián kívüli ro-
konok látogatása. Olyan hagyományos rokonlátogatási alkalmak is kimentek a 
divatból a nyolcvanas évek elején, mint az addig népes vendégsereg fogadásá-
val együttjáró, Sarlósboldogasszony tiszteletére júliusban rendezett búcsú. 
Gyanítható, hogy a búcsú helyszínének a falu szívéből a két városrész közötti 
mezőre való telepítése inkább csak a kegyelemdöfés volt egy olyan hagyo-
mány számára, ami a legtöbb családnak kezdett egyre inkább nyűgös köteles-
séggé válni.  

Az ’50-es évek utáni szabadabb politikai légkörben, 1960-tól új korszak 
kezdődött, amely a fentebb vázoltak ellenére mégsem jellemezhető a közössé-
gi élet teljes hiányával. A pezsgő kultúrélet azonban szigorúan intézményes és 
ellenőrzött keretek között, a művelődési ház vezetőségének irányítása alatt 
folyt – a korábbi önszerveződés tehát átadta helyét egyfajta passzív befoga-
dásnak. Szerencse, hogy a művelődési ház vezetői posztján Vizeli Dezső sze-
mélyében olyan nagyformátumú, lelkes tanító állt, akit a sáskák maguk közül 
valónak éreztek – jóllehet, nem volt tősgyökeres kiskanizsai, csupán más falu-
ból nősült ide –, s aki megértette, mennyire fontos, hogy jól működő kapcsola-
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tot tartson fenn a kiskanizsai társadalmi élet másik két bástyájával: az iskolá-
val és a katolikus egyházzal.  

Vizeli Dezső nevéhez a kultúra terén komoly szakmai munka és felfutás 
kötődik. Hetente-kéthetente egyszer a Házban legalább egy ismereterjesztő 
előadást tartottak agrár-, egészségügyi, közlekedési, földrajzi, politikai stb. 
témákban, melyek látogatottsága magas volt (Horváth Gy. 1997: 196) Havonta 
egy-két alkalommal országosan ismert előadóművészeket, humoristákat, 
rock-, pop- és beatzenészeket látott vendégül a ház. Nagyobb rendezvényeiket 
„kivitték” más helyszínekre, a városba: legtöbbször a Hevesi Sándor Művelődési 
Központba, ahol természetesen már nemcsak a kiskanizsai közönségre számí-
tottak.  

A Házban működött számos szakkör és művészeti csoport. A legsikere-
sebbek: a hímző szakkör, néptánc-együttes, zeneszakkör, színjátszókör. A 
hímzőszakkör minden két hétben legalább harminc asszonyt látott vendégül, 
akik ősztől tavaszig, ahogy a kerti munkák engedték, szorgalmasan látogatták 
a foglalkozásokat. Évzáró ünnepeik valóságos társasági események voltak, 
melyeken a tagok és hozzátartozóik szép számmal – mintegy 100-120-an je-
lentek meg.16 Kapcsolatot tartottak az akkor jugoszláviai Varasd 
hímzőszakkörével, és rendszeresen szerveztek országjáró kirándulásokat is. A 
hagyományápolás szintén fontos szempont volt a szakkörtagok számára. Szá-
mos országos kiállításon vettek részt és nyertek díjakat, rendszerint 
kiskanizsai fehérhímzéses munkáikkal.  

Az amatőr színjátszás olyan művészi és közösségteremtő tevékenység a 
’60-as években a kiskanizsai fiatalok számára, melynek hagyományai messze 
visszanyúlnak a Polgári Olvasókör idejére. 1961-ben Dinda Gyula vezetésével 
komoly szakmai munka kezdődött itt is, ahol elsőként népszínműveket, ké-
sőbb vígjátékokat, zenés darabokat betanulva a fiatalok lassan eljutottak az 
igényes, színvonalas drámák játszásáig. (Horváth Gy. 1997: 197-198)  

A népzene és a néptánc kitüntetett helyet foglalt el a Művelődési Ház éle-
tében. A néptáncegyüttes 1965-től „Sáska” néven működött. A névválasztás-
ban ugyanaz az öntudat nyilvánult meg, mint annak idején a termelőszövetke-
zet nevének megválasztásában, amelynek esetében a tagok a „Petőfi” nevet 
csak a „Sáska” kiegészítéssel voltak hajlandóak elfogadni.17. Új szellemiséget 
és a lokalitáshoz való megváltozott viszonyt jelezhet mind a művelődési ház, 
mind az együttes irányultságában az, hogy 1978-ban új nevet választottak: 
Kanizsa Táncegyüttes. A szakmai szempontok itt is egyre többet nyomtak a 

                                                      
16 Interjú Csordásné Láng Évával, 2003. 
17 A Sáska Petőfi Termelőszövetkezet 1960. február 1-én alakult meg 751 taggal, 3842 kat. holdon. 
(Pusztai 1970) 
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latban18: vendég koreográfusok oktatták a táncosokat, egyre többet jártak 
vendégszerepelni – immáron nemcsak a környező településekre, hanem – 
külföldre is. 1986-tól ifjabb Vizeli Dezső vette át a tánccsoport vezetését, aki 
mai napig irányítja a szakmai munkát. 1978-tól utánpótlás tánccsoport ala-
kult, amely aztán a város több iskolájában is elkezdte a kisiskolások tanítását. 
1984-től szintén ifj. Vizeli Dezső irányította az aprók táncát Fodor Gyulával 
együtt. Az utánpótlás kinevelésének feladatát azonban később átadták 
Vizeliné Paksi Valériának és Tóth Istvánnak.19 Utóbbinak, a Kanizsa Tánc-
együttesben nevelkedett táncosnak az irányításával alakult meg és működik a 
mai napig a Zalagyöngye Táncegyüttes, amely szintén számos sikert tudhat a 
magáénak.  

Nem feledkezhetünk meg a kiskanizsai zenei életről, amely szintén nagy 
múltra nyúlik vissza és meglehetősen sokszínű. 1896-ban megalakult a 
Kiskanizsai Polgári Zenekar, amelyet ugyan nem az Olvasókör hozott létre, de 
fenntartását pénzzel és ingyenes terem átengedéssel támogatta. (Kocsis 2009: 
192) 1930 és 1944 között a Levente Egyesületnek 30 fős fúvószenekara is 
működött, amely a levente-ünnepélyeken és egyéb társadalmi eseményeken 
szórakoztatta Kiskanizsa és Nagykanizsa közönségét egyaránt. (Fentős 1999: 
175) Emellett Levente Dalkört is működtettek. A zenekart Weckl Gellért egy-
kori katonakarmester, a kórust Lencz Gyula kántor vezette. (Kocsis 2009: 
192) 

A második világháborút követő időszakról nem sok konkrét adattal ren-
delkezünk. Annyi bizonyos, hogy a Móricz Művelődési Ház keretein belül újra-
indult a zeneoktatás. (Horváth Gy. 1997: 199) Ezt részben a néptáncegyüttes 
zenei kíséretének biztosítása, majd az önálló fellépések igénye indokolta. 
1961-től Dobronka József zenekart szervezett és szakkört vezetett, majd 
1968-tól Baranyai Géza tanító vette át az együttes irányítását, amely különbö-
ző neveken és felállásban játszott.20 Baranyai tanítóra a tanítványai rendsze-
rint meleg hangú elbeszélésekben emlékeznek meg.21  

1970 szeptember elején alakult meg a Röpülj páva kör 8 énekessel és egy 
10 tagú zenekarral. Ez a formáció jelentette a hidat a régi Olvasókör és a Mó-
ricz Művelődési Ház között, mivel a régi olvasókörösök voltak az együttes lel-
kei. A leány tánccsoport 1971 szeptemberében kapcsolódott a pávásokhoz. 

                                                      
18 A minőségi munkát jelzi az együttes ezüst I. fokozatú (1981), majd arany III fokozatú (1982) 
minősítése is. (Horváth Gy. 1997: 198) 
19 Tóth István jelenleg üzleti alapon vőfély-szolgáltatást is kínál saját honlapján: 
http://www.csonti.info/index.php?option=com_content&view=article&id=2&Itemid=115 [Letöl-
tés: 2020. 01. 20.] 
20 Interjú Baranyai Gézánéval, 2003. 
21 Interjú Horváth Jánosné Plander Juliannával, aki 10 évig hegedült az együttesben az 1960-as 
években.  
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1972-ben már a legmagasabb minősítést kapták. Bemutatták a kiskanizsai 
lakodalmast és a betlehemes játékot is. (Horváth 1997: 199) 

A népi zenekart, amely 1980 óta Bojtár néven működik, 1977-től a műve-
lődési ház igazgatója, Vizeli Dezső vette át, őt pedig fia, Vizeli József követte 
1985-től. Idősebb Vizeli Dezső 1975-től 1992-ig egy szintén sikeres, több 
megmérettetésen ezüst- és aranyfokozatot szerzett citerazenekart is vezetett. 
(Horváth Gy. 1997: 199) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Bár nem kifejezetten a kultúrát érintő téma, de a Móricz Zsigmond Művelődési 
Háznak mégis köze van az élénk kiskanizsai sportélethez, kiemelten a labda-
rúgáshoz. 1974-től kezdődött az egyes kiskanizsai terek és utcák csapatai 
közötti labdarúgó torna, amelyet csak úgy emlegetnek: Móricz Kupa. 1976-ban 
már 18 felnőtt és 14 serdülőcsapat indult a megmérettetésen, amit a művelő-
dési ház szervezett. A helyi tornán kívül a városi II. osztályú bajnokságon és 
egyéb területi bajnokságokon is részt vettek kiskanizsai csapatok. (Horváth 
Gy. 1997: 200). Maga a futball-élet sokkal régebbi gyökerekkel rendelkezik, 
mely az 1930-as évek elejére nyúlik vissza. Akkor alakult meg a Sáska futball-
csapat, s a mai napig működi ezzel a névvel a kiskanizsai Sáska Sportegyesü-
let22. A 2000-es évek elején a serdülő csapatnak saját tervezésű, imádkozó 
sáskát ábrázoló emblémával ellátott meze is volt.  

A szabadidő megszervezésében, a kirándulások, kulturális programok 
meghirdetése révén fontos szerepet játszott a szocializmus idején a Vöröske-
reszt is. Buszos turistaútjaik igen népszerűek voltak, a baráti közösséggé ko-
vácsolódott tagság szívesen vettek részt ezeken, ha a munkahelyi elfoglaltság 
és a kerti munka engedte.  

                                                      
22 Ld. http://www.kiskanizsaifoci.hu 
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Mindezen szabadidős tevékenységek mellett a kiskanizsaiak nagy része 
számára a katolikus egyház és a laikus szervezetek (rózsafüzér-társulat, ima-
körök felnőttek és fiatalok számára) nem veszítettek fontosságukból. A legkü-
lönbözőbb korosztályokhoz tartozó hívek a mai napig szívesen zarándokolnak 
együtt gyalog a közeli homokkomáromi búcsúkba, vagy vesznek részt szerve-
zett, buszos zarándokutakon.  

A kiskanizsai kultúra és közösségi élet  
a rendszerváltás után 

A rendszerváltás utáni időszakra az önszerveződő egyesületek megalakulása, 
újraszerveződése, az önszerveződő csoportok megerősödése volt jellemző. E 
csoportok többé nem a művelődési ház szervezésében működnek, csupán 
bérleti viszonyban állnak vele: azaz tevékenységeikhez a helyet a ház pénzért 
biztosítja számukra. A házban továbbra is próbál három tánccsoport (Kanizsa 
tánccsoport, Búzavirág együttes, amely az előző gyermek-csoportja, valamint a 
Zalagyöngye). Ezen kívül itt tartotta a próbáit még: a Csellengők színjátszókör, 
az Igricek zenekar, melynek vezetője Farkas Tibor, és a keresztény szellemisé-
gű Szikla, rockzenét játszó zenekar. A Munkaügyi Központ szövő és vagyonőr 
tanfolyamait is a művelődési ház helyiségeiben tartják.  

A kifejezetten a művelődési ház által szervezett programok tulajdonkép-
pen az egész városnak szólnak, nem kizárólag és speciálisan a kiskanizsai 
közönség igényét elégítik ki. Színházi bérletes előadásokat a Hevesi Sándor 
Művelődési Központ színpadára szoktak szervezni, de időnként az Olvasókör 
épületében is tartanak pódiumműsorokat. Jellemző ugyanakkor erre az idő-
szakra, hogy Nagykanizsáról előbb „kijönnek” az érdeklődők a Móriczba egy-
egy programra, minthogy egy kiskanizsai eljöjjön ide. A ház vezetősége igyek-
szik alkalmazkodni az időpontok megválasztásával is a sáskák speciális igé-
nyeihez, ezért főleg november közepétől februárig, a kertészkedés-piacozás 
szempontjából holtidőnek számító időszakban szerveznek bálokat, illetve 
adják ki a termeket ilyen célra. Táncházakat, népzenei koncerteket is tartanak 
időnként, amelyekre szintén inkább a városiak jönnek el, mint a kiskanizsaiak. 
Nyáron a Balaton-partra szerveznek ifjúsági táborokat. Kiemelkedőek orszá-
gos, sőt nemzetközi rendezvényeik: a Csengey Dénes versmondó verseny, 
amelyre a határon túlról is jelentkeznek fiatal amatőr versmondók; a festőmű-
vész-telep és az Alpok-Adria Néptáncfesztivál, melyet 2001. aug 20-án már 12. 
alkalommal rendeztek meg.  
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A látszólag pezsgő kulturális életet a kiskanizsaiak részéről mégis egyfajta 
érdektelenség övezi.23 Ezt részben olyan negatív események idézték elő, mint 
a művelődési ház nagytekintélyű igazgatójának és a közösség „oszlopának”, 
Vizeli Dezsőnek 1992-es halála, valamint az intézmény financiális körülmé-
nyeinek való megváltozása. 1995-től Farkas Tibor vette át a ház vezetését, aki 
kiváló szakmai felkészültége ellenére is nagyon nehezen tudta a sáska lakos-
ságot megszólítani, többek szerint „gyüttment” mivolta miatt.  

2003-tól a művelődési ház vezetőségének több kísérlete is szolgált arra, 
hogy egy közösségi rendezvényt, amolyan „falunapot” honosítsanak meg 
Kiskanizsán, ahol a helybeli gasztronómiát és Kiskanizsa emblematikus növé-
nyét, az árvácskát népszerűsítik. Eredetileg a rendezvény rétes- és árvácska-
fesztiválként működött volna, azonban a második évben24 sem volt elég vállal-
kozó szellemű kiskanizsai magánszemély, aki a versenyre benevezett volna a 
maga sütötte rétessel, s csupán egy kistermelő állt ki a saját termesztésű vi-
rágpalántáival. Az okok komplexek és messze vezetnek, melyeket egy korábbi 
tanulmányomban igyekeztem szétszálazni. (Molnár 2008) Mostanában vissza-
tértek a búcsú eredeti, júliusi időpontjához, amikor Hagyományok Napja és 
Kiskanizsai Búcsú néven kerül megrendezésre a helybéli lakosságot megszólí-
tani kívánó rendezvény. A művelődési ház, melyet jelenleg a fentebb már emlí-
tett és ma is működő Zalagyöngye néptánccsoport vezetője, Tóth István vezet, 
a korral haladva saját honlapján25 hirdeti programjait, szakköreit, egyéb fog-
lalkozásait.  

A Polgári Olvasókör az 1990-es évek elején idősebb Vizeli Dezső kezdemé-
nyezésére alakult újjá ismét kb. 25-30 taggal. A sajnálatosan hamar, 1992-ben 
elhunyt művelődési ház igazgatónak első dolga volt a régi tagokat „örökös 
tagként” felkérni a részvételre, hogy biztosítsa a régi és az új szervezet közötti 
folytonosságot. A művelődési ház és az olvasókör azóta párhuzamosan műkö-
dik, amit az is jelez, hogy az 1990-es évek derekán a vezetőségi posztot elnök-
ként egy tősgyökeres, köztiszteletben álló sáska család feje, Knausz (Murki) 
József töltötte be, míg a titkár a művelődési ház akkori igazgatója, Farkas Ti-
bor lett. Jelenleg a szervezet működő csoportjai: Árvácska Dalkör, Kártyaklub, 
Egészségügyi Klub, Könyvbarát Klub, de az olvasókör az 1990-es évek legelején 
érdekvédelmi feladatokat is ellátott (pl. a közműellátás fejlesztéséért állt ki).  

A Polgári Olvasókör mellett megalakult egy újabb szervezet, 1999-ben 
spontán jött létre a civil szerveződés a Millenniumi emlékmű megépítése és a 
Millenniumi ünnepélyek szervezése érdekében. Az emlékművet eredetileg 
Kiskanizsa hősi halottaira való emlékezés szándékával emelték, amely a kez-
                                                      
23 Interjú Farkas Tiborral 2001 és 2003. 
24 A fesztivál ekkor a Sáskajárás-sáskavarázs elnevezést kapta, hogy tompítsa a sáska elnevezés 
pejoratív jelentését. 
25 Ld. http://moricz.kiskanizsa.hu 
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deményező, Horváth Jánosné nyugalmazott pedagógus édesapjának szívügye 
volt.26 A szervezetet Együtt Kiskanizsáért Egyesület néven jegyeztették be a 
bíróságon. 4 évvel később a taglétszám 30-35 fő között mozgott. Elnöke ekkor 
Förhénci Horváth Gyula, vezetőségi tagjai: idősebb Kálcsics (Bóna) László, 
Polai József, Ács György, Horváth Jánosné Plander Julianna. A vezetőségi tagok 
valóban a kiskanizsai közösség motorjai: őket választották meg 2001-ben a 
részönkormányzat képviselőinek is. A szervezet többek között Kiskanizsa 
helytörténeti és néprajzi emlékeinek gyűjtésével, megörökítésével, kiállítások 
szervezésével és könyvek kiadásával foglalkozik.27 E feladatok kivitelezésében 
oroszlánrészt vállal a mai napig a jelenlegi elnök: Horváthné Plander Julianna.  

Bár konkurens szervezetnek tűnnek, a tagsági átfedésből és a felvállalt fel-
adatokból az tűnik ki, hogy az Olvasókörnek és az Együtt Kiskanizsáért Egyesü-
letnek egyaránt megvan a maga helye. Ráadásul az Egyesület évi rendszeres-
séggel rendez megemlékező műsorokat a régi Polgári Olvasókör tagjairól, az 
első ilyen alkalom 2001. nov. 17-én volt Múltidéző címmel. E rendezvények 
elsősorban az idősebb korosztály köreiben népszerűek, nem utolsó sorban 
azért, mert iskolás és óvodás gyermekeiket unokáikat látják szerepelni a szín-
padon. Úgy tűnik, Horváthné Plander Juliannának sikerült megtalálni azt a 
kulcsot, amely a „sáska” szíveket nyitja: a család, a régiek emlékezete még 
képes megmozgatni az embereket annyira, hogy eljöjjenek megnézni egy kiál-
lítást vagy megemlékező műsort. A nagy kérdés az, hogy a következő korosz-
tály számára, akiknek életformájába már nem illeszkednek szervesen a sáska 
kertészeti hagyományok, akik már másfajta szabadidős elfoglaltságoknak 
hódolnak, vajon a sáska identitás ugyanilyen mozgósító erővel bír-e majd? 

  

                                                      
26 Interjú Horváth Jánosné Plander Juliannával 2001; Plander Györggyel és Plander Györgyné Kis 
Juliannával 2003. 
27 Legutóbbi kiadványaik: Ördög 2014, Kunics-Horváthné 2018. 



103 
 

A szabadidő eltöltése a kétezres évek elején  
a 2003-as kérdőíves felvétel alapján 

Hogyan strukturálódik vajon a kiskanizsaiak szabadideje, hogyan töltik el azt a 
szűkre szabott időt, amit dolgos „sáska” leszármazottként a pihenésre és fel-
töltődésre szánnak? A kérdőívet 314 főtől sikerült a kutatócsoportnak lekér-
deznie, amely a Népességnyilvántartó 2002. márciusi adatai szerinti, bejelen-
tett lakcímmel rendelkező 6165 fős lakosságnak 5%-a.  

A megkérdezettek háztartásaiban összesen 1159 fő élt, amely a lakosság 
27%-a volt. Így bizonyos kérdések esetében akár a lakosság több mint negye-
dének a szabadidős-művelődési szokásairól is képet alkothatunk. Az adatok 
annyiban torzíthatnak, hogy ezek a háztartások a kiskanizsai átlagnál (3,01 
fő/háztartás) valójában népesebbek: átlagosan 3,69 fő él egy fedél alatt. Felté-
telezhető, hogy elsősorban a fiatalabb, két- vagy többgenerációs családok 
tagjait sikerült megszólítani, s kevésbé az egyedülálló időseket.  

Az adatok szerint a megszólítottak közül valóban kevesen vannak a magá-
nyosan élők (22 fő, 7%), s legnépesebb kategóriát a négy fős háztartások tag-
jai alkotják.  
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Az adatok értékelésénél figyelembe kell vennünk, hogy Kiskanizsa alapvetően 
falusias jellegű városrész, ahol a családi házakban a nagykanizsai átlaghoz 
képest magasabb arányban élnek összetett, felfelé vagy lefelé kiterjesztett 
háztartások, azaz többgenerációs családok, s az egyedülállók túlnyomó több-
sége olyan idős ember, akinek a gyermekei-unokái máshol élnek.  
 
A megkérdezettek életkori megoszlása nem mond ellen ennek a képnek:  
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tényleges súlyukhoz képest nagyobb arányban kerültek be a 15-24 éves kor-

15% 

21% 

39% 

25% 

Kiskanizsa lakóinak életkori 
megoszlása a statisztikai adatok szerint 

2001 

15-24 éves: 

25-39 éves 

40-60 éves 

60 év felett 

20% 

23% 

34% 

23% 

A megkérdezettek életkori megoszlása 

15-24 év 20% 

25-39 év 23% 

40-60 év 34%  

60 év fölött 
23% 



KULTÚRÁK - TÉMÁK – EMBEREK 

105 

osztály tagjai (5%-kal), a 25-39 éves korosztály tagjai (2%-kal); míg a 40-60 
évesek és a 60 év felettiek 5%-kal illetve 2%-kal kisebb arányban képviseltet-
ték magukat. Mivel elsősorban a két utóbbi kategóriából kerülhetnek ki az 
egyedül élők, így nem meglepő az, hogy a teljes mintában mindössze 22-en 
élnek egyedül egy háztartásban.  

A nemek arányát tekintve a nők jelentősen felülreprezentáltak a mintánk-
ban: 61% a nő és 39% a férfi, miközben a népszámlálási adatok szerint 2001-
ben 53% volt a nők és 47% a férfiak aránya az 5839 fős lélekszámon belül.  
A minta foglalkozási adatait az alábbi ábra szemlélteti. Sajnos, ebben az eset-
ben nem lehetséges a KSH statisztikai adataival való összehasonlítás, mivel 
azok más kategóriák alapján mérik a gazdasági aktivitást. Az ábrán szembetű-
nő, hogy a megkérdezettek igen nagy része fizikai foglalkozású (35%, 107 fő), 
őket követi a nyugdíjasok (25%, 78 fő), s diák annak ellenére is kevés van 
(9%, 28 fő), hogy a fiatal korosztályok felülreprezentáltak. Ennek az lehet az 
oka, hogy a felsőoktatási intézményben tanulók jellemzően más városokban 
élnek, s főként hét közben ritkán tartózkodnak a településen.  
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A kultúra és művelődés szempontjából fontos lehet még a végzettség vizsgála-
ta. A mintában ez a következőképpen alakult:  

Legtöbb (23%, 72 fő) megkérdezett 8 általánossal rendelkezik. Sajnos, 
nincs külön kategóriánk a 15-17 éves korosztályra, így nem tudni, a 67 főből 
mennyi a végzettséget még nem szerzett fiatal, és mennyi a valóban képzett-
ség nélküli. Az idős korosztály tagjai közül is valószínűleg sokan szerepelnek 
ebben a kategóriában, mivel feltételezhetően közülük kevesen tanultak to-
vább, főleg a – mintában túlreprezentált – idős asszonyok közül. A második 
legnépesebb kategória a szakmunkásképzőt végzettekké (21%, 67 fő). A fizi-
kai dolgozók fentebbi, magas arányát tekintve ez nem is meglepő. Feltehető, 
hogy még a szakközépiskolát végzettek (16%, 49 fő) és az érettségivel rendel-
kező szakmunkások (2%, 7 fő) is nagyrészt fizikai munkakörben helyezkedtek 
el. A főiskolát (9%), egyetemet (4%) végzettek aránya az előző kategóriákhoz 
képest egészen csekély.  

A csak érettségivel rendelkezők (13%) közül talán sokan még fiatalok, 
akik éppen felsőfokú tanulmányokat folytatnak, vagy esetleg tervezik azt.  
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A megkérdezettek kedvenc szabadidős tevékenységükként legtöbben (23%) 
első helyen a televíziózást említették. Ez az a szabadidő-eltöltési forma, amely 
egyértelműen a legnépszerűbb. A második helyre 64 fő (20%), a harmadik 
helyre 48 fő (15%) helyezte.  

Örvendetes tény, hogy legnépszerűbb programként a család-és rokonláto-
gatást 15% (48 fő) teszi az első helyre. A második és harmadik helyen aránya-
iban ugyanennyi (15%) válaszadónál szerepelt, bár számszerűleg a legtöbben 
(49 fő) a rangsorban harmadikként nevezték meg. A számbeli eltérések azon-
ban minimálisak, s mindenképpen a családi-rokoni kapcsolatok fontosságára 
következtethetünk ezen adatokból.  

Az olvasás és a szórakozóhelyek látogatása a rokonlátogatáshoz hasonló 
arányban (15-15%, 46-46 fő) szintén az emberek legfontosabb szabadidős 
tevékenységei közé tartoznak. Az olvasás nagyobb fontosságára utal azonban 
az, hogy ez utóbbit a legtöbben a második helyen (69 fő, 21%) jelölték meg, 
míg a szórakozást csak 15% választotta második legkedvesebb időtöltésének, 
s a rangsorban a 3., 4., 5., 6. helyre egyre kevesebb személy helyezte.  

A kulturális rendezvények látogatása számíthat a legkisebb érdeklődésre, 
legtöbben 5. helyre rakták azt a fontossági sorrendben. Ez összecseng a kultu-
rális területen dolgozó szakemberek meglátásaival. A rejtélyes egyéb kategó-
riába fentebbi tapasztalataink alapján akár sporttevékenység, akár vallási 
rendezvény, zarándoklat, kirándulás is szerepelhetne.  
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végzettségi és foglalkozási adataiból, illetve a fentebb taglalt előzmények alap-
ján már előre sejthető volt a kulturális rendezvények iránti csekély érdeklő-
dés. Utóbbi ellenében hat viszonylagos időbeli kötöttsége is. A televízió gya-
korlatilag minden háztartásban elérhető, egy könyvet is bármikor kezébe 
vehet az ember, a szórakozást és a családlátogatást is egyéni igényeknek meg-
felelően lehet szervezni; a kulturális alkalmak azonban adottak, előre meghir-
detettek. Egy falusi miliőben, ahol tavasztól őszig sok munka adódik a ház 
körül, minden bizonnyal kevésbé népszerűek az intézmények által szervezett, 
komolyabb hangvételű rendezvények.  

A kiskanizsaiak számára a tévénézés nemcsak a legnépszerűbb szabadidő-
eltöltési szokás, de a legtöbb időt igénylő is volt, amely ilyen módon a szabad-
idő strukturálásában is a legfontosabb tényezőként szerepelt. A válaszadók 
alig egy százaléka nem nézett egyáltalán tévét, kétharmaduk viszont három 
órát vagy többet is eltöltött ezzel a tevékenységgel mindennap.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

12% 

19% 

47% 

21% 

1% 

Naponta mennyit néz tévét? 

fél óra 12% 

1 óra 19% 

3 óra 47% 

több mint 3 óra 21% 

nem néz TV-t 1% 



KULTÚRÁK - TÉMÁK – EMBEREK 

109 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
A rendszerváltás előtti időkhöz képest érdemi változás nem figyelhető meg. A 
24 évvel korábbi időszakban ugyan többen voltak azok, akik egyáltalán nem 
néztek tévét (3%), de a minta egészéhez képest ez a különbség csekély. 5% 
nem tudott választ adni a kérdésre, míg a napi fél, illetve egy órát nézők ará-
nya 1-2%-kal több volt. A több mint három órát a televízió előtt töltők aránya 
is csökkent a 2000-es évek elejére, de mindössze 1%-kal. Az 1990 előtti időkre 
vonatkozóan választ nem adók, és a különböző kategóriák 1-2%-os csökkené-
se teszi, hogy a naponta 3 órát tévézők aránya növekedni látszik (36-ról 42%-
ra). Úgy tűnik, mintha a válaszadók közül a legtöbben egy 3 órás standardra 
álltak volna be a tévézést illetően.  

A lényeg azonban ugyanaz: az esti órák fő szórakozását ez a tevékenység 
adta. Pozitívum, hogy a válaszadók 56%-a ezt a tevékenységet legalább a csa-
ládtagjaival együtt végezte; 4% pedig a barátaival. Jelentős, 38% volt ugyan-
akkor az egyedül tévézők aránya, ami azért meglepően magas, mert a fentebbi 
adatok tanúsága szerint a válaszadóknak csak 7%-a élt egyszemélyes háztar-
tásban.  

A televíziócsatornák műsorait a válaszadók többsége megfelelőnek (32%), 
jónak (18%) vagy egyenesen kiválónak (4%) tartotta. 20% éppen csak elégsé-
gesnek gondolta, míg 25% nagyon gyengének ítélte meg.  
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Mennyi időt töltött tévénézéssel 1990 előtt? 

válaszhiány 5% 

fél óra 14% 

1 óra 20% 

3 óra 36% 

több mint 3 óra 22% 

nem nézett TV-t 3% 
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Láthattuk, hogy az olvasás a kétezres évek elején még népszerű tevékenység 
volt Kiskanizsán. A kérdőív ezen belül részletesebben felmérte az újságolvasá-
si szokásokat. A sajtótermékek lapozása is egészen népszerű időtöltésnek 
bizonyult a válaszadók mintegy kétharmada számára. A legtöbben közülük 
(37%) heti rendszerességgel több mint három órát, 29%-uk kerek három órát 
szentelt ennek a tevékenységnek. Egyetlen adatközlő válaszolta csak, hogy 
nem olvas semmilyen újságot, 12 fő (4%) pedig nem adott választ a kérdésre.  

Egy másik kérdéssor az újságolvasással kapcsolatos tendenciákra kérde-
zett rá. 196 fő (63%) válaszolta azt, hogy többet olvas újságot, mint a rend-
szerváltás előtt. 12% nem válaszolt, a válaszadók negyede pedig a rendszer-
váltás előtt forgatta többet a sajtótermékeket.  

Az 1990-es években a gazdagodó választék minden bizonnyal ösztönözte 
az embereket az újságolvasásra. Nézzük meg, hogy milyen típusú termékeket 
választottak legszívesebben! 
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A tévé által nyújtott szórakozás színvonala 
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Mennyi időt tölt hetente újságolvasással? 

válaszhiány 4% 

fél óra 10,7% 

1 óra 19% 

3 óra 29% 

több mint 3 óra 37%  

nem olvas 0,3 % 
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Milyen típusú újságokat olvas a legszívesebben? 
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Az olvasók túlnyomó többsége (39%) a szórakoztató magazinokat kedvelte. A 
politikai napilapok (13%) is viszonylagos népszerűségnek örvendhettek. Meg-
lepőnek tűnik a szaklapolvasók népes tábora (13%), főleg a végzettségi ada-
tokkal összevetve. Tereptapasztalatok alapján feltételezhető, hogy jó részük a 
kertműveléssel, bortermeléssel kapcsolatos szaklapot olvashatott.  

A sportlapok kevéssé tűnnek népszerű sajtóterméknek, bár számot kell 
vetni a minta eltolódott nő-férfi arányával (61-39% az 53-47% helyett) is. 
Mivel ezeket a sajtótermékeket elsősorban férfiak vásárolják, a súlyozott ada-
tok alapján a sportlapoknak majdnem olyan népszerűeknek (12%) kellene 
lenniük, mint a politikai napilapoknak és a szaklapoknak. A rejtvényújságok 
(5%) és a politikai hetilapok (3%) már kevésbé kelendőek. Az egyéb kategória 
számottevő arányt képvisel (11%) ugyan, de valószínűleg elég heterogén, és 
közelebbit nem tudhatunk meg róla.  

A kérdőív egyik fontos feladata volt annak mérése, mennyire elégedettek a 
kiskanizsaiak a szórakozási lehetőségekkel, s ezzel kapcsolatban milyen ten-
denciájú változást látnak.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A felmérés szerint az emberek egyharmada (102 fő) egyértelműen negatív 
véleménnyel volt a kiskanizsai szórakozási lehetőségekkel: elégedetlen volt a 
kínálattal. 18% éppen csak elégségesnek találta azt, ami szintén nem mondha-
tó kedvező véleménynek. Kisebb méretű azoknak a tábora, akik inkább pozití-
van értékelték a szórakozási lehetőségeket: ezen a táboron belül 39 fő (12%) 
szerint megfelelőnek, 31 fő jónak (10%), 46 fő (15%) egyenesen kiválónak 
gondolta a kínálatot. A különbséget feltételezhetően a korosztályi igények 
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12% 18% 
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Szórakozási lehetőségek a településen 
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különbözősége is okozhatja, ezt azonban nem lehetséges pusztán a számokból 
kikövetkeztetni. Elsősorban az idősebbek és a középkorosztály véleménye 
fogalmazódik meg az alábbi diagram arányszámaiban: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Összesen 35% mondja az, hogy a szórakozási lehetőségek jobbak voltak a 
településen1990 előtt, illetve azt, hogy azóta romlott a helyzet. 21% a rend-
szerváltás óta változatlannak értékeli a szórakozási lehetőségeket, és mind-
össze 20% gondolja úgy, hogy egyenesen javultak.  

A jövővel kapcsolatos várakozások ugyanakkor inkább pozitívak:  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A megkérdezetteknek csak 11%-a feltételezi, hogy rosszabbak lesznek a szó-
rakozási lehetőségek, 42% vár javulást, 25% pedig azt, hogy minden változat-
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Szórakozási lehetőségek változása 

válaszhiány 24%  

1990 előtt jobb volt 21%  
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romlani fog 11% 

javulni fog 42% 

nincs elképzelése 14% 
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lan marad. A válaszadók 8%-a nem adott választ és 14%-ának nincs elképze-
lése a változások irányával kapcsolatban.  

Érdekes összevetni a fenti adatokat azzal, hányan járnak el otthonról 
rendszeresen szórakozni. Az alábbi diagram szerint a megkérdezettek 13%-a 
nem adott választ erre a kérdésre, 18%-a pedig egyáltalán nem jár sehova. A 
megkérdezettek 30%-a évente csak pár alkalommal szakít időt a szórakozás-
ra. Jelentős kisebbségben vannak azok, akik hetente egyszer (12%), többször 
(10%), vagy havonta legalább egyszer (17%) eljárnak otthonról. S bár ez a 
diagram párhuzamba állítható azzal az adattal, hogy a megkérdezettek 37%-a 
jónak gondolja a szórakozási lehetőségeket Kiskanizsán, a rendszeresen szó-
rakozni járók nagy valószínűséggel inkább a városban, Nagykanizsán fellelhe-
tő szórakozási lehetőségeket preferálják (mozi, bárok, színházi előadások 
stb.).  
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A következő 2 diagram csupán 240, illetve 241 választ dolgoz fel: tehát első-
sorban azon megkérdezettek véleményét tükrözhetik, akik 1990 előtt voltak 
ifjak vagy felnőttek (az akkori 13 évesnél idősebb fiatalok, a felnőtt és idős 
korosztály tagjai.)  

Közülük 52% nyilatkozott úgy, hogy a rendszerváltás előtt gyakrabban 
járt szórakozni. 17% nem válaszolt, 20% (47 fő) állította, hogy ugyanannyit 
jár el otthonról szórakozni, 11% pedig a felvétel időpontjában járt el gyakrab-
ban. Az adatok sejteni engedik, hogy a válaszokat életkori és családi állapotbe-
li változások is módosítják.  
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1990 előtt többet szórakozott-e, mint napjainkban?  
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Az okokra sajnos, nehéz volt fényt deríteni. A megkérdezettek 59% nem indo-
kolta meg, miért nem jár annyit szórakozni, mint régebben. A maradék 41% 
viszont több, egymástól eltérő választ adott. Az, hogy sok volna a roma a szó-
rakozóhelyen, senki számára nem volt fontos tényező. Csak ketten válaszolták 
azt, hogy nincs kedvük, s nagyjából ugyanannyian (7-7-7%) állították, hogy a 
családi állapotuk megváltozása, a kevés szabadidő vagy az anyagiak hiánya 
korlátozza őket a szórakozásban. 3% a „több/kevesebb lehetőség adódott” 
választ jelölte meg, míg 16% olyan egyéb okokat, amelyeket nem részleteztek 
a válaszban. A kérdés iránti nagyfokú érdektelenség valószínűsíthetően a fia-
tal korosztályok megváltozott felfogásában, individuálisabb szabadidő-
eltöltési szokásaiban keresendő, amely a technológiai fejlődés következmé-
nyeként az azóta eltelt másfél évtizedben még markánsabbá válhatott.  
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Nyírő Miklós 

Jan Patočka filozófiai antropológiájának  
körvonalai1 

Jan Patočka (1907-1977) életművének áttekintése arról tanúskodik, hogy 
munkásságának fókuszpontjait a fenomenológiai mozgalommal ‒  elsősorban 
mesterei, Husserl és Heidegger nézeteivel ‒  való számvetés, az antik filozófia 
története, a cseh eszmetörténet, valamint a történelem filozófiája alkották. 
Kifejezetten „filozófiai antropológia” címmel Patočka sohasem írt munkát, s 
nem is tartott előadásokat. Azt viszont, hogy „az egyik legkomolyabb filozófiai 
probléma az ember fogalmának válsága, [...] mely a klasszikus metafizika ha-
nyatlását majd bukását követi” (1950: 117; idézi Schuback 2015: 307), 
Patočka nem csupán megfogalmazta, de egész filozófiai munkásságának is a 
vezérfonalává tette. 2  

Patočka neve először a Charta ’77 csehszlovák emberjogi mozgalom egyik 
kezdeményezőjeként és szószólójaként vált világszerte ismertté. Munkásságát 
csak halálát követően ismerhette meg a szélesebb, nemzetközi közönség. Egy 
ideje azonban jól látható, hogy Jan Patočka, aki a Charta ’77 kibocsátása kap-
csán egy tizenegy órás rendőrségi „kihallgatást” követően lelte halálát (Kohák 
1989: 3), filozófiai belátásai szerint élt, s politikai szerepvállalása a legszoro-
sabban összefüggött az emberről, különösen pedig a humanitás sajátosan 
európai arculatáról vallott nézeteivel. „A lélek gondozása”, a hiteles emberi 
életvitel élethossziglan tartó keresése, melyben ő Európa spirituális örökségét 
vélte felismerni, késztette Patočkát az emberi jogok melletti nyílt kiállás válla-
lására. A Charta tétje „az elszenvedett jogtalansággal szembeni védekezés 
kötelessége” volt, „a minden emberben benne lakozó tisztelet [...] mindaz 
iránt, ami az embert emberré teszi [...] ami az emberben magasabb rendű” 
(1977: 382-383). Ez a tisztelet, egy ilyen értelemben vett humanizmus képezi 
a sarokkövét Patočka politikai elköteleződésének, ahogyan filozófiájának is.  

                                                      
1 A tanulmányban ismertetett kutató munka az EFOP-3.6.1-16-2016-00011 jelű Fiatalodó és 
Megújuló Egyetem – Innovatív Tudásváros – a Miskolci Egyetem intelligens szakosodást szolgáló 
intézményi fejlesztése projekt részeként – a Széchenyi 2020 keretében – az Európai Unió támogatá-
sával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósult meg. 
2 Minden olyan esetben, amikor sem a főszövegben, sem pedig az idézést követő zárójelben nem 
kerül megnevezésre a hivatkozott mű szerzője, Patočka munkájáról van szó.  
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Az embert kitüntető „magasabb rendű” azonban Patočka szemében nem 
valamiféle természeti adottság, hanem nagyon is esetleges és törékeny, valami 
lényegileg történeti. Olyasvalami, ami kifejezetten ápolásra és gondozásra 
szorul, s noha az ember legfőbb lehetőségét jelenti, csak a történelem kivált-
ságos szakaszaiban valósul meg. Ezért Patočka számára a filozófiai antropoló-
gia kérdése a történelemfilozófia kontextusába illeszkedik. Vonatkozó kutatá-
sai alapjaikban fenomenológiai indíttatásúak, s különösen az ún. természetes- 
vagy életvilág Husserltől megörökölt problémája köré szerveződnek. E foga-
lom az értelemképződés azon eredeti-gyakorlati dimenziójára hivatott utalni, 
amelyből valamennyi tudomány származik, s értelmük is e szféra számára 
való (vö. például Husserl 1998: 72. skk.). Patočka e tekintetben valamennyi 
történetileg kiépült „természetes világ” tipológiájának a feltárására törekszik, 
felfedve azokat az elveket, amelyek a bennük uralkodó egzisztálási módokat 
meghatározzák. Vállalkozásában az ember ki-voltára vonatkozó kérdés, a 
„természetes világ” problémája, valamint a történelem mibenlétének kérdése 
tehát a legszorosabban összefügg. Közös alapjukat azonban az emberi egzisz-
tencia alapvető lehetőségei alkotják, melyekről Patočka az egzisztencia három 
mozgásáról szóló tana keretében adott számot. Az alábbiakban e tan körvona-
lainak a vázolására szorítkozom.  

1. Az egzisztencia mint mozgás 

Az emberi egzisztenciát Patočka tehát „mozgásként” ragadja meg. Megközelí-
tésének a hátterében a fenomenológiai filozófia bizonyos sajátosságai, különö-
sen pedig Heidegger vonatkozó nézetei állnak.  

A nyugati filozófiai hagyományban az ember ki-voltára vonatkozó elgon-
dolásokat jellemzően a görögök alapvető ontológiai fogalmai, különösen a 
hüpokeimenon, hüposztaszisz, oúszía ‒  latin fordításukban a substantia ‒  esz-
méi uralták (Ritter 2010: 40952 skk.). Ezek a dolgok „magvát” hivatottak 
megnevezni, vagyis azt, ami minden változás közepette állandó bennük. Pél-
dául a test, lélek és szellem egységeként elgondolt emberi létezés, de még az 
újkori gondolkodásban alapvető „szubjektum” fogalom is a szubsztanciaként 
megragadott lét görög elgondolásán alapul. Ezt a megközelítést mindazonáltal 
számos 19. és 20. századi törekvés megkérdőjelezte. Különösen az egziszten-
cia filozófiáiban vált kiindulóponttá az a belátás, miszerint az emberi létezést 
éppen a szubsztancialitás hiánya, egy bizonyos lényegi „negativitás” jellemzi. 
Eszerint az egzisztálásnak nincs eleve adott „lényege”, de az nem is valamiféle 
rögzíthető „tény”, s nem hordozza azt valamiféle ön-azonos „Én” sem. Többek 
közt ezt a „negativitást” fejezi ki Heidegger híressé vált mondása, mely szerint 
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az emberi „ittlét »lényege« egzisztenciájában rejlik” (2001: 59), ahogyan a 
megfogalmazás is, miszerint „nem vagyunk adottak a magunk számára, hanem 
sokkal inkább keressük magunkat” (Petříček 2011: 5).  

Patočka e tekintetben egy „objektív egzisztencia-fogalom” megalkotásá-
nak a lehetetlenségét hangsúlyozza (1969: 81). Miként rámutat azonban, min-
dig is létezett „az objektíven kívül még egy másik gondolkodás is” (uo.), mely-
ben az ember önértelmezése jut szóhoz, mítoszokban, művészetben, de a rítu-
sokban, érzésekben, tettekben és intézményekben is. Ezekben az emberi élet 
mint fenomén mutatkozik meg, s ekként az önálló értelem-dimenziót alkot a 
számára. Az ember ki-volta csakis a megélt élet felől, első személyű perspektí-
vából válhat hozzáférhetővé, ez ugyanis öneszmélésünk végbemenési módja. E 
megközelítésmód azonban ‒  mely a modern tudományok, ahogy a filozófia 
terén is többnyire háttérbe szorult ‒  alapvető jellemzője a magát „fenomeno-
lógiaként” értő filozófiának, s így Heidegger és Patočka filozófiai „hitvallásá-
nak” is.  

Filozófiai antropológiai nézeteit illetően Patočka alapvetően Heideggert 
követi, aki főművében az emberi ittlétet (Dasein) „feltárultsága”, nyitottsága 
révén kitüntetett létezőként mutatja fel (2001: 160. skk.). E nyitottságunknak 
köszönhetően már mindig is feltárul számunkra egy világ, vagyis a lehetősé-
gek egy olyan értelemösszefüggése, melynek a horizontjába illeszkedve azután 
az egyes létezők is értelmet nyerhetnek a számunkra. Így a létezők már nem 
pusztán interakciók vonatkozási pontjaiként szolgálnak, hanem létükben, 
számunkra való értelmükben értjük meg azokat. A „világban-való-lét” és a 
„létmegértés” tehát az emberi ittlét két összefüggő, alapvető határozmánya. 
Ezek képezik azután az alapját annak, hogy az ember sajátos létmódja ‒  aki-
nek a létében önnön létére megy ki a játék, tulajdonképpeni léte a tét a számá-
ra ‒  „gondként” jellemezhető. E lényegi, önmagunkhoz való viszony gyökeré-
nél végességünk, „időiségünk” rejlik Heidegger szerint. Nyitottságunk egy 
sajátos temporalitás által képződik meg ‒  mindenkor egyidejű, ám különböző 
konstellációkba rendeződő ek-sztázisai (múlt, jelen, jövő) teszik azt lehetővé. 
Eszerint ember voltunkban a saját múltunk, jelenünk és jövőnk egymásra 
vetüléseként létezünk. Ezért vagyunk a jelen adottságaival szemben már min-
dig is szabadok, s visszük végbe létezésünket a múlt fényében kirajzolódó 
jövőbeni lehetőségeink megragadása ‒  vagy éppen elmulasztása ‒  révén, 
tehát döntés és tett révén.  

 Mindeközben az „időiesülés” megvalósulási formái, s a lehetőségek dön-
tésekben való megragadása is sajátos „mozgásként” érthetők. A „mozgás” itt 
nyilvánvalóan nem valamiféle fizikai folyamatot nevez meg. Hiszen amiről itt 
szó van, az az emberi élet mindenkori valamire irányultságát és az annak vi-
szonylatában végbevitt egzisztálást foglalja magában. Ennek kifejtéséhez 
Arisztotelész szolgálhat segítségként, aki az élőlények mozgásának a célját az 
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„élet megvalósításában” jelöli meg, ahol is „a mozgás olyasvalamiből bontako-
zik ki, ami még nem létezik, ami még nem adott”, s ennyiben az „a jövőt céloz-
za” (1968/69: 146).3 Eszerint az egzisztálás az ön-konstituálás aktusának 
bizonyul: az „saját célja önmagának, [...] önmagára vonatkozó aktus” ‒  olyan, a 
lehetőség és a valóság közti „átmenet, amely már maga valós”, „jelenvalólét a 
lehetőségben” (1969: 87).  

A tekintetben, hogy az egzisztálás „lényegi életlehetőségek realizálását” je-
lenti (uo.: 99), s így az mozgás, Patočka egyetért Heideggerrel, aki számára 
szintén Arisztotelész szolgált kiindulópontként. Egy lényegi ponton azonban 
mindketten elégtelennek ítélik Arisztotelész mozgás-elméletét. Szemben azzal, 
hogy a mozgásnak volna valamiféle állandó hordozója, annak igyekeznek ér-
vényt szerezni, hogy az egzisztálás mindenestől mozgás, nem hordozza azt 
semmi „ön-azonos” vagy változatlan. Ekkor azonban az egzisztencia lehetősé-
gei nem valami már létezőnek, hanem éppenséggel olyasvalaminek a lehető-
ségei, „ami még nincs jelen”. Ezt a tényállást Patočka a „dallam” példájával 
igyekszik megvilágítani: „Ahogyan a polifonikus kompozíció mozgások moz-
gása, úgy az egzisztenciánk mozgása is viszonylagosan önálló szekvenciák 
sorozatában bontakozik ki, amelyek [...] hatással vannak egymásra” (1968/69: 
147). Az egzisztálás tehát „nem valamely lehetőség aktualizálása, hanem az 
egzisztencia lehetőségének a lehetővé tétele” (Schuback 2015: 308).  

A továbbiakban azonban Patočka több szempontból is problematikusnak 
látja Heidegger megközelítését. Különösen azt hangsúlyozza ugyanis, hogy az 
embert jellemző nyitottságot nem pusztán a temporalitás alakzataiból leveze-
tett szerkezeti összefüggésként, hanem a „megélt test” összetett dinamikája-
ként kell kifejteni. A hüposztaszisz arisztotelészi fogalma eszerint mégiscsak 
valami elementárisra, ti. az egzisztálás testiségére utal, még ha rögvest el is 
véti azt. Heidegger eljárása viszont túl formálisnak bizonyul, amennyiben nem 
tulajdonít ontológiai jelentőséget a megélt emberi testnek.  

Az egzisztencia heideggeri analitikája köztudottan két szakaszra tagoló-
dik, melyek a mindenkor saját ittlétünk két lehetséges alapvető létmódját 
vázolják fel. Ezek a körül forognak, hogy magunkra vesszük-e ittlétünk gondját 
‒  azaz tulajdonképpeni egzisztálásunk terhét és feladatát ‒ , vagy pedig elhá-
rítjuk azt magunktól, s inkább a világ dolgaiba veszve nem-tulajdonképpeni 
módon egzisztálunk. Ez utóbbi létmódot Heidegger a mindennapiság dimenzi-
ójaként ábrázolja, mely a pragmatikus tevés-vevés instrumentális világában 
zajlik. Itt a „világ” az eszközösszefüggés által kirajzolt értelemhálózatként 
kerül felmutatásra, ahogyan az a gyakorlati foglalatoskodás létmegértésében 
vetül ki.  

                                                      
3 Patočka kötetének szerkesztője, James Dodd e tekintetben az alábbi arisztotelészi helyeket adja 
meg: De Anima 432a15 – 434a20; ill. De Motu Animalium 700b ‒  703b35.  
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Ezzel szemben Patočka mindenekelőtt azt veti fel, hogy a „világ” ereden-
dően nem az eszközhasználat dimenziójában adódik a számunkra, hanem 
jóval a munka világát megelőzően, mégpedig testiségünk ösztönös-affektív 
mozgása során. Ez pedig elemibb, mint a létmegértés szintje: „nem minden 
adott csakis a megértés által”, vallja Patočka, hanem „létezik egy ennél ele-
mentárisabb talaj ‒  a világ [...] mint szimpátia”, melyben „a világgal való össz-
hang elementáris prototénye” jut kifejezésre (1968/69: 133). Eszerint a maga 
legelemibb lehetőségeit nem az egzisztencia vetíti előre. Erről tanúskodik 
maga az eleven test, mely éppen azokat az egzisztenciális lehetőségeket rejti 
magában, „amelyeknek lennünk kell” (1970: 164; idézi Staudigl 2015: 316), s 
amelyeket a test affektivitása tesz lehetővé. „Így nem én alkotom e lehetősé-
geket, hanem e lehetőségek alkotnak engemet; kívülről jönnek hozzám, a vi-
lágból” (2000: 91-92; idézi Staudigl 2015: 315). Eredendően a világot tehát 
nem a létmegértésben rejlő szabadság vázolja fel. Az egzisztálás a nyitottságon 
alapul ugyan, mégis vannak olyan mozgásformái, amelyek nem magát ezt a 
nyitottságot célozzák, s nem is lépnek e nyitottságba, ugyanakkor megelőzik 
és egyáltalán lehetővé teszik a kifejezetten a nyitottságot megvalósító mozgás-
formákat (vö. 1975: 261-262).  

2. Az egzisztencia három alapmozgása  

A megkülönböztetés, melyet Patočka az egzisztencia alapmozgásai közt tesz, 
végső soron az időiség három lehetséges alapvető irányultságán alapul. E 
mozgásokat illetően eközben bizonyos közös szerkezeti vonások állapíthatók 
meg, melyek alábbi jellemzésük során is fő szempontokként szolgálnak. a) 
Mindegyik mozgás átfogja a teljes időiséget, azonban extázisainak egyike az 
uralkodó bennük. b) Mindegyikbe más és más módon játszik bele az ember 
testisége. c) Mindegyik önmagunkhoz való viszonyt foglal magában, mely ma-
gában rejti a világon belüli létezőkhöz való viszonyt is; d) s más és más módon 
mutatkozik meg bennük a „világ” is. e) Mindegyik mozgást a másokkal való 
közösség sajátos módja jellemzi. f) Mindhárom egy különös ideál felé tör, s így 
saját értelemmel bír. g) Mindegyiknek van alap- vagy „határszituációja”, 
amellyel való szembesülésben lelepleződik az egzisztencia végessége. Végül h) 
az e határszituációk előli kitérésből eredően mindegyiket az inautenticitás 
sajátos formája jellemzi.  

2. 1. A lehorgonyzás mozgása  



KULTÚRÁK - TÉMÁK – EMBEREK 

124 

Az emberi lét alapvető dimenzióját „a gyökeret eresztés, a lehorgonyzás moz-
gása ‒  létezésünk ösztönös-affektív rétege” alkotja (1968/69:148). Ez a moz-
gás eredendően a múlthoz, vagyis ahhoz a szituációhoz viszonyul, melyben az 
eleve találja magát. A születés és ezzel az első mozgás legbensőbb „logikáját” 
Patočka Anaximandrosz alábbi mondását értelmezve világítja meg: „igazsá-
gosságot osztani egymás közt és elsimítani az igaztalanságot” (1975: 277). 
Eszerint „a mindenségbe való belépés villámütése” (uo.) sokkszerű idegenség-
tapasztalattal jár, mely „igaztalanságként” éri a megtestesült pszichét, s ezért 
az kiengesztelést követel. A maga „jussát”, „igazát” a környezetében lévőktől 
kaphatja meg. Azzal, hogy az újonnan érkezőt elfogadják, biztonságot, létfon-
tosságú melegséget nyújtanak a számára, teszik mindazt jóvá, amit az elszen-
vedni kényszerült. Itt a másokhoz való viszony a tőlük való függésben mutat-
kozik meg. Az önmagunkhoz való viszony ellenben még közvetlen és hallgató-
lagos, „belső, nem pedig külső”, mely még „nem feltételezi [...] önnön léte felfe-
dését” (1968/69: 138).  

Miként utaltunk rá, a létezés ezen első mozgása során épül ki a világgal va-
ló elemi összhang. Ez a világnak az az ösztönös-affektív „a priorija”, ami maj-
dani feltárulásának a lehetőségfeltételét képezi. Ezen az elemi harmónián 
azonban folyvást túl is lépünk ‒  „megőrizve, ám módosítva is azt” (uo.: 139) ‒ , 
hiszen e mozgás magában foglalja azt a késztetést is, hogy a kötődés és az 
ellenállás formáiban reagáljunk a „globális fiziognómiára, amellyel a világ 
felénk fordul” (uo.: 156). Az alapvető összhangnak, valamint a vonzásnak és 
taszításnak ebben az együttes, a priori dimenziójában tanulja meg az ember 
uralni a saját testét. Testiségünk a „lehorgonyzás” egész folyamatának a fó-
kuszpontját képezi. Miközben a megélt test a legeredendőbben az „enyém” ‒  
megtestesült képességeim foglalata ‒ , aközben mindenkori helyzetemnek, az 
ember szituációkba ágyazottságának is az alapját képezi, egyúttal a tájékozó-
dás elemi viszonyítási pontjaként is szolgál.4 Benne gyökerezik az érosz, mely 
nem csupán odaadás és elfogadás, hanem „felfokozott elragadtatás, eksztati-
kus érintkezés a differenciálatlanság szférájával, ahol a lét gyönyörében része-
sülünk” (1975: 278). Az affektív mozgást vezérlő implicit „értelem” ennyiben 
„esztétikaiként” jellemezhető (1968/69: 158; Varsamopoulou 2007: 384). Itt a 
boldogságra, gyönyörre és közvetlenségre irányuló törekvés az uralkodó, ami 
az egyén individuációját hivatott kiegyensúlyozni.  

Mindeközben megélt testiségünk lényegileg elfedett marad, s csak „egy bi-
zonyos dinamizmusként van jelen” a számunkra (uo.: 40), mint ami érzékelés-
re képes és ki van téve az affektusoknak. A testiség egyfelől tehát megalapozza 
mindazt, amire a psziché képes, másfelől azonban szembesíti is azt mindenko-

                                                      
4 A megélt test problémájának az elemzése és kifejtése, melyre Patočka nagy hangsúlyt fektet, csak 
külön tanulmányban volna kivitelezhető.  
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ri korlátaival, végességével. A gyökeret verés „határszituációját” mindazon 
körülményeknek az esetlegessége alkotja, amelyek közt az végbemegy. Noha e 
mozgás eredendően nem-tulajdonképpeni, ez a második mozgással való vi-
szonya során válhat kifejezetté, amikor is az esetlegességekkel való affektív 
azonosulás elnyomás vagy elfojtás tárgyává válhat (vö. uo.: 150).  

Végső soron azonban a lehorgonyzás mozgása a Fölhöz viszonyul, mely 
mozdulatlanságával, szilárdságával minden mozgás alapját és ellenpontját 
képezi. Ám a Földet olyan „nem fizikai” hatalomként is tapasztaljuk, aminek ‒  
szemben azzal, amit a hatás-ellenhatás egységeként elgondolt erő fogalma 
sugallna ‒  „nincs ellenpárja megélt tapasztalatunkban” (uo.: 149). A Föld nem 
csupán táplál, de teljességgel át is hat bennünket, amennyiben belőle szárma-
zunk, a „Föld fiai” vagyunk (1967: 64). Ugyanakkor az „Ég” is alapvető vonat-
kozási pontként szolgál e mozgás számára, ugyanis az rajzolja elő az élet álta-
lános ritmusát.  

2. 2. Az önkiterjesztés mozgása 

A második alapmozgás „az önfenntartás és önkivetülés mozgása” (1968/69: 
148), melynek során boldogulni igyekszünk a bennünket körbevevő valóság-
gal. Ez a munka szférája. Az ember a munka révén reprodukálja életfolyama-
tát, alkotja meg „szervetlen testét” (uo.: 150), azáltal, hogy egzisztenciáját a 
dolgokba terjeszti ki, humanizálja azokat. Éppen ezért ez a mozgás kitüntetet-
ten a jelen dimenziójában zajlik ‒  a jelenlévő dolgokra irányul. Az életet itt a 
célorientáltság és a hasznosság elve vezérli, s a testi szükségletek kielégítése 
és más véges célok szolgálatában áll. Az önkiterjesztés e mozgása lényegileg 
aszketikus (uo.: 159). Nem csupán a vágy és az ösztönös-affektív kielégülés 
elodázásával jár ‒  melyet már Hegel is a munka lényegeként írt le (1979: 106) 
‒ , de ezek háttérbe szorításával, gyakran elfojtásával is, amennyiben az ösztö-
nös-affektív motivációk helyét a tudatosított célok és érdekek foglalják el. Ez 
önmegtagadást és önuralmat kíván meg, ami felszámolja a közvetlenséget, 
melynek helyébe a tárgyi viszonyok és a személyes érdekek megértése lép (vö. 
1968/69: 157-158).  

 Az általános közvetettség e birodalma egyúttal az értelem és a megér-
tés szférája is. „Egységesítő magját” egy bizonyos ön-megértés alkotja, mely 
„először teszi lehetővé, hogy a létezőkkel mint világban létezőkkel szembesül-
jünk”, s beavatkozzunk összefüggéseikbe (uo.: 157). Eközben a „világ” még 
nem önmagáért véve tárul fel, hanem pusztán az instrumentális-pragmatikus 
értelem-összefüggés terminusaiban rajzolódik ki, ahogyan azt Heidegger jel-
lemezte. Ennek megfelelően az ember sem valódi egzisztenciaként érti még itt 
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magát, hanem inkább a dolgok formálásával és az összefüggéseiknek megfele-
lő, tőle elvárt társadalmi szerepekkel azonosul. A munka világa tehát szükség-
képpen jár az ember eldologiasodásával. Ez az „átlagosság, az anonimitás [...] 
birodalma, melyekben az emberek [...] szerepeikre vannak korlátozva” (uo.: 
151). Az eldologiasodás következtében az egymással-lét tipikus formáját itt az 
„egymás-ellenében-való-lét” alkotja, ami a társadalmi pozícióért folyó állandó 
harc velejárója. Ennyiben az önkiterjesztés mozgásának az alapjellegét a dol-
gokkal és a „magukat a dolgokkal felcserélő többi emberrel” (1969: 99) való 
konfrontáció szabja meg. Paradigmatikus vagy „határszituációját” így minde-
nekelőtt a konfliktus, s az azzal járó szenvedés és bűn alkotják. Éppen ezért ez 
„a legveszélyesebb mozgás, [...] magának az az elidegenedésnek a mozgása” 
(uo.: 99-100).  

Patočka azonban ‒  Heideggerrel ellentétben ‒  korántsem „bukásként” ér-
tékeli az önkiterjesztés e mozgását. Sokkal inkább olyan alapmozgásként látja 
azt, mely ‒  az önuralom és önmagunk formálása dimenziójaként, a tárgyi 
szféra humanizálásaként, valamint ama „szimbolikus institúciók” létrehozásá-
nak a terepeként, melyekben az elidegenedés meghaladható (vö. Staudigl 
2015: 321) ‒  elengedhetetlen fázisát képezi az egzisztencia megvalósulásá-
nak, legfőbb lehetősége kiteljesedésének. Mindazonáltal ezt a mozgást ‒  aho-
gyan az elsőt is ‒  még a Föld uralja (1968/69: 158). Az önmagunkhoz való 
aszketikus viszonyulás ugyanis ugyanazt a „végső soron ösztönös célt követi” 
(uo.: 159) ‒  még ha közvetetten is ‒ , mint amely az első mozgást vezérli: 
mindkettő a boldogságra irányul.  

2. 3. Az áttörés mozgása  

A harmadik mozgás „az egzisztálás mozgása a szó szűkebb értelmében” (uo.: 
148). Ez a tulajdonképpeni egzisztálás lehetőségének a dimenziója, melyben a 
mozgás többé nem valamely létezőre, hanem kifejezetten a „világra” mint 
olyanra irányul, arra tehát, ami a létezőkkel mint létezőkkel való szembesülést 
egyáltalán lehetővé teszi.  

Az áttörés e mozgása egyfelől előfeltételezi a két korábbi mozgást, másfe-
lől viszont „teljes lezárulást és értelmet törekszik adni az első és második 
mozgás régióinak és ritmusának” (uo.). Az első két mozgás a Föld uralmának 
alávetve zajlik, s bennük végessége közepette igyekszik az ember önmagát 
megvalósítani. Míg az affektív mozgás körkörösen magára záruló ám 
fragmentált ‒  az öröm és bánat, szerencse és szerencsétlenség mozzanataira 
hullva szét ‒ , addig az aszketikus mozgásban a folytonos közvetítés az uralko-
dó, mely elodázza a lezárulást és a „rossz végtelen” irányában terjed szét. 
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Mindegyik a maga igényeivel van elfoglalva, s egyiknek sem lehet rálátása az 
élet egészére. Ezekben „az élet nem alkot önálló egészet, nem egy önmagában 
vett egész” (uo.: 159). Így egyik sem képes az egzisztenciáról átfogó fogalmat 
alkotni. Ezzel szemben az áttörés mozgása éppen ez utóbbit célozza. Ugyanis 
megpróbálja megtörni a Föld uralmát, ám nem az afölötti uralkodás értelmé-
ben, hanem azáltal, hogy megkísérel „érthetőségre szert tenni szituációnkat 
illetően”, s megpróbálja „elfogadni a szituációt, s ezen érthetőség által átalakí-
tani azt” (uo.: 160).  

Egy, az instrumentális-pragmatikus értelem dimenzióját meghaladó érte-
lem, az eszközösszefüggés világhorizontját meghaladó „világ” csak e harmadik 
mozgásban adódik, ahol is a végesség a végtelenre való irányulás során halad-
tatik meg. E mozgás arra irányul, hogy eloldódjon a különösségektől, áttörje 
Földhöz kötöttségünket, s a végesség valamennyi aspektusát ‒  szituáltságun-
kat, az ösztönök uralmát, halandóságunkat ‒  az egzisztálásba igyekezzen in-
tegrálni. Ezt oly módon valósíthatja meg, hogy mindazt, ami addig elfedett 
maradt vagy negligáltan volt csak jelen, a látás körzetébe vonja, számot vet 
velük, s egy egészbe próbálja foglalni (vö. uo.: 151). Ez a mozgás az egziszten-
cia számára egyedül valóságos szabadságot, s ezzel az igazi önmegvalósítást, 
az önkonstitúciót célozza. A jövőre irányul tehát, „amelyben és amely által 
élünk” (1969: 100). Ez állandó küzdelmet jelent, „feladat az élet egésze számá-
ra a maga integritásában” (1968/69: 151). Amit érvényre juttatni törekszik, az 
a „lenni” akarás, a valódi egzisztálás, szemben az „élet” akarásával, szemben a 
birtokvággyal.  

Az e mozgást hátráltató nem-tulajdonképpeniség a „végesség általi elvaku-
lásban” áll (uo.), mely hátat fordít a transzcendenciának, avagy a végtelenség-
nek, mely hordozza. Az ezen való áttörés küszöbénél mindazonáltal egy trau-
matikus értelemvesztés áll, mely addigi véges világértelmezésünk és önké-
pünk megrendülésével jár. Éppen ez ígérheti azonban önmagunknak az önki-
üresedés révén való elnyerését.  
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R. Nagy József 

Cigány kézből keksz 
Adalékok egy médiaeseményhez 

2013-ban az írott média számos olyan, romákkal foglalkozó szöveget közölt, 
amelyek jelentős társadalmi visszhangot keltettek. A témakör tekintetében 
már az év indulása is jelentős volt: benne Bayer Zsolt Magyar Hírlapban közölt 
kirekesztő, társadalmi szinten nagy felháborodást okozó, nyíltan cigányellenes 
publicisztikájával (Bayer 2013: 5), Kolompár Orbán, az Országos Cigány Ön-
kormányzat volt elnökének bírósági ítéletével (Mizsei 2013: 1-2), a Nemzeti-
ségi és Roma Kulturális és Módszertani Központ, a „cigány Világsátor” borsodi 
kálváriájával és kiutasításával (Friss 2013: 11), Mohácsi Viktória, volt Európa 
Parlamenti képviselő üldöztetés miatt igényelt kanadai menedékkérelmével 
(Győr – Mizsei 2013: 1), a romagyilkosok életfogytiglani ítélethirdetésével 
(Barna 2013: 13), a rasszista támadásért elítélt sajóbábonyi romák perével 
(Doros 2013: 2.), a kiemelt médiafigyelemmel kísért, széles körben megnyil-
vánulásokat indító, kánikulában vízkorlátozott ózdi közkutak helyzetével 
(Varga 2013: 26).  

Ezen médiaesemények közé simulva, azok közül nem kiemelkedve július 
végén jelent meg a hír, mely szerint a Detki Kekszgyár, bár jelentős pályázati 
támogatásokat kapott létszámbővítésre, nem alkalmaz romákat1. A protestáló 
helyi cigányság képviselőjének a gyár vezetője azt mondta, hogy ha elterjed, 
hogy cigányok közreműködésével készül a keksz, akkor azt a piacon nem tud-
ják majd értékesíteni. A helyi történések első visszhangja súlyos rasszizmus-
ról, hátrányos megkülönböztetésről, megalázásról szól, majd ezt követelően a 
helyi romák országos körben támogatott demonstrációjáról.  

A gyár nem a nevéből kikövetkeztethető módon Detken2, hanem Halma-
jugrán található. Halmajugra leginkább csak a közismert kertész, Bálint 
György, azaz Bálint gazda szülőhelyekén ismert, amivel a sajtótermékekben is 
gyakran találkozhatunk is (Pethes 2009: 7). A település Heves megyében a 

                                                      
1 A szöveg nem vizsgálja a ki a cigány? problémakör (vö: Török 2007) halmajugrai eseményekre 
vonatkoztatható kérdéseit, illetve a helyszínből – térség és település – adódó sajátosságokat (vö: 
Dobák 2007). Ugyancsak figyelmen kívül maradt a helyi magyarokkal való kapcsolat, tekintet 
nélkül annak konfliktusaira vagy harmonikus együttélésére (vö: Molnár 2019: 178; 642. lj.). 
2 Egyik alapítójuk, a detki Magyar-Bolgár Barátság Tsz. halmajugrai területén jött létre az üzem, 
innen a sajátos elnevezés. (Népszabadság 1983: 21) 
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Gyöngyösi járásban található. Lakossága évtizedek óta stagnál, napjainkban 
nagyjából 1300 főt számlál. Az utolsó népszámlálás adatai szerint ennek 
35,7%-a vallotta magát roma nemzetiségűnek (KSH 2013). Valós arányuk 
azonban becslések szerint ennél jóval magasabb lehet, az eseményről először 
értesítő cikk 70%-ra tesz arányukat.  

Doros Judit öthasábos helyszíni riportban számol be a kekszgyári munká-
ra jelentkező cigányok rasszista elutasításáról – a későbbre ígért gyári reakció 
hiányában csupán a helyi romák interpretációjában. Ebben az írásban a 
halmajugrai cigányok kirekesztésük több eseményét is felsorolják: csak egyet-
len roma munkása van a kekszgyárnak, az is csak „dísznek”; a kormányzat a 
cigányok felzárkóztatására szánt 60 milliárdból semmit sem költött rájuk; a 
gyerekek nyári étkeztetésén spórol az önkormányzat; a helyi konyhán nem 
kapnak munkát; kevés a közmunka. (Doros 2013: 6) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A Népszava publicistája is tényként kezeli az igazgatónőnek tulajdonított 
mondatot, a romagyilkosságokról szóló írásában tesz róla áthallásoknak is 
lehetőséget nyújtó említést. (Dési 2013: 10)  

És mindebből mintha semmit nem tanulnánk. Egy kekszgyárba nem 
vesznek fel cigányokat, arra hivatkozva, hogy a vevők „nem ennének 
cigányok kezéből”. Most eltekintve attól, hogy honnan is tudja a vá-
sárló, kik dolgoznak egy gyárban, mégiscsak érdekes, hogy valakik 
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ezt magyarázatnak gondolják. Más valakik meg elhiszik. Nem az ér-
dekli a fogyasztót, hogy jó-e a keksz vagy megfizethető? És ha már a 
kéznél tartunk, hogy a gyártó a WC-használat után mos-e kezet 
vagy sem? Mindez nem számít? Csak az, hogy lehessen egy jót cigá-
nyozni? A gyilkosságsorozat nem volt még elég figyelmeztetés, mi 
lehet ebből? (Dési 2013: 10) 

Tamás Gáspár Miklós jó két héttel később ugyanitt egy a hazai problémákat 
listázó írásában az ózdi vízelzárások, s a romagyilkosságok perének említése 
mellett szemlézi a kekszgyári esetet is, de az elhangzott rasszista kijelentést 
már állítólagosnak minősíti (Tamás 2013: 7).  

A Szabad Föld az esetet megelőzően többször is közölt a halmajugrai cigá-
nyok életéről riportokon, vélelmezhetően mélyinterjúkon alapuló, terjedel-
mes, az érveket ütköztető, fényképes írásokat (Palágyi 2009: 12-13), s fogla-
kozott a kekszgyári esettel is. (Palágyi 2013: 10)  

A tüntetések szervezőjét, Schmied Magdolnát3, a Roma Nővédelmi 
Szervezet helyi tagozatának elnökét az otthonában, egy hajdani is-
tállóból kialakított házban leljük meg. Jó húsz éve menekült át Er-
délyből, de csak nemrég kapta meg az állampolgárságot. Egy ideig 
kórházi takarítónőként, később egy üdülőben konyhalányként dol-
gozott. Az utóbbi években ő az a faluban, aki beszerzi és tanulmá-
nyozza a kisebbséget érintő rendeleteket. [...] Halmajugrán többször 
nyúlt a demonstráció fegyveréhez az immár többségben lévő roma 
lakosság. Néhány éve petíciót fogalmaztak a roma nővédők, mert 
aggódtak a tanoda fennmaradása miatt. Máskor azt kívánták elérni, 
hogy az önkormányzat mondjon fel egy őrző-védő szolgálatnak. Ko-
rábban a rasszistának tartott iskola-igazgatónő leváltását követel-
ték. Most azt ígérik: újabb tiltakozások várhatók, ahova elhívják a 
médiát is. (Palágyi 2013: 10) 

A Magyar Nemzet cikkírója augusztus 8-i írásában már a félreértésre, illetve 
annak felgöngyölítésére koncentrál. Végigköveti a „fals információ” útját, 
számbaveszi a szereplők esetleges politikai érdekeltségét, az esemény során 
magukat exponáló politikusokat és közszereplőket. (Velkei 2013b: 2) Érdekes 
vizuális ellenpontot képvisel az újságnak azon oldala, ahol ez az írás megje-
lent, hiszen pár sorral feljebb a főként romákat sújtó ózdi vízkorlátozás kap-
csán a megnyíló közkutakról számol be a lap (Borsodi 2013: 2). A cikkíró, 

                                                      
3 Egyes sajtótermékekben –Népszabadság, Index, Munkások Újsága, Kanadai Magyar Hírlap stb. – a 
Schmitt Magdolna név szerepel. 
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Velkei Tamás a „fals információ” szókapcsolatot egy pár nappal azelőtti, egész 
oldalas, képes írásában is használta már. (Velkei 2013b: 2) Ebben hosszabb 
interjút készít a település vezetőivel, a demonstrációt elindító Schmied Mag-
dolnával, illetve a gyár vezetőjével. A cikk egésze kiegyensúlyozottnak, hite-
lesnek tűnik, leszámítva annak rövid felvezetőjét: 

Fals információk alapján szerveztek tüntetést a Detki Kekszgyár 
előtt. Szinte a semmiből pattant ki botrány a közelmúltban Halmaj-
ugrán, ahol a helyi cigányság több roma szervezet támogatásával 
demonstrált a falu kekszgyára ellen. Rasszizmussal vádolták meg a 
cég vezetését, mert nem foglalkoztat helyi romákat, riportunkból 
azonban kiderül: a magánvállalkozás korábban is alkalmazott roma 
származású munkaerőt, s jelenleg is van cigány dolgozója. Megtud-
tuk, hogy a tüntetés szervezői alapvető félreértésekkel hergelik a 
romákat, az önkormányzat pedig attól tart: a politika gerjeszt mes-
terségesen ellentéteket az eddig nyugodt településen. (Velkei 2013b: 
2) 

A hír, illetve a közben a Detki Kekszgyár termékeinek bojkottjára felhívó olva-
sói kommentek az USA angol nyelvű hírösszegző- és elemző portálján, a 
Hungarian Spectrumon is megjelent, egy indifferens tartalom, az online nyelv-
tanulás (Balogh 2013) kommentfolyamában. Ugyancsak bojkottfelhívást tett 
közzé a Munkások Újsága (MUON 2013), illetve Kanadai Magyar Hírlap 
(Christopher 2013) is, melynek kommentelői között büntetésként Magyaror-
szág olimpiai játékoktól való eltiltása is szóba került4.  

A gyár érthetetlenül hosszasan hallgatott, így hivatalos állásfoglalás nélkül 
a rasszista vád egyre erősödött, teret kapott a sajtóban. Végül demonstráció 
után napokkal, 2013. július 31-én jelennek meg a sajtóban Pavlova Olga, a 
társaság ügyvezető igazgatója részéről a kekszgyár hivatalos cáfolatai. Ezek-
ben tagadja a rasszista kijelentés vádját, s azt is, hogy a gyár egyáltalán lét-
számbővítésben gondolkodott volna. Mindemellett rágalmazásért bírósági 
feljelentést helyez kilátásba (MN 2013: 2; Palágyi 2013: 10).  
  

                                                      
4 Magyarországot egyszerűen el kell tiltani az olimpiai játékoktól, ahogy hajdan Dél-Afrikát, az 
apartheidért. Ebből értenek, másból nem. [Hell István; 2013. július 26.] 
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Mivel Pavlova Olga, a Detki Keksz Kft. ügyvezető igazgatója a tünte-
tések idején külföldön volt szabadságon, a cég hosszabb ideig nem 
reagált az eseményekre. Első munkanapján az igazgató kérdésünkre 
kijelentette: semmi nem igaz abból, amit a tiltakozók állítanak. So-
sem mondott olyasmit, amivel Schmitt Magdolna vádolja, ezért 
„egész biztosan” feljelentést tesz a bíróságon. [...] Az uniós támoga-
tással kapcsolatban a tiltakozók valamit nagyon félreértettek – 
hangsúlyozta Pavlova Olga. Amikor külföldön értesült a hírről, elő-
ször nem is tudta, mire gondolnak. Aztán kiderült: arra a 19,2 millió 
forintra, amit a „vállalati irányítási rendszer kiépítésére” nyertek el. 
A pályázatban szerepel a „35 felhasználói hely” kifejezés, de ez nem 
új munkahelyek létrehozását jelenti, hanem azt, hogy a rendszert 
ennyi meglévő munkahely esetében alkalmazzák. „Értse meg min-
denki, a cégnél nincs felvétel” – ismételte meg Pavlova Olga, és visz-
szautasította a rasszizmus vádját. (Czene 2013: 2) 

Kilenc nappal később Pilhál György egy vitriolos cikkben már a Demokratikus 
Koalíció egyik vezető politikusát, Niedermüller Pétert igazítja helyre, lényegé-
ben kioktatja, hiszen a véleménycikk szerint Niedermüller még mindig a hely-
telen információkat (a kekszgyár 35 fő felvételére készült) tekinti alapul rasz-
szistaellenes tiltakozásában (Pilhál 2013: 7). Félreértés-faktorát tekintve az 
ügy több elemében is hasonlóságot mutat a sajtóban elhíresült, úgynevezett 
Mortimer-üggyel.5  

Az eseményeket vizsgálva – figyelmen kívül hagyva az indíték hitelességét 
– nem várt és feltűnő a helyi roma közösség azonnali és hatékony érdekképvi-
selete. Az, hogy képesek voltak saját érdekeiket azonosítani és felismerni, 
megfogalmazni és képviselni, illetve a sajtónyilvánosságot céljaik elérésére 

                                                      
5 A Mortimer-ügy a magyar sajtóban nagy visszhangot kiváltó bűnügy volt. 2005. május 8-án a 
Mortimer becenévre hallgató Gyurcsa Mihály, 17 éves szakközépiskolai tanuló egy karddal meg-
szúrta a 15 éves Patai Józsefet. Az eset jelentős publicitást kapott, mely során egy budapesti tö-
megközlekedési eszközön karddal szúrtak le valakit, aki fiatalkorú és cigány származású, a tettes 
pedig egy harci ruhákba öltözött csoport fehér bőrű tagja volt. A sajtó ebből azonnal rasszista 
indítékokra következtetett. Az erről szóló tudósítások nyomán az egész magyar közélet felboly-
dult. A politikai elit nagy része – élén a miniszterelnökkel – azonnal elítélte a rasszista indítékot, 
ami mint utóbb kiderült, nem létezett. Két tüntetés is lezajlott, az első a rasszizmus ellen, döntően 
liberális és baloldali értelmiségiekkel, majd miután kiderült, hogy a tettes is cigány származású, 
nemzeti radikális csoportok és a Jobbik szervezésében. Jellemző az ügy utóéletére, hogy a nemzeti 
radikális sajtó azóta is elő-előveszi az ügyet, ha egy-egy ügy rasszista indítéka megkérdőjelezhető. 
Köszönhető ez annak is, hogy a Mortimer-ügy roma sértettje az ügyet megelőzően is, de utána 
kiemeltképp erőszakos bűnözői életet élt. Cigánykérdésekben ártatlan Jauzsika gúnynéven jelen-
leg is a nemzeti radikalizmus hivatkozási alapját képezi. A Kuruc.info portál 2008 januárja és 
2017. júniusa között 42 cikkében hivatkozott ártatlan Jauzsikára, jellemzően akkor, ha egy ügy 
rasszista jellegét hamisnak vélték. (https://kuruc.info/t/0/?K=jauzsik*) [Letöltés: 2020. 01. 18.] 
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hatékonyan alkalmazni. Küzdelmüket több fronton is elindították, kapcsolati 
tőkéjüket hatékonyan felhasználták, s ügyesen egyensúlyoztak a kellőképpen 
harsány, de még európai módon jogkövető magatartásformák között. Mindez 
nem előzmények nélkül történt, hiszen a roma közösséget „edzetten”, felké-
szülten érte a kekszgyári eset.  

A halmajugrai cigányok már bő évtizeddel a kekszgyári történések előtt is 
médiaesemények részesei voltak, országos terjesztésű, vezető nyomtatott 
sajtótermékek és az internetes média is kiemelt helyen foglalkozott az ügyeik-
kel. (NN 2001: 2; T. Zs. 2002: 2; NN 2002a: 6; NN 2002c: 6) Ladányi János az 
országosan jellemzői passzív roma önérdekérvényesítéssel szemben a kevés 
pozitív példa között említi meg a halmajugrai cigányokat. (Ladányi 2002: 92) 
2002 márciusában a nemzetközi antirasszista nap alkalmából Váradi Zoltán, a 
halmajugrai cigány önkormányzat elnöke a Roma Polgárjogi Alapítvány díját is 
elnyerte (NN 2002b: 6) A helyi cigány szerveződések rangját mutatja, hogy 
egy terjedelmes írásban szakértőként Lakatos Alajos, az Együtt Halmajugráért 
Roma Magyar Egyesület egyik vezetője is kifejtheti véleményét (Ónody-Molnár 
2010: 2). 2008-ban az időközben létrehozott Halmajugrai Szebb Jövőért Tano-
da kilátástalan gazdasági helyze-téről született hosszabb írás (Farkas 2008: 
5). A következő évben egy kétoldalas írásban kerül elő Lakatos Alajos fiatalo-
kat felkaroló ökölvívóedzéseinek híre (Palágyi 2009: 13). 2011-ben egész 
oldalas, analitikus igényű cikk jelent meg az ugrai cigánytelepről kitörni képes 
Farkas Ágnesről (Varga 2011: 30). A viszonyulás nem mindig pozitív, hiszen 
ugyanebben az évben a helyi romák egy lekezelően gunyorosra megírt MTI-
hírben6 is szerepeltek.  

Emellett sikeres érdekérvényesítések soráról számol be a sajtó. Így tudták 
tüntetések segítségével megakadályozni az általuk alkalmatlannak és rasszis-
tának tekintett (Sárközi 2002: 9) általános iskolai igazgató újraválasztását7. Az 
eredményes érdekképviselet különösen az erőtlen cigány önkormányzatokkal 
összehasonlítva kiugró teljesítmény. A Roma Sajtóközpont munkatársai – Ber-
kes Béla, S. Kállai Szilvia – a Magyar Hírlap Belföld rovatában, ötödoldalas 
írásokban számoltak be a történésekről. (Berkes 2001: 5; S. Kállai 2001a: 5). A 
hírlap a Roma Sajtóközpontra hivatkozva a későbbiekben a sikerről is beszá-

                                                      
6 Amatőr szamurájok. Egy ember életveszélyesen, egy súlyosan megsérült a Heves megyei Halmajug-
rán egy verekedésben. A „küzdelemben” helyi cigányok mintegy tízfős csoportja veszélyes eszközök-
kel, közöttük szamurájkarddal vett részt. Az egyik ember fülét levágták. (MTI 2011: 14) 
7 Távozik az igazgató. Távozik posztjáról a halmajugrai Arany János Általános Iskola igazgatója, 
Bódiné Gulyás Ágnes. A döntésre az iskola vezetője és a helyi önkormányzat közös megállapodása 
után került sor. Bódinét néhány hónapja az önkormányzat képviselőtestülete mentette fel tisztségé-
ből a halmajugrai kisebbségi önkormányzat és a roma szülők követelése nyomán, akik rasszizmussal 
vádolták meg a vezetőt. Az igazgató ezek után munkaügyi bírósághoz fordult, amely a napokban 
másodfokon, jogerősen visszahelyezte állásába. A határozat miatt újabb tiltakozás kezdődött a 
községben. Az intézményt most Pelle József megbízott igazgató irányítja. (T. Zs. 2002: 2) 
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molt (RSK 2001: 5), ahogyan a Népszava is (S. Kállai 2001b: 16). A térségben 
élő romák oktatási helyzete a közelmúltban is témát adott a sajtónak (Szabó 
Judit 2018), de az már a fejlődés, a kitörés, az egyéni és közösségi siker stáció-
iról szólnak.  

2005-ben a lakóépületeiket évek óta fenyegető földcsuszamlások, azok 
szerintük nem megfelelő ügyintézése miatt „Suha Rudolf [a helyi cigány ki-
sebbségi önkormányzat vezetője] szerint nem kizárt, hogy a közeljövőben a 
parlament előtt tüntetnek, hogy a kormányzat találjon megoldást a problémá-
ikra.” (Munkácsy 2005: 9) Az esetről a Roma Polgárjogi Alapítvány elnöke, 
Horváth Aladár is publikált a sajtóban (Horváth 2005: 17), s a Beszélő is említi 
(Zsolnay 2002: 12). Beszédes adalék, hogy a 2019-es önkormányzati választá-
son öt jelölt közül a cigányságát nyíltan vállaló (Hliva 2018), a helyi tanodát is 
vezető dr. Lakatos Rozáliát választották meg polgármesternek.  

Az ügy másik főszereplője, a kekszgyár vezetője, Olga Pavlova már a tár-
gyalt esemény előtt is rendszeres szereplője és megszólalója volt a sajtónak. 
Ezekben az írásokban jellemzően a kekszgyár terveiről, beruházásairól, ter-
mékeiről eset szó (X 2000: 4; Sípos 2007). Üzleti, vezetői karrierjét, illetve az 
irányába megnyilvánuló sajtóérdeklődést nem tette tönkre a botrány, hiszen 
az események után is visszatérő alanya maradt a médiának. Ezekben a szöve-
gekben a sikeres vetői munkásság, illetve a nőként befutott szakmai életút 
kapta a legfőbb szerepet (VG 2015: 7), melyről a véleményét szakmai konfe-
renciákon, kerekasztal beszélgetéseken is kifejthette (Világgazdaság Konfe-
rencia 2015). A saját szegmensében mérvadó Figyelő 2007-ben terjedelmes 
cikket közölt róla és munkásságáról, benne megemlítve azt is, hogy „szláv 
vérmérséklete” és szókimondása konfliktust is okozott már a gyár életében 
(Bukta 2007: 63).  

A sajtóban a detki demonstráció koordinátoraként megismert Roma Nő-
védelmi Közhasznú Szervezet sajtóreprezentációja is jelentős – bár nem feltét-
lenül pozitív kicsengésű. A detki eset után az Index egy cikke, illetve erre hi-
vatkozva (Földes 2014) a Népszava is egy rövid írásban negatív színben tün-
tette fel, tiltott politikai előnyszerzés gyanúját megfogalmazva. Eszerint a 
nemzeti és keresztény értékeket valló Közösség a Társadalmi Igazságosságért 
Néppártnak közmunkásokkal gyűjtetett választási aláírásokat (Népszava 
2014: 2), ismertségét, hatalmát és befolyását arra használva, hogy kényszer-
helyzetben lévő romákat presszionáljon politikai jellegű munkavégzésre.  

Az esemény írott sajtóbeli utóélete nem volt jelentős, feloldódott a beveze-
tésben említett események sorozatában. A demonstrációk nem folytatódtak 
tovább, a tervezett tüntetések elhaltak. Nem tudni, hogy a kekszgyár ellen 
különféle fórumokon meghirdetett bojkottnak volt-e érezhető hatása, mint 
ahogyan azt sem tudni, maga a bojkott-tevékenység ténylegesen létrejött-e. Az 
írott sajtóban az esemény revelatív értékelése nem történt meg, összetett 
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konzekvenciákat nem fogalmazott meg senki, egyszerűen lekerült a napirend-
ről.  

A gyár első reakciói, illetve a megjelentetett állásfoglalása példázatként 
egy kríziskommunikációs képzési tananyagban8 (Vas 2018) kapott helyet. Az 
esemény feldolgozandó kutatási témaként megjelent a miskolci Kulturális és 
Vizuális Antropológiai Tanszék képzésében is, a BTKVAN405 kódújelű, Esetta-
nulmányok az alkalmazott antropológia köréből elnevezésű szeminárium kere-
tei között. Itt ugyan nem médiaesemény jellege domborodott ki, de több al-
kalmazott antropológiai, terepre épülő kutatási terv is született a probléma 
megoldására. (Büki 2013; Hanák 2014; Répási 2014; Rohrné 2016) 

Hiába halt el az esemény sajtóvisszhangja, mikszáthi kabátlopás ügyként 
napjainkig kísért. Hivatkozási alapként elő-előkerül, de az indítékok és követ-
kezmények hiányában jobbára csak az esemény felütése – cigány kézből nem 
kell keksz – marad meg. A kontextus figyelmen kívül hagyásával, az eredeti, 
első olvasatot tényként kezelve néha előkerül, hol mint a rasszista megkülön-
böztetés, hol mint a bojkottal való nyomásgyakorlás példája (ld. például: Hor-
váth 2014).  

A botrány eszkalálódását elősegíthette, hogy napokig nem jelent meg 
semmiféle cáfolat a rasszizmussal vádolt cégtől. A gyár vezetőjének távolléte 
megakadályozta az azonnali reagálás lehetőségét. Máig is kérdéses, hogy az 
üzem középvezetői miért nem tettek azonnali nyilatkozatot, meggátolva így a 
félreértések kialakulását. Az információhiányos időszak így lehetőséget terem-
tett az egyéni, sokszor spekulatív narratívák megjelenésének és elterjedésé-
nek. Az intoleranciától sem mentes, sok esetben politikailag is inkorrekt köz-
beszéd – az ország társadalmi állapotának egyik jelzője – ehhez kitűnő tápta-
lajjal szolgált.  

Kifejezetten gátolta a kialakult botrány mielőbbi rendezését, a félreértések 
tisztázását egyes sajtómunkások és a sajtóban megszólalási lehetőséggel bíró 
politikusok és értelmiségiek szakmailag felületes hozzáállása. Az, hogy úgy 
születettek publicisztikák, sőt, hírek, hogy nem győződtek meg minden kétsé-
get kizáróan az állítások hitelességéről. Az, hogy a mégis hitelesen, több szem-
pont figyelembevételével, fényképes helyszíni riportok segítségével tudósító 
médiahíreket figyelmen kívül hagyták, s spekulatív jellegű kijelentéseket 
tényként kezeltek.  

A halmajugrai roma közösség számára kettős eredménnyel zárult a bot-
rány. Örömre nem adhat okot, hogy ugyan a kekszgyár vezetésével szemben 
megfogalmazott rasszista vád téves volt, de munkát a helyi cigányok ezek után 

                                                      
8 A kommunikációs esettanulmány a gyár sajtóközleményét nyelvi szinten terjengősnek, fókuszá-
latlannak, zavaros nézőpontúnak, tartalmi szinten gyenge érvelésűnek tartja, kiemeli azonban, 
hogy hatásában sikerrel járt, hiszen „A rágalmazás megdőlt, a cég tisztázta magát”. 
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sem kaptak a gyárban. Az azonban elismerésre méltó, hogy a halmajugrai 
romák képesek voltak saját képviseletüket megszervezni, fenntartani, és sike-
resen működtetni. Képesek voltak a sajtó útján országos nyilvánosságot sze-
rezni, törekvéseihez más társadalmi csoportokat is sikeresen mozgósítani úgy, 
hogy a botrány utáni hétköznapokban is tudjanak ebből profitálni. S képesek 
voltak arra is, hogy közösségük egyes aktív tagjainak politikai aspirációit táp-
lálják, s már középtávon is sikerre segítsék.  
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Simon Zoltán 

Kísérletezés a pedagógiai kultúraváltás  
antropológiai vizsgálata céljából 

Előszó  

Earl Babbie írja a Kísérletezés céljára alkalmas témák kapcsán, hogy a társada-
lomtudományi kísérletek alkalmasak olyan kutatásokban, amelyekben kis-
számú és jól meghatározott fogalommal és felvetéssel dolgoznak a kutatók. A 
kísérletezés így különösen alkalmas a hipotézisek ellenőrzésére, illetve alkal-
masabb magyarázó, mint leíró célra. A kísérlet kiscsoportos interakciók vizs-
gálatára is jók, például összehozunk kísérleti személyekből egy kiscsoportot, s 
adunk nekik valamilyen feladatot, hogy tegyenek javaslatot valamilyen közös 
tevékenységük kapcsán. Ezután megfigyeljük, hogy a csoport hogyan szerve-
ződik meg, hogyan bánnak a problémával. Elvégzünk néhány ilyen kísérletet 
és közben megváltoztatjuk a feladat természetét. Megfigyeljük az eltérő felté-
telek között a csoport/csoportok szerveződésében és működésében mutatko-
zó különbségeket (Babbie 1995: 252).  

Sokan a kísérleteket laboratóriumi körülmények között képzelik el, pedig 
a társadalomtudósok sokszor a „való világban” kísérleteznek. Tanulmányom-
ban a pedagógiai kultúraváltás jelenségének vizsgálatát „természetes” kísérle-
ti körülmények között végeztem, az iskola mindennapi társadalmi eseményei-
nek rendes menetében. A helyszín egy olyan miskolci középfokú intézmény, 
amely az utóbbi években folyamatos szervezeti és strukturális változtatáso-
kon esett át. A kutatást szakaszosan végeztem, 2015-2017, 2017-2018, 2018-
2019 között. Több fázisban megvalósított kutatás alapvetően kvalitatív, olyan 
kritikai gondolkodással átszőtt kutatási probléma, amely kutatási projekthez 
kötött, az iskolának releváns kutatási kérdéseit tartalmazza, ezeknek a beazo-
nosítására törekszik, a megoldáshoz vezető utat keresi, elméleti, gyakorlati, 
etikai és társadalompolitikai következményeket boncol. A kutatásban érintet-
tek az iskolai közösség tagjait voltak, pedagógusok, diákok, akik (ön)reflexív 
tanulási folyamat részeseiként a tanulási-tanítási tevékenység konstruktív 
megismerésére törekedtek, a változtatási igényeket együtt határozták meg.  

A terepmunka egyik legfontosabb szempontja, hogy a kutató milyen kap-
csolatokat tud kialakítani a terepen. A terepmunka helyszínét adó iskolában, 
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másfél évtizede tanítok történelmet, társadalomismeret, vizuális kultúrát, 
etikát, ezen kívül osztályfőnöki feladatokat is ellátok. Segítem az iskola külső-
és belső kapcsolatrendszerét, osztályfőnöki teendőimen keresztül részt válla-
lok a duális képzés szakmai feladataiban.  

Esetemben is felvetődik a terepmunkamódszer személyességének követ-
kezménye, a kutatás szubsztantív tartalma. A kollégákkal és diákokkal való 
közelség vagy azonosság kinyilvánítása nem csak előnyökkel, hanem hátrá-
nyokkal is jár(hat). Kutatói státusom beolvadásának formája, mértéke eltérő 
képet mutat, az insider-outsider kettőségében mozog.  

A kutatás során egyszerre voltam jelen, mint antropológus, és mint a kuta-
tott iskola tanára, ám ezek a szerepek egymást kiegészítve a mindennapi 
munkámat antropológiai értelemben tereppé és egyszersmind beavatkozási 
színhellyé is változtatták. Reményeim szerint a kutatás újszerűnek tekinthető, 
mivel képes gyakorlati értelemben is megmutatni, hogy a klasszikusan értel-
mezett terepmunka mind céljában, megvalósításában és hatásában hogyan 
valósul meg az iskola mindennapjaiban. A kutatás során, a terepen nem csak 
módszeresen, tudományosan voltam jelen, hanem a kutatásban résztvevők 
(pedagógusok) nevelési-oktatási problémáival álltam kölcsönös viszonyban, 
kölcsönös ráhatásban (Vámos 2017: 46-47).  

Módszertani színtér:  
Miért szükséges a pedagógiai kultúraváltás  
antropológiai vizsgálata?  

Mészáros György a 2017-ben megjelent Pedagógiai etnográfia című művének 
bevezetőjében írja (Mészáros 2017: 9), hogy a neveléstudományi közegben, az 
utóbbi időben egyre élénkebb az érdeklődés a kvalitatív kutatások iránt. Ezen 
belül a hagyományos etnográfiai kutatás kezd utat törni magának, a terepen 
való izgalmas jelenlét, a „részvételt implikáló” kutatás egyre vonzóbbá válik, 
egyesek számára módszertanilag egyszerűbbnek tűnik a statisztikai vizsgála-
toknál (Mészáros 2017: 9). A szerző azt is hozzáteszi, hogy Magyarországon, a 
pedagógia színterén nehéz a hagyományos etnográfiai kutatást végezni, az 
oktatáspolitikai döntések még nem ismerték fel kelőképpen jelentőségét és 
előnyét a módszernek. Kihangsúlyozza, hogy műve az első részletes tudomá-
nyos összefoglalója a (magyarországi) pedagógiai etnográfiának és nem ga-
rantálja a módszer gyakorlati szinten történő elsajátítását, metodológiai út-
mutatónak szánja kutatóknak és egyetemi hallgatóknak egyaránt (Mészáros 
2017: 9). Mészáros miközben tisztázza a pedagógiai etnográfia fogalmát, 
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amellett foglal állást, hogy a pedagógiai etnográfia olyan módszertani para-
digma, amely a társadalomtudományi gondolkodásba „újfajta szempontokat 
hoz be”, tehát paradigmatikusan önálló területnek nevezhető. Mindezek mel-
let, a pedagógia etnográfiát az antropológiai hagyományba ágyazza bele, mint 
az ember, illetve emberi közösségek megértésének egyik metodológiáját (Mé-
száros 2017: 19-20).  

Knausz Imre a pedagógiai kultúra értelmezése kapcsán, szaktudományos 
gondolkodóként szintén közel kerül a kulturális antropológia alaptéziséhez 
(Knausz 2020). Élőlény-metaforát használva az iskolát élőlénynek nevezi. Azt 
írja, hogy aki már próbálkozott iskolai innovációval, az tudja, hogy milyen 
nehéz egy élő organizmust megváltoztatni. Ugyanis az élő organizmus a kívül-
ről bevitt új elemet vagy maradéktalanul asszimilálja, vagy ellenkezőleg kiveti 
magából. A pedagógiai kultúra értelmezéséhez lényegében úgy kezd hozzá, 
hogy a pedagógus mentalitást és a pedagógiai kultúra kifejezéseket szinoni-
maként használja. Az általa használt kultúrafogalomnak két aspektust tulajdo-
nít: a) az egyik aspektust pszichológiainak nevezi, és azt mondja, hogy a kultú-
rahordozó egyének elméjében lakozik, és ide tartozik az a gondolkodásmód, 
azok a hiedelmek, meggyőződések és szándékok, amelyek az adott kultúrához 
tartozó más egyénekkel közösek. Knausz a kultúrának ezt az oldalát leegysze-
rűsítve, hiedelemnek nevezi. b) Kultúrafogalmának másik aspektusa a visel-
kedésben és a cselekvésekben (tárgyakban) mutatkozik meg. Ezeket, mint 
külső tényezőket mentális eszköztárnak nevezi (Knausz 2015: 43-44).  

Knausz pedagógiai kultúraváltásának alapgondolata, hogy a pedagógiai 
újítások, a pedagógiai innovációk egy része nem tud megvalósulni anélkül, 
hogy magában a kultúrában (mentalitásban) ne következzen be egy elmozdu-
lás, egészében véve egy változás. A kisebb változtatásokat nem tekinti célrave-
zetőnek, a beavatkozás a kulturális struktúrákra kell hogy irányuljon. Magyar-
országon a tömegoktatás kultúrája formális, bürokratikus és eldologiasodott. 
A meglévő innovációk a személyességre építenek, maga a pedagógiai kultúra 
így érintetlen marad (Knausz 2015: 52-53). A továbbiakban nem igyekszem a 
pedagógiai kultúraváltás technikáinak ismertetésére, vállalhatatlan feladatot 
jelent számomra, pusztán néhány alapelvet rögzítek, amelyek a kutatás prob-
lematikáját meghatározták.  

Az iskolák belső világa (kultúrája) hierarchikus és tekintélyelvű. Miközben 
a legtöbb iskola hivatalosan (!) alapfeltételnek tekinti a más kultúrákkal kap-
csolatos elfogadó attitűdöt, a mindennapi pedagógiai gondolkodás és gyakor-
lat lenézi a szegénykultúrát, illetve a roma kultúrát, az iskola által képviselt 
magas kultúrába vetik hitűket sokszor a pedagógusok. A kezdő pedagógus 
belépve az iskola közösségébe, nem rendelkezik azzal a kultúrával, amit az 
adott iskola képvisel. Mentalitását az egyetemről, illetve bizonyos ifjúsági 
szubkultúrákból hozza, és sok esetben hamar ellentmondásba keveredik az 
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iskola pedagógiai kultúrájával. Kérdéses, hogy ez a fajta feszültség, bizonyta-
lanság meg fog-e oldódni, ha igen, akkor milyen formában. Az iskolai szokások 
átvétele a szociális reprezentációk átvételét is jelenti, az iskola kulturális szo-
kásai iránt kialakul egy asszimilatív viszony. A saját kultúra magához vonzza, 
asszimilálja az iskolában látottakat, ugyanis a „pedagógiai kultúra magja nem 
a lélekben van, hanem kívül, a társas erőtérben” (Knausz 2015: 52).  

Továbbgondolva az antropológiai kultúrafelfogásnak hatását a pedagógiá-
ra, szükséges megemlíteni a „kultúraazonos pedagógia” szemléletét. Az 1970-
es, 1980-as évektől kezdődően beszélhetünk kultúraazonos pedagógiáról, 
amely a mexikói amerikaiak oktatásának szükségleteiből fakadt ki, és mód-
szertani eljárásában frekventálódott a családokkal való kapcsolattartás, a 
családi, közösségi, etnikai identitás erősítése céljából. Megszületett a kulturá-
lisan alkalmazkodó pedagógiai szükségessége. Az 1980-as években létrejön a 
pedagógiai antropológia, amely a kultúrára reagáló oktatás, a kultúrára reagá-
ló pedagógia, a kulturálisan adekvát tanítás, kulturális kongruencia, kulturális 
megfelelés, kulturális reaktivitás, kulturális kompatibilitás fogalmi rendszere-
ket hozza magával (ld. bővebben Boreczky 2000). A felsorolt fogalmi rendsze-
rek egységesen integrálják a kultúra olyan elemeit mint a „légkör, kapcsolatok, 
érintkezések kommunikáció, bánásmód, tanulási stílus” (Boreczky 2000).  

Boreczky szerint a kultúraazonos pedagógiát a fenti kulturális elemek fi-
gyelembevételével, ezek megfeleltetésével és illesztésével deduktív módon 
szükséges belehelyezni a közoktatási rendszerbe. Ugyanis mind az alacso-
nyabb iskolai végzettségű szülők gyerekei, mind a kisebbségi helyzetben lévő 
gyermekek számára kikerülhetetlen a kettős szocializáció, a kettős identitás 
(Boreczky 2000). Az iskola kultúrája végeredményben a függőségek, identitá-
sok, státusok, hatáskörök és jogosítványok bonyolult rendszere. Az iskola 
kultúrájában is megjelenik a társadalmi környezet, ahol a családi és iskolai 
kultúra elemei összekeverednek. Röviden szólva az iskola kultúráját is a bipo-
laritás jellemzi. Nagyon sok, különböző iskolákban végzett résztvevéses meg-
figyelésen és a kvalitatív kutatás sokrétegűségét felhasználó antropológiai 
kutatásra lenne szükség ahhoz, hogy egyáltalán felszínre kerüljön, hogy mi-
lyennek látják a gyerekek az iskolát. A mai magyarországi változó társadalmi 
és etnikai csoportok kultúrájának oldaláról nézve vajon milyen iskolai kultú-
ráról beszélhetünk, illetve a kudarcokkal és sikerekkel teli iskolai történetek 
hátterében milyen családi- és iskolai kultúraelemek vethetők össze? Ezen 
kérdések számbavétele nélkül, nehezen képzelhető el, hogy a pedagógusokat 
fel lehet készíteni az iskolai csoportkultúrák megismerésére, illetve arra, hogy 
ezen csoportkultúrák részévé, netalán alakítóivá váljanak, végeredményben 
reflektáljanak saját pedagógiai kultúrájukra (vö. Boreczky 2000).  

1996-ban lát napvilágot Angelusz Erzsébet Antropológia és nevelés című 
műve. Angelusz az antropológia fogalmát eredeti, filozófiai jelentésében hasz-
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nálja az emberi lényeg és az emberi reprodukció problémakörét célozza elem-
zésével. Művében egyaránt alapul veszi mindazokat az ismereteket, amelyek 
az általános embertudomány és a kultúrával foglalkozó antropológia tudo-
mányterülete összefüggésben kínál. A szerző a filozófiai antropológia „klasszi-
kus” problémájának az emberi lényeg mibenlétét tekinti, illetve a lényeg rep-
rodukciójának kérdését boncolgatja. Az antropológia és nevelés koincidenciá-
jából fakadóan az általa képviselt lényegfogalom a következő: „Felfogásom 
szerint ugyanis emberi lényegnek az ember kultúrateremtő képessége tekinthe-
tő, amely mindig közösségi életkeretek között, a közösségben élő ember termé-
szetes életnyilvánításaként mutatkozik meg. Az emberi közösségek létük meg-
erősítése, belső kohéziójuk megteremtése és létezésük kinyilvánítása ’vágyától’ 
indíttatva munkálják ki az emberi megoldások sajátos repertoárját: a szellemi 
és gyakorlati manőverek, érintkezési módok, nevelési eljárások stb. rendszerét” 
(Angelusz 1996: 13).  

A mű lényegi kivonatához hozzátartozik az is, hogy a szerző összefoglalja a 
nevelés antropológiai vizsgálatának tudományos feltételeit. Angelusz a 19. 
század közepére vezeti vissza a nevelés és antropológiai találkozásának tu-
dományos feltételeit. A neveléstörténetet, mint tudományos diszciplína kiala-
kulását is ekkora helyezi. Megjegyzi, hogy ekkor váltak érdektelenné a neve-
lésre vonatkozó metafizikus elgondolások, általánosítások, az érdeklődés a 
konkrétumok és differenciák irányába mozdulnak el. Megszaporodtak azok a 
szempontok, amelyek alapján a nevelés értelmezhetőnek bizonyult. A mecha-
nikus szemléletmódot felváltotta a módszertani jellegű elemzés, kialakultak a 
neveléstudományi szakdiszciplínák. A nevelés történelmi-társadalmi aspektu-
sából elsőként hatott az etnológia, mint a nevelés kultúránkénti jellegzetessé-
geinek feltárása. Egyre nagyobb jelentőségre tettek szert a kultúraközi össze-
hasonlító vizsgálatok, amelyek gazdag ismeretanyagot nyújtottak a kultúra 
egészével összefüggő kutatásoknak. Összességében az antropológia hatása a 
neveléstudományra közvetve azt bizonyította, hogy a neveléstudomány első-
sorban az intézményes nevelésre, az azzal kapcsolatos történésekre összpon-
tosít, és kutatási paradigmáiba nem vonja be a nevelési történéseket, amelyek 
a mindennapi élet keretei között formálódnak (vö. Angelusz 1996: 17-26).  

Németh András A neveléstudomány nemzetközi modelljei és tudományos 
irányzatai című írásában a neveléstudomány kialakulására hatást gyakorló és 
napjainkban is mértékadó főbb nemzetközi tudományos irányzatok történeti 
nézőpontú bemutatására vállalkozik (Németh 2015: 255-294). Németh írásá-
ból ezúttal a 20. század első felétől kezdődő tudományfejlődési stratégiákból, 
illetve a 20. század utolsó évtizedeinek főbb rendszerelméleti tendenciáiból 
emelek ki néhányat, kizárólag azokat, amelyek a kutatásom módszertani ap-
parátusával kongruensek. A recens tudományfejlődési pontokat jobban meg-
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közelítve, röviden beemelem a posztmodern szemléletmód hatását a nevelés-
tudományra.  

A 20. század első felétől a neveléstudomány a társadalomtudományok 
többségéhez hasonlóan, igyekszik felzárkózni egy-egy korszak ismertebb, 
relevanciával bíró irányzatához, és egyszersmind meghatározni saját fogalmi 
eszközkészletét, szemléletmódját. Megtörténik a társadalomtudományos 
irányzatok befogadása, illetve továbbfejlesztése, amelyek napjainkban is meg-
alapozzák a nevelés-oktatás, tanulás-tanítás elmélyültebb, differenciáltabb 
tudományos reflexióját. A 20. század első évtizedében a neveléstudomány 
egyetemi tudományként való elfogadásával egy időben megteremtődik az 
empirikus pedagógiai szemlélet. Az angolszász és francia tudományrendszer 
irányzataként erőteljesebb szerephez jutnak a szociológiai megalapozottságú 
társadalomtudományok, az empirizmus, pozitivizmus, pragmatizmus tételeit 
követve (Németh 2015: 272-274). Mindezek mellett a neveléstudományban 
megjelennek a szellemtudományos, megértő irány-zatok. Elsősorban Dilthey 
és Husserl munkáinak köszönhetően a 20. század első felében nagyobb lendü-
letet vesz a humán-, illetve társadalomtudományok differenciálódása. Ekkor 
különülnek el jobban a történeti és kultúratudományok. A német egyeteme-
ken és a közép-európai régióban a filozófiai gyökerű bölcsészettudományok – 
értsd történeti kultúra és egyéb szellemtudományok – a racionalista, német 
újhumanizmus, idealizmus, historizmus, fenomenológiai, hermeneutika, dia-
lektika kutatás-módszertani apparátusával dolgoznak. A szellemtudományos 
irányultságú neveléstudomány módszertani bázisát Hermann Nohl nevéhez 
kötik. Őutána a nevelési valóság megértésének céljából, a pedagógiában is 
elkezdik használni a „résztvevő megfigyelést”, mint módszertani eljárást, 
amely alapján négy kutatás-módszertani lépést különítenek el: 

„(1) A konkrét nevelési helyzet szisztematikus megfigyelése. Ennek célja nem 
a kvantifikáció, vagyis a megfigyelt jelenségek megszámlálása, megmérése, a 
kutató a megfigyelés eredményeit értelmezi, jelentésük alapján interpretálja. (2) 
A megfigyelt jelenségek szembesítése saját élményeivel, tapasztalataival (a 
„hermeneutikai alapszabály” érvényesítése – az „én” felfedezése a „te”-ben). (3) 
Visszautalás a közös tapasztalatokra – a tapasztalatok objektivációja, össze-
kapcsolása a történetileg kialakult kulturális környezet közös jegyeivel. (4) A 
megfigyelt jelenségek összekapcsolása annak előzményeivel, a jelenben mani-
fesztálódó emberi megnyilvánulások nem érthetők és nem értelmezhetők az 
azokat létrehozó történeti előzmények (pl. egyéni életút, az adott közösség kö-
zös történeti emlékezete stb.) nélkül.” (Németh 2015: 275).  

A strukturalizmus és neveléstudomány, illetve a társadalmi-kulturális je-
lenségek struktúraelemzésén túllépve, a 21. század eleji tényekre alapozott 
oktatáskutatásnak szánok egy gondolatot (bár kutatásom során nem vizsgál-
tam az oktatáspolitikai döntéseket, de figyelembe vettem a releváns pedagógi-
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ai gyakorlatokat, valamint a reformstratégiákat). A tényekre alapozott okta-
táskutatás igazából olyan újabb empirikus fordulat, amely az oktatáspolitika 
és az oktatáskutatás tudományos alapokra történő helyezését sürgette. Ezzel 
kapcsolatosan az angol-amerikai szakirodalomban az „evidence-based 
education policy/research” kifejezés terjedt el, és tudományos bizonyítékokon 
alapuló oktatáspolitika-kutatást jelent (Németh 2015: 283).  

A posztmodern és neveléstudomány kapcsolatából (ez a kapcsolat több 
egymásra épülő szakaszt jelöl és a hermeneutikai tudományfelfogás módszer-
tani bázisán alapul) a nyelvi fordulatot szeretném kiemelni. A nyelvi fordulat 
(linguistic turn) kifejezést először Richard Rorty használja, a nyolcvanas évek-
től irányzattá növi ki magát, miszerint a történeti szövegeket, a strukturális 
nyelvészet és a pszichoanalizís segítségével, sajátos diskurzusként használja. 
Mindez olyan kritikai eljárás, amely értelmében „...a nyelvet olyan zárt rend-
szernek tekintik, amelyben a jelek közötti összefüggések újabb jelentéseket hoz-
nak létre, ahol a valóság nem a diskurzuson kívüli viszonyítási alap, hanem a 
nyelv terméke” (Németh 2015: 285). Ebbe a szemléletváltásba lép be az antro-
pológia területéről Clifford Geertz, aki szerint a kultúra egésze szövegként 
fogható fel. Geertz szerint a kultúra a szimbólumokban megtestesülő jelenté-
sek történetileg közvetített mintáit jelöli, olyan szimbolikus formában kifeje-
zett és öröklött koncepciók rendszerét, amelyeken keresztül az emberek 
kommunikálnak, fejlesztik az élettel kapcsolatos tudásukat (Geertz 2001:74). 
Az antropológiai kutató ebben a folyamatban a kultúra jel-és szimbólumrend-
szerére irányítja a figyelmét, ugyanis minden kultúra önmaga interpretációja, 
meghatározott szimbolikus kifejezési formák mentén (Szűcs 2004: 7). A kultú-
ra szövegként történő értelmezéséből pattan ki az a felismerés, hogy az embe-
ri cselekvések, lényegében a „kultúraszöveg sajátos” formái, amelyek gazdag 
szimbolikus jelentést hordoznak. Mészáros György is megjegyezi, hogy a 
posztmodern megközelítések későn kerülnek bele az oktatáshoz kötődő etno-
gráfiai leírásokba. Léteznek olyan kutatások, amelyekben a fiatalok perspektí-
vájának bevonása történik meg, mint posztmodern dimenzió, ahol párhuza-
mosan jelen van a szubjektum és identitásértelmezés textualitása, illetve a 
kutatói pozícióra és módszerekre való erőteljes reflexió (Mészáros 2017: 47). 
Az utóbbi perspektíva miatt érkeztem meg a posztmodern és neveléstudo-
mány kapcsolatához (ezért nem is haladok tovább a poszt-posztmodern, 
posztkritiai kutatási irányzatok ismerte-tésével). A posztmodern gondolkodás 
szerint a saját, hosszabb idejű, émikus pozíciójú kutatásomra történő reflexi-
óm lényege, ezúttal a terepmunka levezetésének ismertetése, magának a kuta-
tás tényleges folyamatára irányuló (ön)reflexió. A posztmodern gondolkodók 
szerint az etnográfiai szövegek létrehozásában maga a folyamat a lényeges. 
Ennek alapján: „Úgy vélik, hogy az antropológusok soha nem lehetnek a kultúra 
jelenségeinek elfogulatlan megfigyelői. A terepmunkát folytató kutatók szükség-
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szerűen adott időben adott helyen dolgoznak, ezért egyes dolgokat észrevesznek, 
míg másokat figyelmem kívül hagynak. A terepmunka sajátos körülményei – az 
adott politikai kontextus, a vizsgálódó preferenciái és az adatközlők véletlensze-
rű vagy szándékolt kiválasztása – együttesen kritikusan befolyásolják a vizsgált 
társadalom megértését. A hagyományos etnográfiai tanulmányok a semleges és 
mindentudó megfigyelő nézőpontjából íródtak. Ám a posztmodern gondolkodók 
állítása szerint, mivel az antropológiai adatok gyűjtése szubjektív, nem lehetsé-
ges azok objektív elemzése” (Rosaldo 2003: 253).  

Módszertani értelemben kutatásomra a legnagyobb hatást az akciókutatás 
jelentette. A közelmúltban Magyarországon is megjelentek olyan szaktudomá-
nyos kutatások, és az ezek eredményét leíró szakpublikációk, amelyek a tanu-
lás fejlesztésére, a pedagógusok önreflexiós gyakorlatára próbáltak hatni. E 
kutatások a nemzetközi szakirodalomban meggyökeresedő action research 
(akciókutatás) metodológiájából merítettek, annak érdekében, hogy mélyeb-
ben eljussanak a pedagógiai folyamat megismeréséhez. Fontos rögzíteni, hogy 
az általánosan használt action research szakmódszertani háttere az alkalma-
zott antropológia módszertani bázisából alakul ki, ezen belül specializálódik, 
de semmiféleképp nem válik le attól.  

Vámos Ágnes, magát az akciókutatást az „action antropology” fogalmi hát-
teréből vezeti le (Vámos 2017). Az olyan eseteknek felelteti meg az akció ant-
ropológiát, amikor is a korábbi intakt antropológus kutató szerepét, felváltja a 
helyieken segítő, beavatkozó antropológusi szerep. Az akciókutatás és a neve-
léstudomány összekapcsolása esetén a szerző jó előre kihangsúlyozza, hogy a 
módszer beágyazottsága a neveléstudományba igen csekély mértékű, viszont 
annál fontosabbak paradigmái, amelyek révén a magyar tudományos gondol-
kodásban, változást tud generálni. Vámos szakmódszertani értelemben az 
akciókutatás és neveléstudomány összekapcsolását Dewey 20. századi neve-
lésfilozófiai munkásságán keresztül végzi el, annak alapján, hogy Dewey az 
akciókutatást a tapasztalati tanulás elvéhez köti (Vámos 2017: 57).  

A kulturális antropológiában az akcióantropológia Sol Tax, az 
északamerikai fox indiánok között végzett kutatásához vezethető vissza, az 
1950-es évekre. A következő definíciót Lajos Veronika adja, Sol Tax-ra hivat-
kozva, amikor is az Amerikai Antropológiai Társaság a következőképpen hatá-
rozza meg az akcióantropológiát: „Definíció szerint az akcióantropológia olyan 
tevékenység, amelyben az antropológusnak két egyenrangú célja van és egyikre 
sem ruház alacsonyabb rendű pozíciót. Egyrészt segíteni akar egy csoport em-
bernek egy probléma megoldásában, másrészt a folyamat során tanulni akar 
valamit” (Lajos 2014: 37).  

Az idézetben feltűnő két egyenrangú cél Tax kutatási gyakorlatában azt je-
lentette, hogy a fox indiánokat (adatközlőket) partnerként kezelte, kollégánk 
szólította őket, akik a kutatásban részt vettek, mi több bizonyos mértékig 
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beleszóltak. Rengeteg bírálat érte ezért Tax személyét, szakmai eljárását. Ma-
gyarországra az ezredfordulót követően az alkalmazott- és akcióantropológia 
kéz a kézben jelenik meg, a módszertani különbségek definiálására ekkor még 
nem kerül sor. Azért nem mert, az antropológiai kutatás metodológiai alapkö-
ve határozza meg mindkét módszert, azaz a résztvevéses megfigyelés és a 
részvételi szemléletmód.  

A részvételi szemléletmódnak az antropológiai, etnográfiai szaktudomá-
nyos leírásokban csak napjainkban született meg revitalizáló leírása, amelyet 
kollaborációként határoznak meg a legújabb szakpublikációk. A kollaboratív 
eljárásnak a lényege, hogy a résztvevéses folyamatokban az aktorok nem 
pusztán együttműködnek, hanem tudástermelésbe kezdenek, újabb ismere-
tekhez jutnak, korábban nem ismert szempontokat vesznek figyelembe, ame-
lyek hatással vannak a közös és egyéni cselekvésekre, szervezeti- és társadal-
mi gyakorlatokra (Lajos 2014: 37).  

A kollaboratív eljárás eszerint egyszerre sajátja az alkalmazott antropoló-
giának és az akcióantropológiának, mi több mindkét módszernek az abszoluti-
zálható empirikus lényegét, magát a cselekvést egyszerre határozza meg.  

A pedagógiai kultúraváltás antropológiai vizsgálatának empirikus részét 
előrevetítve, az alfejezet címben megfogalmazott kérdést (Miért szükséges a 
pedagógiai kultúraváltás antropológiai vizsgálata?) a „pedagógiai valóság” 
irányából szeretném megválaszolni. Mészáros a „pedagógiai valóságot” egyfaj-
ta szakmai ontológiai kérdés mentén közelíti meg: Mi a pedagógiai kutatás 
tárgyköre (az etnográfiában)? A kérdés diszciplináris horizontját kitágítva, azt 
mondja, hogy ez esetben az emberi lét egyfajta szemléletéről van szó. Nemzet-
közi szakirodalmak egybevetésével kontemplálja a pedagógiai valóság tartal-
mát és kérdésesé teszi, hogy a társadalomtudományok képviselői minden 
kontextusban ugyanazt gondolják a pedagógiai valóság kapcsán. Ide vonatko-
zó szemlélődésében azt mondja, hogy az antropológusok szerint a pedagógia 
mint intergenerációs kultúraátadás humán specifikum. Az emberi közösség-
ben a tanulás során nem pusztán utánzásról van szó, a tanuló az (iskolai) mo-
dellt nem csak utánozza, hanem a modell is megfigyeli őt, értékeli valamilyen 
sztenderd alapján, tehát intencionálisan közbe avatkozik. A nevelésfilozófiá-
ban a pedagógia nem csupán humán specifikum, hanem olyan dimenzió, 
amely meghatározza emberi mivoltunkat és végigkíséri életünket, azaz szün-
telenül nevelődünk. A legkézenfekvőbb meghatározás szerint a pedagógiai 
valóság az „...amikor emberek egymásra hatnak, értékeket, tudást, készségeket 
közvetítve” (Mészáros 2017: 92-93). Minden a pedagógiára irányuló kutatás-
nak a pedagógiai valóságot kell kutatnia és fontos, hogy ne csak a kutatókhoz 
szóljanak a kutatások, hanem maguk a kutatók is résztvevők legyenek.  

A pedagógiai kultúraváltás antropológiai vizsgálatának lehetőségeit azért 
helyezem a „pedagógiai valóság” elméleti keretébe, mert napjainkban az isko-
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láknak legfontosabb céljuk és egyben kihívásuk a tudásátadás és a megújulás. 
A tudásátadást rengeteg minden szabályozza, az aktuális pedagógusképzési 
paradigma, a NAT, kerettanterv, stb. Az iskolák kulturális orientációja igazából 
érintetlen marad. Márpedig a legtöbb oktatást érintő probléma ebből szárma-
zik. A pedagógusok nagy része nem is tudatosítja, hogy létezik (külön!) ez a 
funkció (legtöbben azzal érvelnek, hogy „...én elvégeztem az egyetemet, minek 
és kinek bizonyítsam, hogy értek a szakmámhoz?”). A mindennapi pedagógiai 
gyakorlatot a legtöbb iskolában a szociális reprezentációk irányítják, azok a 
mindennapi életből eredő koncepciók és magyarázatok, amelyek az egyének 
közötti kommunikáció halmazát jelentik. A szociális reprezentációk (a fogal-
mat a román származású szociálpszichológus Serge Moscovici honosította 
meg) lényegében olyan sémák, amelyeken mindennapi gondolkodásunk, vi-
selkedésünk alapul. Moscovici központi hipotézise, hogy nem a helyzet objek-
tív jellemzői azok, amelyek meghatározzák az interakcióban résztvevő ala-
nyok viselkedését, hanem az, ahogyan a helyzetet ábrázolják a tagok (Boldasu 
2017). A „nem lehet rendesen tanítani”, vagy „nem bírok a sokféle gyerekkel” 
azt tárja fel a pedagógiai kultúraváltás szempontjából, hogy a bennünket kö-
rülvevő jelenségeket nem közvetlenül tapasztaljuk meg, hanem a 
reperezentációk által alkotott szemüvegen keresztül. Ebben az esetben, ami-
kor alapul veszünk egy tanulót, vagy tanulói csoportot (osztályközösséget), 
akkor olyan tulajdonságokkal ruházzuk fel, amilyennel a tanuló, csoport az 
adott kulturális közösségben rendelkezik (Knausz 2015: 46). Az ilyen jellegű, 
az iskola hagyományos formáihoz kötött magatartások azt jelzik, hogy a tu-
dásátadás ugyan működne, de az iskola szervezeti kultúrája, klímája nem tá-
mogatja/vagy nem tudja támogatni ezt. A megoldások elnapolásra kerülnek, 
illetve nem tudatosulnak.  

A pedagógiai kultúra ettől függetlenül változóban van, alakul, csak olyan 
torz módon, hogy abból konfliktusok ezrei keletkeznek. Így az iskola nevelési 
kultúrájában legtöbbször óriási vákuum keletkezik, amelybe spontán beömle-
nek értékek, normák, szimbólumok, interakciós minták, de ezek rendezetlenül 
maradnak.  
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Empirikus színtér:  
A pedagógiai kultúraváltás antropológiai  
vizsgálatának lehetőségei  

Kutatásom empirikus részének bemutatását az alkalmazott antropológia és 
pedagógia kapcsolatának elméleti és gyakorlati lehetőségeivel kezdem. A ku-
tatás eddig felvázolt elméleti horizontja reményeim szerint konstellál a kuta-
tás eredményeivel. Kutatásom eredményét prognosztikusnak tekintem. Kísér-
leti lényege mellett, olyan pilot study-nak tekintem, amely egy későbbi, na-
gyobb átfogó vizsgálatot készít elő, gyűjt hozzá adatokat, illetve finomítja az 
alkalmazandó eljárásokat (vö. Kontra 2011: 108). Az empirikus színtér leírása, 
egy miskolci szakközépiskolában, résztvevéses megfigyelésen alapuló 
mikrokutatás eredményeinek rövid, esszenciális elemzését foglalja magába. 
Az iskolai közösségben végezett kutatás az alábbi célkitűzés mentén haladt: 
(1) gyakorlott középiskolai tanárként és kutatóként mindennapi pedagógiai 
munkám és annak helyszíne miként vált/válhatott kutatási tereppé, (2) olyan 
résztvevéses megfigyeléssé, amelynek eredménye a gyakorlatba visszafordít-
ható, probléma feloldással járjon együtt, innovációra készttessen, a pedagógu-
sokban és diákokban energiákat szabadítson fel, új csoportélményhez- és 
identitásmintához vezessen, a diák-tanár, tanár-diák kapcsolatban (vö. Vámos 
2017). Másfelől ezen új csoportélmények, identitásminták, innovációs energi-
ák, ne csak a kutatásban résztvevők esetében mutatkozzanak meg, hanem e 
változások, új attitűdök végbe menjenek az iskolai csoportok, az iskolai szer-
vezet és rendszer szintjén is.  

A fentiekben már jeleztem, hogy a recens magyarországi pedagógiai szak-
irodalomban (a kulturális antropológia módszertani beágyazottságán keresz-
tül) meghonosodni látszik az akciókutatás fogalma, gyakorlati értéke. Arra is 
kitértem, hogy a témához kapcsolódó kurrens hazai pedagógiai szakirodalmak 
olyan akciókutatásról beszélnek, amelyet az alkalmazott antropológia para-
digmájából vezetik le. Ennek ellenére elmondható, hogy Magyarországon ke-
vés az iskolára/iskolai kultúrára, a közösségi tanulásra irányuló alkalmazott 
antropológiai módszerű kutatás.  

A kutatás elméleti iránya az alkalmazott antropológia és pedagógia para-
digmáiba implantálódik, azzal a céllal, hogy az alkalmazott antropológiai tudás 
lehetőségét bizonyítsa, alternatív pedagógiai gyakorlatokat hívjon segítségül. 
Gyakorlati eredményét tekintve nem lezárható a kutatás, az utókövetésen túl, 
szükségesnek mutatkozik a kutatást – a meglévő eredmények függvényében – 
további ciklusokra bontani a soron következő tanévben/tanévekben.  

A kutatás során egy iskola, egy tanári közösség mindennapi pedagógia 
gyakorlatát vizsgáltam. A dolgozatban leírtaknak nem tulajdonítok 



KULTÚRÁK - TÉMÁK – EMBEREK 

154 

tudománymódszertani eredményt. Közismert, hogy az utóbbi időben több 
hazai és nemzetközi módszer keresi helyét kisebb-nagyobb sikerrel a közokta-
tásban, abban a megújulási folyamatban, amit pedagógiai kultúraváltásként 
aposztrofál a tudományos (köz)gondolkodás. A recens magyarországi peda-
gógiai szakirodalmakat tekintve, az oktatási innovációk keletkezésének és 
elterjedésének problémakörét Halász Gábor foglalja össze konzekvensen. A 
„scaling up” angol kifejezés tudománytörténeti kontextusából indul ki, és ve-
zeti el az olvasót az oktatási változások, a minőségi váltás összefüggéseinek 
irányába. A „scaling up” angol kifejezésnek a magyar pedagógiai szakiroda-
lomban egyelőre még nincs egységesen elfogadott magyar fordítása. Halász a 
léptékváltás kifejezést tartja a legmegfelelőbbnek, ennek kapcsán írja: „A lép-
tékváltás nemcsak és nem is elsősorban mennyiségi, hanem inkább minőségi 
változást jelent, azaz nem arról van szó, hogy ugyanabból több lesz, hanem 
arról, hogy valami más keletkezik. Különösen így van ez akkor, ha az innováció 
terjedése olyan környezetben kell, hogy történjen, amely jelentős mértékben 
eltér attól, ahol keletkezett: például olyan iskolákban, amelyek kevéssé nyitot-
tak a változásra, ahol a személyzet képességei szerényebbek, vagy amelyben 
az új technológia működtetéséhez szükséges egyéni és szervezeti tanulás lehe-
tőségei korlátozottak (Halász 2016:11). Az alkalmazott antropológia segítsé-
gül hívása ebben a relációban nem készen kapott módszer, amit azonnal és 
minden iskolában lehet alkalmazni. Bár az iskolára, iskolai kultúrára és annak 
ágenseire irányul, de az országos szintű pedagógiai módszerekkel ellentétben 
a mikrokutatás szintjén kíván maradni. Elsősorban olyan antropológiai látás-
módot feltételez, von maga után, amely abban segít, hogy egy kisebb iskolai 
közösségen belül a pedagógusokat és diákokat egyaránt reflexív tanulásra 
hívja, ön- és egymás megismerését segítse elő. Egy adott iskolai közösség ta-
nulási-tanítási tevékenységének konstruktív megismerését célozza.  

Ahogy Vámos Ágnes fogalmaz: „Az akciókutatás korai időszaka a társa-
dalmi szereplőkről vallott felfogás, az egyén és közösség kapcsolatának újraér-
telmezését hozta a 20. század elején. Gyökerében az az episztemológiai felfogás 
áll, miszerint az ember tanulását a tapasztalatai által nyert tudás folyamatos 
megújítása jellemzi, mely tapasztalat kisebb nagyobb közösségben zajló tanu-
lásként, összességében társadalmi tanulásként jelenik meg” (Vámos 2017:46-
47).  

Az alkalmazott antropológia gyakorlatorientáltsága révén, illetve beavat-
kozó, kollaboratív módszertani bázisának köszönhetően, már jó ideje kivívta 
elismerését az akadémiai antropológiának (bár nemzetközi szinten is sok 
kulturális antropológus az alkalmazott vagy akcióantropológiát nem tekinti 
egyenrangúnak, az elméleti, akadémiai antropológiával). Az alkalmazott ant-
ropológiának tudásbázisa lassan érkezik Magyarországra, a rendszerváltás 
előtti időszakban a szaktudományos gondolkodás korlátait nehezen töri át. Az 
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1989-90-es évek politikai fordulatát, a demokratizálódás időszakát követően e 
szubdiszciplina magyarországi szaktudományos beágyazottsága viszonylag 
gyorsan lezajlik, a kulturális antropológia társtudományainak elméletére és 
gyakorlatára is hatást gyakorolva.  

Az alkalmazott antropológia és pedagógia tudományos igényű összekap-
csolására tett kísérletek nem ismeretlenek a hazai szakirodalomban, bár két-
ségkívül új keletűek, módszertani leírásukat tekintve az ezredforduló környé-
kén, illetve ezt követően születnek. A dolgozat módszertani apparátusa, a ku-
tatás célkitűzése az alkalmazott antropológia, illetve akcióantropológia (action 
research) azon kísérlete miszerint a kutatás, fejlesztés és az innováció, hozzá-
járulhat az egyéni és szervezeti tanulás fejlesztéséhez. Kutatásom végered-
ményben értékelés, amely a tanulásra, mint tevékenységre reflektál, az erre 
irányuló reflexiókat foglalja össze, elemzi ahogyan a tanítást a pedagógusok 
személyes intuícióikban élik meg (vö. Havas 2004).  

Az alkalmazott antropológia tudásbázisának és módszereinek gyakorlati 
már világszerte elismert. Azonban az a szerepvállalás, amely az alkalmazott 
antropológia egyik speciális területéhez, az akcióantropológiához (action 
athropology) és az iskolai környezetben végzett akciókutatáshoz (action-
research) kapcsolódik, Magyarországon egyelőre csak a neveléstudományi 
szakirodalomban jelenik meg számottevően (vö. Angelusz 1996, Boreczky 
2000, Havas 2004, Vámos 2017).  

Az alkalmazott antropológiai módszertan mentén meginduló kutatásom 
alapját a 2015. július 01. – november 30 között a Miskolci Egyetem Bölcsésztu-
dományi Kar Tanárképző Intézete által koordinált Digitális Úton-Útfélén. 
Komplex iskolai innováció és digitális szemléletformálás hátrányos helyzetűek 
körében című TÁMOP 3. 1. 16-14-2014-000 program képezte.  

A kutatás során, választ kerestem azokra a kihívásokra, amelyekkel min-
den közoktatási intézmény már szembesült, vagy szembesülni kényszerül, 
napjaink digitális korában. A közoktatás legtöbbet megfogalmazott feladata a 
jó állampolgárrá nevelés, a kutatás ebből kifolyólag vizsgálta, hogy mindez az 
online térre hogyan terjeszthető ki. A korábbi offline kultúrával szemben, 
milyen új (iskolai) kultúrára van szükség, még pontosabban ezt a fajta lehető-
séget milyen progresszivitás kell hogy jellemezze.  

Kutatásom metodológiai alapját Havas Péter Akciókutatás és tanulás fej-
lesztése című írásában lefektetett az iskolai és tantermi akciókutatás lehetsé-
ges kérdései mentén építettem fel (Havas 2004). Ezek a kérdések azért (vol-
tak) alkalmasak kutatásom téziseinek igazolására, mert kritikai, értékelő-
önértékelő szempontokat követnek, az elvégzett tevékenységre irányuló ref-
lexiókat foglalják össze, illetve biztosították – módszertani értelemben – a 
tervezés, cselekvés, megfigyelés, reflektálás ciklusait.  
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A kutatás fázisaira vonatkozó kérdéseim a következők voltak: Hogyan in-
tegrálódik/integrálható a kutatás (és eredménye) a pedagógiai gyakorlatba? 
Hogyan válik a kutatás eggyé térben és időben az iskola szakmai életének 
többi aspektusaival? Hogyan lehet a kutatást a diákok élet és a pedagógusok 
munkakörülményeihez igazítani? Hogyan illeszkedik a kutatás legjobban a 
pedagógusok és tanulók tényleges problémáihoz? Hogyan lehetséges annak 
megértése a pedagógus számára, hogy a saját oktatási gyakorlat értékelése a 
szakmai fejlődésének része? Hogyan lehet fenntartani a kollaboratív technikát 
a kutatás folyamatában?  

A kérdések mentén megtervezett kutatási folyamatok biztosították, a 
kollaboratív résztvevéses magatartásformát; a kutatás ciklikus jellegét; a ta-
nárfejlesztés kutatásalapú formájának biztosítását; a kutatási tervbe beleszól-
hattak a pedagógusok és diákok egyaránt, a diákokat érdekelté lehetett tenni a 
kutatásban, a pedagógusokkal együtt reflektáltak arra vonatkozóan, hogy 
„merre mentünk eddig el”, „ezután merre kell mennünk”; a nevelési aktusok a 
tantermen kívülre kerültek, az (ön)refelexiók gyakorlati értékét közösen is-
mertük fel; ezeket tolmácsolni tudtam az iskola vezetősége felé, a pedagógiai 
kultúra megújítása céljából.  

A kutatás második fázisa az első fázisának eredményeit nyugtázza, ám a 
kutatásba bevontak száma szűkült, a pedagógusok és a diákok körében egy-
aránt, kutatásmetodológiai okokból. A módszertani eljárást tekintve egy 
kollaboratív, résztvevéses magatartásforma, émikus pozíció határozta meg a 
kutatást. Ebben a kutatási fázisban a kiválasztott pedagógusok, diákok to-
vábbra is együtt dolgoztak a kutatási terven, annak folyamatát közösen alakí-
tották, az eredményekre közösen reflektáltak, ilyenként is szélesítve a kutatás 
ismeretbázisát. Az értékelést szintén közös munka jellemezte, ahogyan az 
(ön)reflexiókat is közösségfejlesztési célzattal. A pedagógusok számára az 
alkalmazott antropológiai kutatásba való bekapcsolódás két legfőbb tapaszta-
lata, hogy a kutatás során 1) közösen felismerték a tanítási gyakorlatuk sikerét 
és ennek szervező mechanizmusait továbbá, 2) az írásban és szóban megfo-
galmazott (ön)reflexiók egyszersmind beépültek a pedagógusi önértékelések-
be.  

Ennek egyik következménye az volt, hogy a tanárok elkezdtek alternatív 
megoldásokat keresni munkájukban és az újonnan érkező digitális táblák 
nyújtotta lehetőségeket integrálni kezdték oktatási tevékenységeikbe: például 
a tanórákon a diákok segítségével együtt kezdték el használni az új digitális 
eszközöket. A humán munkaközösség több tagja is regisztrált a LearningApps 
interaktív és multimédiás felületen. Ráadásul elkezdődött egymás digitális 
tananyagainak a megosztása és értékelése is.  

A kutatásban együttműködők közös céljának meghatározásához, Havas 
Pétert hívom segítségül: „...az iskolában nemcsak az adott gyakorlatot kell javí-
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tani, megváltoztatni, hanem a tanulásról és a tanításról való közös gondolko-
dást, a szakmai beszélgetéseket, illetve a szervezeti struktúrákat is” (Havas 
2004).  

A kutatás alkalmazott antropológiai  
vonatkozású konklúziói  

A kollaboratív és részvételen alapuló módszertani bázison nyugvó alkalmazott 
antropológiai kutatásokban az antropológus nem csak feltárja az adott közös-
ség mindennapjai működésének sajátosságai, hanem az együttműködésen 
alapuló közösen megtermelt tudást a kutatás részvevőivel együtt a közösség 
céljainak megfelelően mozgósítja (vö. Bauer-Singer-Villigen 2006: 181). Az 
alkalmazott antropológus speciális tudását az emberek jólétének kialakítására 
használja: a különböző emberi tevékenységgel összefüggő problémákat felde-
ríti, és a megoldáshoz is hozzájárul (vö. van Willigen 2020). Az antropológia 
szubdiszciplínáris szakterületét adó alkalmazott antropológia elvi alapja, hogy 
a kutatott közösséggel, csoporttal együttműködve a helyi érdekeknek megfele-
lően segít a változás kialakításában, vagy az épp kialakult helyzet fenntartásá-
ban (Kisdi 2012: 205-211). Ennek a szerepvállalásnak egyik működés területe 
a formális és nem formális oktatás, amelyet a nemzetközi szakirodalom az 
applied educational anthropology (magyarul alkalmazott oktatási antropoló-
gia) néven tartja számon (vö. Schensul-Gonzales-Garcia 1985: 149-164).  

Az iskolában a nevelés-tanítás folyamatában az együttműködés, kollabo-
ráción alapuló szakmai fejlődés akkor valósítható meg leginkább, ha a közösen 
megtermelt tudás – tehát azokat a mechanizmusok, amelyek szakmai csoport-
ként, műhelybeszélgetésekként, tapasztalatcsere formákban jöttek létre – 
beépülnek az iskola mindennapi életébe.  
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Zárszó helyett  

Mészáros György részletekbe menően ír az autoetnográfia sajátos erejéről, 
mondván, hogy a kutató a saját történetein keresztül tud rámutatni tágabb, 
rendszerbeli összefüggésekre (Mészáros 2017: 14). Mészáros rávilágít, hogy 
az autoetnográfia, mint új módszertani megközelítés a kvalitatív módszerek-
kel együtt, azt állítja, hogy minden kutatásnak alapvetően életrajzi természete 
van, és célja, hogy társadalmilag-kulturálisan szituált „én”-t helyezze a közép-
pontba (Mészáros 2017: 227).  

Nem kívánok autoetnográfiát írni, de mindenféleképp személyessé kell 
tennem pozícióm, szituációm, és ki kell térnem arra, hogy mi a saját viszo-
nyom a pedagógiához, antropológiához, és miért kísérletezek egymásra hatá-
suk tudományos magyarázatával, erősen bízva abban, hogy ezáltal is ki tudom 
egészíteni jelen közlésem tudományközi, rendszerbeli összefüggéseit.  

A kulturális antropológia szak elvégzése után azonnal bekerültem az isko-
la világába. Nevelőtanárként kezdtem a pedagógiai munkámat, illetve egy 
országos beiskolázású gyógypedagógiai általános iskolában könyvtári fogala-
kozásokat tartottam, miközben doktori tanulmányaimat végeztem. Pár év 
után – köszönhetően annak, hogy antropológiai tanulmányaim során elvégez-
tem a pedagógia szakot, társadalomismeret és vizuális kultúra szakképesítést 
szerezve – a kutatott középiskolában, társadalomismeret és etika, vizuális 
kultúrát, rajz és vizuális kultúra tantárgyakat taníthattam. Mindeközben meg-
szereztem a történelemtanári diplomát, így történelemtanítással egészült ki 
pedagógiai munkám. Hamarosan kiderült, hogy az iskolába kerülésemig, a 
társadalomismeret, rajz és vizuális kultúra órák címén a humán munkaközös-
ség tanárai történelmet, vagy épp magyar irodalmat tanítottak. Pár év leforgá-
sa alatt sikerült elérni, hogy társadalomismeretből, rajz és vizuális kultúrából 
minden tanévben több diák is, kilencven százalékot meghaladó eredménnyel 
érettségizett. Ezek között voltak olyan írásos és vizuális projektek, amelyeket 
társadalomtudományi érzékenységgel és felkészültséggel végeztek el a tanu-
lók. A Miskolci Egyetem Tanárképző Intézetében dolgozhattam tudományos 
munkatársként, illetve óraadóként, és épp ebben az időszakban vette kezdetét 
az a folyamat, amikor is a társadalomismeret tantárgy a szakgimnáziumokban 
lassan integrálódott a történelem, társadalmi-és állampolgári ismeretek tan-
tárgyba. Antropológiát oktató egyetemi adjunktusként, részmunkaidőben 
tanítok a kutatott iskolában, ebből kifolyólag eleget kellett tennem a pedagó-
gusi életpályamodell rám vonatkozó törvényi feltételeinek, pedagógusi minő-
sítő vizsgát elvégezve. Időközben pedagógusi szakvizsga és közoktatási vezető 
szakképesítést szereztem.  
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Mindezt csak azért írtam le, hogy érzékeltessem milyen minőségben és 
mélységben voltam és vagyok részese a közoktatás átalakulásának, amely 
vonzza a pedagógiai kultúraváltás szükségességét. Ebből kifolyólag a fentiek-
ben leírt tantárgyi- és szervezeti átalakítások hatásai direkt formában hatot-
tak/hatnak rám, és (utólagosan is) késztetnek arra, hogy naponta revideáljam 
antropológusi, középiskolai tanári pozíciómat. Nem jelentett könnyű feladatot 
kutatói pozícióm tisztázása (bár az iskola tanárai és diákjai tudják rólam, hogy 
főállásban egyetemi oktatóként, antropológiai kutatóként dolgozom). A kuta-
tásba bevont diákok és kollégák előtt nyilvánossá tettem személyes attitűdje-
imet, nézeteimet, érdekeimet, és nem utolsó sorban érzelmeimet a kutatás 
kimenetelét illetően. Mészáros György megjegyzi, hogy: „...a kutató nem önál-
lóan álló, független individuum, akinek személyes élete van, hanem a rendszer 
része, akit társadalmi viszonyok formálnak, akinek pozícióját meghatározzák 
ezek a viszonyok, és pozíciója alapvetően alakítja viselkedését, kutatói attitűdjét, 
ideológiáit, nézeteit is stb, a saját kutatói pozíció feltárása, az erre való reflexió, 
amennyire lehetséges, láthatóvá teszi ezt a pozíciót; e megközelítésben a szemé-
lyes és nem személyes szféra szétválasztása is kérdésessé válik.” (Mészáros 
2017: 13).  

Ezúttal nem tudtam megfelelő zárszót írni, a klasszikus értelemben nem 
tudom lezárni tanulmányom. A tavalyi tanévben egy antropológus hallgatómat 
bevontam a saját iskolai kutatásomba. Újabb eredmények és újabb kihívások 
születtek, kutatási érdeklődésem párhuzamosan irányul a duális képzés irá-
nyába, a két szervezeti kultúra együtthatásának vizsgálatára.  

A pedagógiai kultúraváltás folyamata kezd intenzívebbé válni, a pedagógi-
ai kultúraváltás minden pedagógiai megújulás központi kérdése. A pedagógiai 
gondolkodásnak túl kell lépnie saját történetileg kialakult konvencióin, ehhez 
új teóriákat kell segítségül hívnia. Meggyőződésem, hogy a pedagógiai kihívá-
sok antropológiai megközelítése nem csak egy-egy kutató személyes kutatási 
feladata lehet, hanem a neveléstudomány és a kulturális antropológia közös 
kulcsterülete is, szintézisteremtő képességgel.  
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Szabó-Tóth Kinga 

A korai gyerekvállalás etnikai  
és szociokulturális mintázata1 

Bevezető 

A tanulmány célja a korai gyerekvállalás2 szociológiai vizsgálata – különös 
tekintettel annak etnikai és szocikulturális hátterének megvilágítására. A ta-
nulmányt választ keres arra a kérdésre, hogy a korai gyerekvállalásnak van-e 
etnikai metszete, mennyire jár együtt más tényezőkkel (szociológiai értelem-
ben változókkal) és ha igen, azok milyen hatással bírnak erre a jelenségre.  

Azt a kérdést is körbejárjuk, hogy vajon lehetséges-e ennek a magatartás-
nak valami olyasfajta értelmezése, miszerint egyfajta átmenetet jelent(het) a 
gyermekkorból a felnőttkorba, egyfajta felnőtt státusz megteremtését jelent-
heti a közösségen belül. Mindezekkel párhuzamosan, lehet-e úgy értelmezni, 
mint lépéseket a társadalmi tőke megszerzésének irányába? Vagy éppen el-
lenkezőleg (és nem mellesleg megint csak ezzel párhuzamosan): olyan folya-
matként írható inkább, melynek eredménye a szegénység és nélkülözés újra-
termelődése.  

A kérdés megválaszolásához Coleman (1994), Lewis (1968), Fernández-
Kelly (1998), Gyukits (2005), Durst (2002) Jahoda és társai (1999), Gyenei 
(1998), Husz (2011) és mások koncepcióit és korábbi kutatásait használjuk 
fel, illetve azt a saját kvalitatív, személyes, valamint fókuszcsoportos interjúk-
ra épülő vizsgálatunkat, melyet három abaúj-csereháti településen végeztük a 
téma mélyebb megértése érdekében.  

A tanulmányban elsőként a gyerekvállalás, korai gyerekvállalás etnikai 
hátterével kapcsolatos elméleteket, koncepciókat, korábbi kutatásokat mutat-
juk be. Ezt követően térünk rá a saját, az abaúj-csereháti térség három telepü-
lésén végzett vizsgálataink eredményeinek összefoglalására.  

                                                      
1 A kutatást az EFOP-3.6.2-16-2017-00007 azonosító számú, Az intelligens, fenntartható és inkluzív 
társadalom fejlesztésének aspektusai: társadalmi, technológiai, innovációs hálózatok a foglalkozta-
tásban és a digitális gazdaságban című projekt támogatta. A projekt az Európai Unió támogatásá-
val, az Európai Szociális Alap és Magyarország költségvetése társfinanszírozásában valósul meg. 
2 Korai gyerekvállaláson a tanulmányban a 18 éves kor alatti gyerekvállalást értjük.  
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A gyerekvállalás etnikai hátterének vizsgálata – magyarázatok és kutatások 

A témával foglalkozó kutatások általános kiindulópontja az, hogy az etnikai 
háttér meghatározó a termékenységi magatartást tekintve. Hazai kutatások 
nem igazán vannak a téma kapcsán, kivétel ezalól Durst Judit kutatása (Durst 
2002, 2010), mely szintén ezt a kérdést veszi górcső alá. Nemzetközi szinten 
több kutatás foglalkozik a témával, különösen az afroamerikai populáció gye-
rekvállalási hajlandóságát elemzik ezek a munkák (Haines 2002).  

Etnikai csoportoknak a többségtől eltérő termékenységi magyarázatára 
számos különböző koncepciót találhatunk. Az első csoportba azok a magyará-
zatok kerülnek, melyek elsősorban szociális jellemzőkkel (szegénység, ala-
csony státusz) magyarázzák a korai gyerekvállalást és ebben az etnikai válto-
zó szerepét (Lewis 1968). Ezekben a magyarázatokban közös, hogy nem első-
sorban az etnikai hátteret, hanem sokkal inkább a szegénységet, a tartós mun-
kanélküliséget tartják egy bizonyos szegénységi szubkultúra jellemvonásának, 
melynek elemei jól ismertek: a máról holnapra élés, a jelenben élés, a tervezés 
hiánya, alternatív jövedelemszerző stratégiák, a tanulás értéktelensége – ame-
lyek mind szerepet játszhatnak a korai családalapításban.  

A koncepciók második csoportja a kisebbségi státusszal és az ezzel járó 
bizonytalansággal magyarázza azt, hogy az etnikai csoportok a többségi cso-
porthoz képest másfajta, attól eltérő termékenységi magatartást produkálnak 
(Goldscheider – Uhlenberg 1969). Közösen abban, hogy úgy érvelnek: a ki-
sebbségi lét, a kisebbségi pozíció önmagában elengedő magyarázó faktor az 
eltérő fertilitásra. Kutatások afroamerikaiak körében például azt találták, hogy 
amennyiben ennek a csoportnak a tagjai magasabb társadalmi státuszba ke-
rülnek, a gyerekvállalási kedvük alacsonyabb lesz, mint a fehéreknek ugyan-
ilyen pozícióban. Ennek magyarázataként azt találták, hogy az etnikai szárma-
zás önmagában egyfajta bizonytalanságot ad „viselőjének” és ebben az eset-
ben, magas pozíciót elérve az illető szeretne „fehérebbnek tűnni a fehérnél is,” 
azaz önmagára nézve még szigorúbban betart vélt vagy valós társadalmi elvá-
rásokat, melyek a magasabb pozícióból fakadnak.  

A harmadik lehetséges magyarázat a kulturális hipotézis, mely szerint a 
kisebbségi státusz nem önmagában, hanem a társadalmi-kulturális környeze-
ten keresztül hat (Ritchey 1975).  

Jól ismert magyarázatot ad a kisebbségek korai gyerekvállalására Patricia 
Fernández-Kelly (1998), aki szerint kisebbségi, szegény, szegregált élethely-
zetben a férfiak számára – akik kenyérkeresőként már nem tudják helyüket a 
családban biztosítani – a férfiasság szimbóluma más lesz, jelesül a fizikai, testi 
erő, melynek egyik megnyilvánulási formája a nemzésre való képesség, a sze-
xuális potenciál (ld. ehhez Gyukits kutatásait is). A gettóbeli lányok számára 
pedig – ezzel párhuzamosan – a gyerekségből a felnőttség-be való átmenet a 
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gyerekvállaláson keresztül képzelhető el. Ezen keresztül nyerhető a szárma-
zási családtól egyfajta függetlenség és szabadság (hiszen sok esetben kisebb 
testvérekkel kell bajlódniuk és akkor már szívesebben foglalkoznak a saját-
jukkal). A gyerek Bourdieu-i értelmemben szimbolikus tőke is egyben, hiszen 
egyfajta belépő (mint írtuk) a felnőttek világába.  

Az ötödik magyarázati csoport szerint a gyerekvállalás (és ebben a korai 
gyerekvállalás) egyfajta racionális döntés. Gyenei Márta kutatása (1998) alap-
ján terjedt el a „stratégiai gyerek” koncepciója, melynek az alapja az, hogy a 
gyerekvállalásból származó bevételek segíthetik a család megélhetését (ezt az 
elképzelést sokan bírálták megjelenése óta azzal érvelve, hogy a gyerekválla-
lás kiadási oldala is jelentős lehet).  

Jahoda és társai Marienthal című magyarul is megjelent kötetünkben 
(1999) mutatják be a tartós munkanélküliség egyéni és társadalmi következ-
ményeit. A kutatás azokat a megküzdési stratégiákat vizsgálja, melyeket tartós 
munkanélküliség esetén az egyén (és közösség) alkalmazhat egy olyan hely-
zetben, amelyben az identitás, a személy integritása és egysége is fenyegetetté 
válik. Egyfajta énvédő mechanizmusok lépnek életbe, melyek nem feltétlenül 
építőek – egyéni és társadalmi szinten sem. Az első fázis a kezdeti sokk fázisa, 
mely – csakúgy, mint a gyászreakció esetében – együtt jár egyfajta tagadással, 
de ugyanakkor ambivalens érzésekkel – lehangoltsággal és feldobódottsággal 
váltakozva. A következő szakaszban a stresszhelyzet elviselhetetlenné válik, a 
szorongás állandósul. A harmadik szakaszban egyfajta fatalizmus és tehetet-
lenség az uralkodó életérzés. Hogyan kapcsolható mindehhez a korai gyerek-
vállalás kérdése? A korai gyerekvállalás egyfajta alternatívaként jelenhet meg 
– a tartós munkanélküliség és tétlenség okozta helyzet elkerüléseként. Ilyen 
értelemben inkább az „élet” választása történik meg a „halállal”, a „haldoklás-
sal” szemben.  

A romák és a korai gyerekvállalás kapcsán a hazai kutatások általában 
népszámlálási adatokkal dolgoznak. A népszámlálási adatok során az etnikai 
származásra az erre vonatkozó, önbevallásra épülő kérdésekből következtet-
hetünk. Ennek alapján valóban elmondható, hogy a romákra általában maga-
sabb gyerekvállalási hajlandóság, korábban elkezdett gyerekvállalás jellemző, 
amelyből az is következik, hogy a roma populáció kevésbé mutatja egy elöre-
gedő populáció jeleit, mint a nem roma – ez összefüggésben van azzal is, hogy 
kutatások szerint 8-10 évvel alacsonyabb a születéskor várható átlagéletkoruk 
és rosszabbak az életkilátásaik, mint a nem romáknak (Gyukits 2005).  

Az európai kutatások azt is mutatják, hogy a romák körében is csökkenő 
azonban a termékenységi ráta (Pusporka – Zádori 1999; Ringold 2000; 
Hablicsek 2007). Ezek a kutatások ugyanakkor különböző szempontok alapján 
tartanak valakit romának: a népszámlálástól eltérően nem feltétlenül akkor 
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(vagy csak akkor), ha ő maga annak tartja magát, hanem sokkal inkább akkor, 
ha a nem roma környezete annak tartja (ld. Ki a cigány? vita).  

Azok a kutatások, melyek aggregált adatokkal dolgoznak mind megerősí-
tik, hogy bár a termékenységi ráta valóban csökkenő a romák esetében és 
egyre jobban közelít a nem romákhoz, még mindig markáns különbség van a 
két csoport között (Kemény 2004).  

Janky Béla kutatásai alapján (2007) pedig az látható, hogy a fiatal roma 
populációból 10-ből 3-nak már van gyermeke 18 éves kora előtt. Janky nem 
talált kapcsolatot a korai gyerekvállalás és a munkaerőpiaci kilátások között, 
azaz olyan közegben, ahol nagyobbak voltak a munkalehetőségek is megma-
radtak a korai roma gyerekvállalás trendjei a romák javára.  

Kutatási eredményeink  

Az abaúj-csereháti településekről szerezhető adatok forrása egyrészt a KSH, a 
TeIR adatbázisa, valamint az egyes önkormányzatok adatbázisai voltak. Ezek 
mellett a védőnők és iskolák nyilvántartása is fontos tájékozódási pontként 
szolgált. Az adatok másik jelentős része az általunk 2018-ban végzett lakossá-
gi kérdőíves kutatásból eredt, valamint a települések formális és nem formális 
vezetőivel, véleményvezéreivel készített interjúkból.3 

A kutatások (kutatás-sorozat) során egyrészt igyekeztünk a településekről 
átfogó képet adni, az ott élőket is megkérdezve életminőségüket, szociális 
helyzetüket firtatva, valamint feltérképeztük a helyi kulturális, természeti 
értékeket. Ezek mellett értéknek tartottuk mindazt, ami a helyi közösségből 
jön és egyfajta helyi kurázsiként ragadható meg. Ilyenek voltak a helyi tudá-
sok, helyi aktivitás, a közösség ereje, a közösség integráltsága, a lakosok közöt-
ti kapcsolódások, a politikai aktivitásuk, a civil szervezetbeli részvételük stb. A 
különböző természetű és jellegű adatok felhasználásával kialakításra került 
egy lokális innovációs potenciál mutató annak szemléltetésére, hogy mennyire 
életképesek ezek a települések.  

Ezek mellett családszociológiai kutatást is végeztünk annak feltárására, 
hogy milyenek a családi kapcsolatok, hogyan vélekednek a kívánatos gyerek-

                                                      
3 Az empirikus kutatások alapja egyrészt az EFOP-3.6.2-16-2017-00007 azonosító számú, Az 
intelligens, fenntartható és inkluzív társadalom fejlesztésének aspektusai: társadalmi, technológiai, 
innovációs hálózatok a foglalkoztatásban és a digitális gazdaságban című projekt, másrészt a 
Creative Region című, a ME BTK vezetésével megvalósuló Felsőoktatási Kiválósági Program kere-
tében készült kutatások.  
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számról, mennyire jellemző a korai gyerekvállalás stb. A kutatási eredmények 
blokkban ezen kutatások eredményeiből szemezgetünk.  

 
Elsőként jellemezzük a vizsgálat terepéül szolgáló három települést.  
 
Fáj az Encsi járásban Miskolctól 50 km-re található. Magán viseli magán 

azokat a településjegyeket, melyeket Ladányi és Szelényi (illetve mások) írtak 
le elöregedő, elcigányosodó, peremvidékeken található települések kapcsán – 
ugyanez elmondható még vizsgálatom egy másik helyszínéről, Hernádpetriről 
is. Fulókércs település is hasonló szocio-demográfiai összetételű, de ez a tele-
pülés sok szempontból speciális, mely specialitásra a későbbiekben még kité-
rek.  

Ezekre a településekre jellemző, hogy az 1970-es években elindult a ha-
nyatlásuk, melynek következményeként csonka helyi társadalom jött létre, 
mintaadó, helyi értelmiségi réteg nélkül. Ennek következményeképpen egy 
magára hagyott, deklasszálodott helyi társadalom alakult ki, melyre egyre 
inkább és egyre növekvő mértékben jellemző a depresszió, a kilátástalanság 
és jövőnélküliség.  

Fáj lakosainak száma 457 fő (2018). A 2011-es népszámlálás során a la-
kosság 3%-a vallotta magát cigánynak – más becslések alapján a roma lakos-
ság aránya ennél jóval magasabbra tehető. A felnőtt lakosság több mint a fele 
(58%-a) az általános iskola 8 osztályát sem végezte el. 34%-uk rendelkezik 
maximum 8 osztályos iskolai végzettséggel. A lakások 64%-a komfort nélküli. 
Fiatalodó település: 100 gyerekkorúra 22 időskorú jutott a legutóbbi nép-
számlálás alapján. A település eredetileg a Fáy család birtoka volt. A család 
emlékét ma a Fáy család által 1750 körül épített nemesi kúria őrzi, melyet 19. 
században klasszicista stílusban építettek át. Az épület az 1990-es évek köze-
pétől a Műemlékek Nemzeti Gondoksága vagyonkezelésében áll. Közös önkor-
mányzati hivatallal rendelkezik Szalaszenddel. A településen római katolikus 
templom található.  

Fulókércs4 lakosainak száma 415 fő (2018). A település többségében ro-
mák által lakott, így az elöregedés nem érinti. A település 113 lakásának mint-
egy 60%-a (71 lakás) rendelkezik ivóvízzel, a gáz 29 házba van bekötve. A 
most futó „telepes” programban hat szociális bérlakás épül majd fel.  

Fulókércsnek van óvodája, jelenleg 51 gyerekkel, illetve 1-4 osztályos is-
kolája. A településen két diplomás lakik, 10 ember érettségizett, szakmája 
mintegy 30 embernek van.  

A fiatalok közül vannak, akik középiskolákban tanulnak (Encsen, Tokaj-
ban, Debrecenben), sokan a szikszói alapítványi iskolába járnak. A település 

                                                      
4 A leírás során felhasználtam Havasi Virág Fulókércsről készült elemzését, 2018. Kézirat. 

https://hu.wikipedia.org/wiki/F%C3%A1y_csal%C3%A1d
https://hu.wikipedia.org/wiki/19._sz%C3%A1zad
https://hu.wikipedia.org/wiki/19._sz%C3%A1zad
https://hu.wikipedia.org/wiki/Klasszicizmus
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tanodája ugyan 2012 óta működik. A falu központja a helyiek által „idősek 
házá”-nak nevezett épület, melyben konyha és könyvtár is működik. Közösségi 
ház is található itt, aktív közösségi élettel. Egy református templom van a tele-
pülésen. Rendelkezik továbbá egy szép focipályával, hozzá öltözővel. A tömeg-
közlekedés helyzete nem túl rózsás. A falu-gondnoki busz napi száz kilométe-
reket megy. Helyben két bolt található. Felújított orvosi rendelővel is el van 
látva a település, de nem találni orvost, aki a szolgálatot vigye. Védőnő rend-
szeresen jár. Jelenleg 100-an dolgoznak közmunkaprogramban, melyben álla-
tokat tartanak, növényeket termesztenek és folyamatosak a különböző felújí-
tási munkák is. 2-3 hektáron megy a termelés, szinten mindent megtermelnek, 
amire a helyieknek szükségük van. A településen élők nagyon dolgosak. Több 
civil szervezet igyekezett a települést felkarolni, kisebb-nagyobb sikerrel. A 
település polgármestere roma származású és nagy megbecsültségnek örvend.  

Szemere a szlovák határtól 5 kilométerre, Encstől 18 kilométerre északra 
található, Miskolctól 60 kilométerre fekszik. Jelenleg a település közigazgatási-
lag a Szalaszendi Közös Önkormányzati Hivatal keretében működik 2013-tól. 
A település az Encsi Kistérségben található. A településnek nincsen vasútállo-
mása, a legközelebbi 13 km-re Méra községben található. A legközelebbi főút-
vonalra is itt lehet csatlakozni. A tömegközlekedés egyetlen formája a Volán 
autóbusz – naponta pár alkalommal indított járatokkal. A település lakosságá-
nak kicsivel több, mint a fele (58%-a) magyar, 42%-a cigány nemzetiségű. 
Lakónépessége 417 fő (2018-ban). A lakosok kicsivel több, mint a fele a 18-54 
éves korosztályból kerül ki. A 60 évesek, illetve idősebbek aránya 11,67%. A 
migráció szempontjából az elvándorlás a jelentősebb. Viszonylag kevés a bete-
lepülő. A településen gondot jelent az értelmiségi réteg alacsony aránya. 
Ugyancsak problémát jelent az is, hogy a nyugdíjasok sem túl aktívak a közös-
ségi élet terén.  

Szemerén a szociális helyzet kedvezőtlen képet mutat. A rendszerváltást 
követő átrendeződések a térség mezőgazdaságra épülő könnyű és élelmiszer-
iparát ellehetetlenítette, sorra zárták be kapuikat a termelő szövetkezetek, 
melynek hatására ugrásszerűen megnőtt a munkanélküliek száma. A fiatalok 
magas számban vándorolnak el a községből. Ez elsősorban a munkalehetőség 
hiányához vezethető vissza. 5, a településen telephellyel rendelkező vállalko-
zást tartanak nyilván, ami azonban csupán 1 fő szemerei lakosnak biztosít 
munkahelyet. 2011-ben és 2012. március 1-jétől itt 76 ember kezdett köz-
munka programban. Az önkormányzat a legnagyobb foglalkoztató, nincsenek 
olyan vállalkozások, amelyek nagyobb létszámot tudnának mozgatni. A köz-
foglalkoztatásban kialakítottak egy sertéstelepet, amely ellátja a helyi konyhát. 
Fóliasátrakat is működtetnek. Kaptak állami földet, aprítékos kazánokat is 
vettek. Közmunkaprogram keretében pedig működik egy kis csapat, akik tész-
tával foglalkoznak, szintén a helyi konyha mellé dolgoznak, sütnek sütemé-
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nyeket, meg egyéb dolgokat a gyerekeknek tízóraira, meg uzsonnára. Illetve 
kialakítottak egy gyümölcsfeldolgozót, ami almát dolgoz fel és 100%-os gyü-
mölcslevet készítenek. Próbálkoznak a jövőben szőlő-feldolgozással is. 2015-
ben kialakítottak egy szociális szövetkezetet is, mely a gyümölcslé készítésére 
épül és amelynek keretében hat embernek adnak munkát.  

Az önkormányzat biztosítja a házi segítségnyújtást, illetve a szociális ét-
keztetés is. A falugondnoki szolgáltatásra, annak megalakulásától – 2001 feb-
ruár hónaptól kezdve –, rendkívül nagy igény mutatkozik. A lakosok számíta-
nak a szolgáltatás által nyújtott lehetőségekre és élnek is azzal. A falugondnoki 
szolgáltatás jelenleg egy 14 férőhelyes Volkswagen típusú kisbusszal műkö-
dik. A településen orvosi rendelő ugyan megtalálható, de szakember hiány 
miatt az orvosi ellátás Szalaszend községben történik meg, ahova a betegek 
magán úton vagy a falugondnoki busz segítségévek jutnak el. Évente egy alka-
lommal szűrőbusz érkezik a faluba, mely elsősorban a kötelező tüdőszűrő 
vizsgálatot végzi el. Az önkormányzat évi egy alkalommal szervezett keretek 
között utaztatja az 50 év feletti nőket mammográfiai szűrővizsgálatra. A védő-
nő rendszeresen jár a településre Erdőbényéről. A községben két élelmiszer-
bolt (az egyik Coop, a másik magánüzlet – de mindkettő nagyon szűk válasz-
tékkal) valamint egy italbolt (inkább presszóféle, kulturáltabb hely) található, 
illetve egy posta. Korábban volt művelődési ház abban az épületben, ahol je-
lenleg az iskola működik. A művelődési ház hiánya azóta is nagyon érződik. A 
községi önkormányzat 2012-ben megvásárolt egy a falu közepén álló romos 
házat, melyet lebontatott azzal a céllal, hogy megfelelő pályázati keretekkel 
művelődési házat építsen rajta. A település teljes intézményi hálózatot tart 
fenn. Működik 8 évfolyamos általános iskola, két vegyes korcsoportú óvoda.  

Kutatásunk során – mint ahogyan fentebb írtuk – kvalitatív és kvantitatív 
adatok felhasználásával felmértük az egyes települések lokális innovációs 
potenciálját (LIP).5 

A mutató kialakításakor 4 dimenziót vettünk figyelembe: a település kul-
turális és természeti potenciálját (KTE), a helyi kurázsit (HK), a gazdasági 
potenciált (GP) és a humán erőforrását (HE). Ezeknek a mutatóknak is kiszá-
mítottuk az értékeit, majd ezekből számítottuk ki a LIP mutatót.  
  

                                                      
5 Ld. erről bővebben Szabó-Tóth Kinga – Papp Z. Attila: Applied Social Scientific Methods for the 
Measurement of Local Innovation Potential, TMP, Vol.15., Nr. 1., pp. 53-64. 2019.  
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A lokális innovációs potenciál mutató  
összetevőinek alakulása a 3 településen (ötfokú skálán mérve) 

Forrás: saját kutatás 

 KTE index HE index GP index HK index 

Fáj 2 2 2 3 

Fulókércs 3 4 3 3 

Szemere 4 3 3 4 

 
 
A táblázat alapján látható, hogy Fáj település jellemezhető a legkedvezőtle-
nebb paraméterekkel 3 dimenzióban is. Nem túl kedvezőképet mutat a kultu-
rális-természeti erőforrások, a humán erőforrások és a gazdasági erőforrások 
tekintetében sem.  

Fulókércs, annak ellenére, hogy földrajzi helyzete szintén nem túlságosan 
kedvező, és annak ellenére, hogy a lakosság legmagasabb iskolai végzettségét 
tekintve sincsen túlságosan jó helyzetben, a lakosság munkaszeretetét, mun-
kára való motiváltságát kvalitatív módon mérve, meglepően kedvező képet 
mutat. Szemere a három közül a legjobb helyzetben lévő település.  

Látható, hogy Szemere esetében a legmagasabb, Fáj esetében a legalacso-
nyabb az index mértéke. A 100 fokú skálán mért index kialakításánál, mint 
fentebb írtuk, négy dimenziót vettünk figyelembe, melyeket egyenként 7-7 
indikátor segítségévek mértünk. Ez adja az index összetettségét és mérésének 
finomságát is egyben.  
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A lokális innovációs potenciál index mértéke  
a három településen (maximális érték: 100)6 

Forrás: saját kutatás 

 
A gyerekvállalással kapcsolatos kvalitatív interjúk és fókuszcsoportos be-

szélgetések főbb tanulságait a következő ábrában foglaltuk össze.  
  

                                                      
6 A kiszámítás pontos módjához ld. Szabó-Tóth Kinga – Papp Z. Attila: Applied Social Scientific 
Methods for the Measurement of Local Innovation Potential, TMP, 2019, Vol.15., Nr. 1., 53-64.  

56 

34 

62 

Fulókércs Fáj Szemere 
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A három abaúj-csereháti település  
és a korai gyerekvállalás összefüggéseinek bemutatása 

Fáj Szemere Fulókércs 

 Magas roma arány 

 Elromásodó  
település 

 Középosztály hiá-
nya 

 A lakosság 37%-a 
14 éves vagy annál 
fiatalabb 

 A társadalmi jutta-
tásokból élők ará-
nya magas (idősza-
kos munkák aránya 
is magas ezzel pár-
huzamosan) 

 Kevés az olyan nem 
roma helyi lakos, 
akik azonosulási 
pontként szolgál-
hatnának 

 Magas gyerekválla-
lási arány a 18 év 
alatti korosztály 
körében 

 A gyermek mint 
egyfajta társadalmi 
tőke 

 A gyermek a felnőt-
té válás szimbólu-
maként szolgál  

 Szemerén erőtelje-
sen működik a „régi 
roma” (mi romá-
ink), betelepülő 
roma szembenállás 

 Nem szívesen en-
gednek be romákat 
a településre 

 A romák számára is 
fontos a határmeg-
vonás az újonnan 
betelepedők és „ré-
gi” romák között 

 Működik az az el-
képzelés a nem ro-
mák körében, hogy 
a szemerei őslakos 
romák már „nem 
olyanok”, nem élik 
a „roma életvitelt”, 
valójában eléggé in-
tegrálódtak a kö-
zösség életébe 

 Sokan a helyi ro-
mák közül gyereke-
iket a környező na-
gyobb települések-
re küldik tanulni és 
bátorítják őket, 
hogy 16 éves koru-
kat követően is ta-
nuljanak 

 Az ökormányzat a 
megnagyobb mun-
káltató (mint álta-
lában hasonló tele-
püléseken), 100 
embert foglalkoz-
tatnak közmunká-
ban (2018-as adat) 

 Többen (körülbelül 
20 ember) jár el 
dolgozni (általában 
a Bosch-ba) 

 Néhányan a helyi 
vállalkozóknál is 
dolgoznak 

 A tanulás néhány 
családban kifejezett 
értéknek számít 

 Roma polgármester 
fontos szerepet ját-
szik a roma pozitív 
identitás kiépítésé-
ben 

 Fontos kulcsfigura, 
elismert ember, 
köztiszteletnek ör-
vendő személy 
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Fáj Szemere Fulókércs 

 Nagyobb, kiterjed-
tebb családok jelen-
léte 

 A pozitív identitás 
fontos eleme a gye-
rekvállalás 

 A gyermekvállalá-
son keresztül a ha-
tármegvonás a nem 
roma társadalomtól 
erőteljesen meg-
oldható (a „parasz-
tok nem tudnak 
ilyet”, a romák job-
bak ebben) 

 Családcentrikus 
attitűd jelenléte, 
ami a cigányt ci-
gánnyá teszi 

 A kiterjedt családok 
jelenléte miatt nem 
kell aggódni a gye-
reknevelés „költsé-
gei” miatt  

 Homogén, erős kö-
téseket tartalmazó 
kapcsolati háló  

 A gyenge kötések 
(„hidak”) szerepe, 
melyeken keresztül 
a nem romákhoz 
lehetne kapcsolód-
ni – elhanyagolható 

 A fiatalokkal folyta-
tott fókuszcsopor-
tos beszélgetésből 
kiderül, hogy két 
gyereket terveznek  

 A roma szülők is 
megfogalmazzák, 
hogy a gyerekeink-
nek jobb jövőt 
szánnak, szeretnék, 
ha többre vinnék, 
mint ők 

 munkaerőpiacon 
igazi munkatapasz-
talatuk van: 2-3 
gyereket vállaltak  

 Vegyes viselkedés a 
gyerekvállalás te-
kintetében: az idő-
sebbek, akiknek 
még a 

 A fiatalabbak, akik 
közmunkából élnek 
1-2 gyereket vállal-
nak 

 Más fiatalok, akik a 
munkaerőpiacon 
nem járatosak, am-
bivalens érzésekkel 
vannak az iskola és 
a munkaerőpiac 
iránt egyaránt, ők 
1-2 gyereket vállal-
nak fiatalon (15-16 
évesen akár) 

 Az utóbbi csoportra 
jellemző, hogy a 
középiskolába nem 
tudtak beilleszked-
ni: a lakóhelyüktől 
távolabb jártak, 
vagy kollégisták, 
vagy ingázniuk kel-
lett. Elmondásuk 
szerint az iskolában 
megkülönböztették 
őket, mert romák 
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Összegzés, következtetések 

A fenti három település összehasonlító vizsgálata is mutatja, hogy nincsen 
olyan, hogy tipikus roma viselkedés a gyerekvállalás tekintetében, sőt: Fuló-
kércs példája alapján látható, hogy egy településen belül is lehetnek különféle 
forgatókönyvek a gyerekvállalási magatartás tekintetében. Az etnikai háttér, 
mint – szociológiai értelemben vett – változó tehát nem határozza meg egyér-
telműen a termékenységi magatartást és szándékokat.  

A termékenységi magatartás egy ennél jóval összetettebb dolog, melynek 
hátterében ott vannak a környezeti tényezők (a társadalmi környezet összeté-
tele, jellege), a társadalmi státusz, a származási család jellege, szerkezete. Mint 
arról korábbi kutatások szólnak, a kisebbségi helyzet egyfajta bizonytalan 
társadalmi helyzetet eredményezhet, ami együtt járhat a többségi mintával 
ellentétes termékenységi magatartással. Ott, ahol sűrűbbek a társadalmi in-
terakciók romák és nem romák között, ott, ahol vannak gyenge kötések, kap-
csolódások napi szinten, a romák termékenysége csökkenni látszik. A területik 
szegregáció, az izoláltság inkább kedvez a gyerekvállalásnak, mert együtt jár 
más jellegű minták hiányával, jövőnélküliséggel, a szegénységi kultúrából 
örökölt mintázatok hagyományos újratermelődésével. Ezekben az esetekben 
valóban belép a gyerekvállalásnak, mint szimbolikus tőkének, mint a felnőtt-
ség és függetlenség szimbólumának a jelentősége. Ha a fiatalok előtt nincsen 
más lehetőség, csak a kisebb testvérekkel való foglalatoskodás, csak az otthon-
lét, akkor ennek az élethelyzetnek jogos alternatívájaként merülhet fel a saját 
gyerek vállalása és ezzel az önállóság, a függetlenség megteremtése dacára 
annak a ténynek, hogy sok esetben ez együtt jár a szülőkkel való 
együttmaradással, az anyagi értelemben vett kiszolgáltatottság elmélyítésével.  

Ezzel párhuzamosan (bár a tanulmánynak nem ennek vizsgálata a fő célja) 
kijelenthetjük, hogy a romaság nem egy rigid, merev kategória, hanem a má-
sokkal való érintkezés során formálódik és telik meg különböző tartalmakkal 
(Durst 2010). Az, hogy mit jelent cigánynak lenni tehát területileg, történelmi-
leg is változik, változik aszerint, hogy milyen a család és a személy társadalmi 
státusza, sőt árnyalják egyéni törekvések is. Oda-visszaható folyamatok ezek, 
hiszen hat erre a környezet által a családra rakott identitás (bizonyos embe-
rek, családok romáknak tartása, illetve a roma jelzőtől való megfosztásuk -
amennyiben „nem élnek olyan életvitelt”).  

Kutatásunk megerősíteni látszik azoknak az entrográfusoknak a megálla-
pításait, akik az etnikai határok átjárhatóságáról írnak és amellett érvelnek, 
hogy egyre inkább eltűnnek a merev választóvonalak, átadva helyüket az in-
terkulturális együttműködésnek és kölcsönös egymásra hatásnak (Johnson – 
Hanks 2003).  
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Egy etnikai csoport egyre inkább úgy tekinthető, mint egyfajta gyakorlati 
közösség, amely folyamatos változásban van a környezettel való interakciói 
által (Lave-Wenger 1991). Tagjai pedig hasonló gondolkodás-móddal, társa-
dalmi gyakorlatokkal, célokkal, vágyakkal, elképzelésekkel rendelkeznek – de 
mindezek állandó változásban vannak attól függően, hogy milyen külső hatá-
sok érik a csoportot.  
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Török Zsuzsanna 

Munkaerőpiaci programok  
képzési komponensének vizsgálata  
az Észak-magyarországi régióban  

A rendszerváltást követően hazánkban a szociálpolitika is jelentős átalakulá-
son ment keresztül. Az eseti, egyedi elbírálás alapján adott tanácsi juttatások 
rendszerét százmilliárdokat mozgató támogatási szisztéma váltotta fel. A se-
gélyezési rendszer átalakulásával párhuzamosan a gazdasági folyamatok kö-
vetkezményeként egyre szembetűnőbb jövedelem-egyenlőtlenség alakult ki a 
társadalomban. Az elosztás igazságosságának megkérdőjelezése, a rászorult-
ság megítélésének módja körül kialakult viták, illetve a „társadalom testén 
élősködők” etnicizálása mára szinte csillapíthatatlan ell7entétekhez, indula-
tokhoz vezetett. Valljuk be, a szociális ellátó rendszer nem tud mihez kezdeni 
a munkaerő-piacról 15-20 éve kiszorult vagy arra soha be nem lépett, aktív 
korú, egészséges roma és nem-roma emberekkel. Számos kutatás bizonyítja, 
hogy a hazai munkaerő-piac „szélsőségesen szegmentált” (vö. Kertesi 2000: 
425-471; Kemény 2000). Munkához és abból származó rendszeres havi jöve-
delemhez hazánkban elsősorban – ha nem kizárólag – az jut, akinek korábban 
is volt ilyen. Aki egyszer segélyezetté válik, annak jó esélye van arra, hogy 
hosszú távon is a hivatalok ügyfele maradjon.  

Csongor Anna és Lukács György szerkesztésében 2003-ban jelent meg az 
első olyan kötet, mely egy 2001-es kutatás alapján a romákra irányuló mun-
kaerő-piaci programokat, azok hatékonyságát és fenntarthatóságát vizsgálta 
(Csongor – Lukács 2003). Mind ez a kötet, mind a korábbi adatok alátámaszt-
ják, hogy a magyar munkaerő-piac rendszerváltás utáni drámai átalakulása 
különösen rossz helyzetbe sodorta a romákat. Ennek három fő okaként a terü-
leti egyenlőtlenségeket (aprófalvas térségek elszegényedése, gazdaságilag 
depressziós övezetek nagy arányú roma lakossága), az iskolai végzettségben 
mutatkozó hátrányokat és a szocializmusban kialakult szakmastruktúrát (a 
romák jelentős része a rendszerváltás után összeomlott iparágakban dolgo-
zott) lehet megnevezni. A romák munkaerő-piaci helyzetének javításával elő-
ször a kilencvenes évek civil kezdeményezési kezdtek foglalkozni. A Nyugat-
európai, illetve Észak-amerikai mintára épülő „empowerment”, vagyis a helyi 
társadalom, a helyi közösség érdekérvényesítő képességének kialakítása vagy 
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javítása, a „demokráciára nevelés”, a partnerségi viszony megteremtése állt a 
programok középpontjában. Mára mind a szó, mind a mögötte álló elvek el-
csépeltté, magától értetődővé váltak. A kilencvenes évek második felétől aztán 
a Kormány is nekilátott, hogy különböző programokkal megpróbálja visszate-
relni a piacra, a gazdaságba az onnan kiszorult rétegeket. A szociális földprog-
ram, az Újra dolgozom program, az Újrakezdési program, illetve a Tranzitfog-
lalkoztatási program rövid és középtávon hoztak némi sikert, általánosan 
azonban elmondható, hogy a helyzeten jelentős mértékben javítani nem tud-
tak. Az Európai Uniós támogatások megjelenése, az operatív programok pá-
lyázatai új lehetőségeket teremtettek ugyan, de – a mai napig legalábbis – nem 
váltották be teljes mértékben a hozzájuk fűzött reményeket.  

Mindezen tényezők együttesen vezettek ahhoz a politikai és társadal-
mi/szociális felismeréshez, hogy a rendszert valamilyen új kormányzati stra-
tégia és program felmutatásával kell megváltoztatni. A 2000-es évek első felé-
ben már kimutatható Magyarországon is az aktív munkaerő-piaci eszközök 
alkalmazásának igénye. Az aktív munkaerő-piaci programok (képzés, foglal-
koztatás-támogatás, közcélú foglalkoztatás, álláskeresésben való aktív segít-
ségnyújtás) „célja az, hogy a tartós munkanélkülieknek vagy a munkaerőpia-
con nem jelenlevő más társadalmi csoportoknak közvetlen segítséget nyújtsa-
nak a munka világába való stabil visszajutáshoz” (Hudomiet-Kézdi 2008: 3). A 
passzív eszközök ezzel szemben a munkanélküliségből fakadó hátrányt csök-
kentik, közvetlenül nem hatnak az ellátásba kerülő munkaerő-piaci helyzeté-
re.  

Az utóbbi években, évtizedekben, elsősorban Nyugat Európában – jelentő-
sen megnőtt az aktív eszközök alkalmazási gyakorlata. A passzív eszközökről 
általánosan elfogadott az a vélemény, hogy csökkentik a munkavállalási haj-
landóságot, illetve konzerválják az adott helyzetet. Magyarországon az aktív 
foglalkoztatáspolitikai eszközök hatékonyságát 2005-től monitorizálja az 
Állami Foglalkoztatási Szolgálat1. Az éves bontásban tárgyalt monitoring jelen-
tésekből az rajzolódik ki, hogy az aktív eszközök közül a leghatékonyabban a 
képzések és a bértámogatások működnek. Azonban, amint arra Hudomiet és 
Kézdi is felhívja a figyelmet (Hudomiet-Kézdi 2008), módszertanilag igen 
problémás ennek az állításnak az igazolása. Az aktív munkaerő-piaci eszközök 
hatását és hatékonyságát a foglalkoztatottság, a jövedelem, a munkanélküli-
ség, illetve az állásban maradás mérésével lehetne mérni. A problémát az je-
lenti, hogy a vizsgálatok kontrollcsoportok nélkül zajlanak2, így csak hipoteti-

                                                      
1 Éves bontásban ld. http://www.afsz.hu/engine.aspx?page=afsz_stat_fobb_aktiv_eszkozok 
2 Véleményünk szerint megoldást jelenthetne egy two groups, pretest-posttest típusú kutatás, erre 
azonban jelen törvényi feltételek mellett nincs lehetőség. A two groups pretest-posttest módszer 
lényege, hogy a vizsgálat előtt a populációt két csoportra bontjuk, mindkét csoportot azonos 
változókra teszteljük. Az egyik csoportban végrehajtjuk az adott programot, míg a másikban nem. 
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kusan állíthatjuk azt, hogy egy adott munkaerő-piaci eszköz közvetlenül hasz-
nosul.  

Jelen tanulmány egy aktív munkaerő-piaci eszköznek, jelesül az Út a mun-
kához programnak a képzési komponensével foglalkozik az Észak-
magyarországi régióban. Az Út a munkához program – összhangban a 2009. 
január 1-től lépett életbe a módosított 1993. évi III. törvénnyel, melynek ér-
telmében növelik a közfoglalkoztatást illetve a 35 év alatti aktív korú ellátot-
takat, aki nem rendelkeznek általános iskolai végzettséggel felzárkóztató kép-
zésre kötelezik3 – fő célja a rendszeres szociális segélyben részesülők, illetve a 
tartósan munka nélkül lévők foglalkoztatottságának/foglalkoztathatóságának 
javítása.  

A program a fentebb felsorolt aktív eszközök közül kettővel, a képzéssel és 
a közcélú foglalkoztatással él. A közcélú foglalkoztatásnak – bár fajlagos költ-
sége megegyezik a bértámogatás típusú eszköz költségével – óriási előnye az, 
hogy társadalmi hasznosulása mérhető. Hosszú távú hasznosulása azonban 
kétséges, hiszen az ilyen típusú munkában résztvevők gyakran olyan feladato-
kat látnak el, melyek idényjellegűek (parkgondozás, útépítés, járdatakarítás), a 
munkaerő-piacon valóban hasznosítható kézségek fejlesztéséhez ezek csekély 
mértékben járulnak hozzá. További gondot okoz az, hogy az önkormányzatok 
sokszor azokat választják ki a közcélú foglalkoztatási programban való részvé-
telre, akiknek egyébként is rosszak a munkába állási esélyeik. A közcélú fog-
lalkoztatás hosszú távú munkaerő-piaci hasznosulását gátolja még az a ténye-
ző is, hogy – mint arra a szakemberek felhívják figyelmünket – ez a foglalkoz-
tatási forma tovább merevíti az egyébként is fennálló társadalmi hierarchiát. A 
közmunka státusa általában alacsony –, még akkor is, ha az adott közösségben 
egyéb munkalehetőség csak elvétve akad – így a kirekesztést még erőteljeseb-
bé teheti. (Vö. Ours 2000) 

Magas költségvonzatuk ellenére is a legelterjedtebb aktív eszközöknek a 
képzések tekinthetőek. Sajnos hasznosulásukról meglehetősen vegyes tapasz-
talatok állnak rendelkezésünkre. Mint azt Heckman is kiemeli (Heckman 
2006: 1900-1902) igen meglepő lenne az, ha a tanulás, oktatás területén szer-
zett súlyos gyermek- illetve fiatalkori hiányokat néhány hónapos felnőttkép-
zésekkel hatékonyan pótolni lehetne. Az általános képzések, amilyen az Út a 
munkához program kompetencia- illetve 7-8. osztályos felzárkóztató képzése 
is, konkrét munkaerő-piaci hasznosulása tehát alapvetően kétséges. Közvetett 
formában az általános képzés is hasznosulhat, hiszen megteremti a magasabb 
szintű, más szakmainak tekinthető képzésekbe való belépés feltételét.  
                                                                                                                           
Ezután a program végrehajtása előtti változók mentén újrateszteljük mindkét csoportot. Így, 
egyéb tényezőket most nem figyelembe véve – vélhetően releváns(abb) következtetéseket vonha-
tunk le egy adott program valós hasznosulásáról. (Bővebben ld. Creswell 2008) 
3 1993. évi III. törvény a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról 35. § (4) bekezdés 
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Az Út a munkához program 2009-ben kezdődött el. A program előkészíté-
se során, 2008 decemberében kapta meg az Észak Magyarországi Regionális 
Képző Központ a képzésre kötelezettekről a létszámadatokat. Ezek alapján 
világossá vált, hogy országos szinten az ebben a régióban lesz a legmagasabb a 
képzésre kötelezettek száma.  

 
 

Rendszeres szociális segélyben részesülő 35 év alatti,  
8. osztállyal nem rendelkezők összesített létszámadatai4 

 
 

Régiók 

2008. 10.  2008. 11.  2008. 12.  

férfi nő össz.  férfi nő össz.  férfi nő össz.  

Közép-
Magyarország 

86 85 171 84 86 170 87 90 177 

Közép-Dunántúl 108 87 195 111 88 199 122 90 212 

Nyugat-Dunántúl 108 75 183 112 83 195 105 81 186 

Dél-Dunántúl 506 346 852 523 331 854 520 325 845 

Észak-
Magyarország 

1869 741 2610 1878 742 2620 1893 751 2644 

Észak-Alföld 1567 681 2248 1634 675 2309 1675 676 2351 

Dél-Alföld 367 223 590 379 236 615 398 246 644 

Ország összesen 4611 2238 6849 4721 2241 6962 4800 2259 7059 

 
 
2009. januárjában kezdődött meg a képzési programok kialakítása, majd ápri-
lis-május hónapra indíthatóvá váltak a tanfolyamok. A célcsoport iskolai vég-
zettség szerinti kiválogatása során a képzésre kötelezetteknek két csoportját 
különítette el az intézmény. Az egyikbe azok kerültek, akik rendelkeztek leg-
alább 6. osztályos iskolai végzettséggel, számunkra 7-8. osztályos felzárkózta-
tó képzések indultak. A 650 órás, intenzív tanfolyamokat a csoport igényét is 
figyelembe véve délelőttre vagy délutánra időzítették. A hallgatók a kurzus 
elvégzése után 7. és 8. osztályos osztályozó vizsgát tettek.  

                                                      
4 Forrás: FSZH 2008. december 
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Azoknak, akik nem rendelkeznek 6. osztályos végzettséggel, egy speciális 
képzési forma került bevezetésre. A kompetencia-felzárkóztató képzés több 
célú, de elsősorban a gyakorlatorientáltságra koncentrál. A képzések úgyneve-
zett betanító szakirányokban indultak, 240 vagy 400 órában. A képzések 
mindkét időtartam esetében hármas tagoltságúak voltak: 

 
 Szocializációs tréning modul (a képzésen való aktívabb részvételre, 

alapvető csoportos együttműködési készségek erősítésére fókuszál), 

 Alapkompetenciák felzárkóztatása modul (alapvető írás, olvasás, szá-
molási készségek fejlesztése a cél), 

 Szakmai alapkompetenciák fejlesztése modul, gyakorlati képzés (meg-
határozott, OKJ-s rész-szakképesítésekre épülő munkafolyamatok 
gyakorlásával olyan szakmai alapkészségek fejlesztése vagy kialakítá-
sa a cél, melyek segítségével a várható közmunkafeladatok ellátására, 
vagy az adott szakmacsoport bemeneti kompetenciáinak elsajátításá-
ra lesz alkalmas a hallgató).  

 
A képzések ütemezése során figyelembe kellett venni azt, hogy halmozottan 
hátrányos helyzetű célcsoportról van szó, akiknek a napi megélhetésért kell 
küzdeniük. Emiatt be kellett látni, hogy célszerűbb a 7-8. osztályos képzések jó 
részét szeptemberi indulással tervezni (kivéve ott, ahol erre konkrét helyi 
igény jelentkezett), mely igazodik a hagyományos iskolakezdés időpontjához, 
és nem ütközik a nyári idénymunkákkal, az alkalmi építőipari segédmunkák 
időszakával. A kompetencia felzárkóztató képzések meghatározó része vi-
szont a májustól-júliusig terjedő időszakban beindult, lévén ez egy rövidebb 
(2-3,5 hónapos) tanfolyam, kisebb a kockázat a nagyobb lemorzsolódásra 
mint egy 6 hónapos időtartam esetében.  

Kutatásunkban az Út a munkához program keretein belül az Észak-
magyarországi régióban megvalósult, az Észak-magyarországi Regionális Kép-
ző Központ által lebonyolított képzéseknek a tanulóit és oktatóit vizsgáltuk5. 
Kutatási kérdéseink a hallgatók motivációjára, az aktív munkaerő-piaci eszkö-
zök ezen formájának fogadtatására vonatkozott. Jelen tanulmány a tanulók 
körében végzett vizsgálat eredményeit összegzi.  

                                                      
5 Út a munkához programban képzésre kötelezettek az Észak-magyarországi Régióban: Kompe-
tencia képzésre javasoltak 892 fő; 7-8. osztály elvégzésére javasoltak 909 fő. Forrás: ÉRÁK, 2009. 
április – saját gyűjtés 
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Mivel a viszonylag nagy létszámú alapsokaságban teljes körű mintavételre 
volt szükség, a kutatásban a kvalitatív adatokkal szolgáló ÉRÁK belső adatbá-
zisokra támaszkodtam. A változók egy része azonban csak kvalitatív, „puha” 
adatokat eredményező interjú-technikákkal vizsgálható. Ennek megfelelően a 
statisztikai adatelemzés mellett a szakértői mintavétellel kiválasztott adatköz-
lők esetében strukturált interjúk felvételére került sor. A strukturált interjúk 
esetében kérdezőbiztosokkal dolgoztunk. Munkánkat kérdezőbiztosként a 
Miskolci Egyetem Kulturális és Vizuális Antropológiai Intézetének szakmai gya-
korlatot végző másodéves hallgatói segítették. A képzésben résztvevőkkel 
készült interjúk tartalomelemzése és az azokból levonható következtetések 
bemutatása előtt a tanfolyamok lemorzsolódási adatairól szeretnék néhány 
szót ejteni.  

 
 

Lemorzsolódási adatok összegezve6 

 

 
képzések 

száma 
elkezdték lemorzsolódás levizsgázott 

jelenleg 
hallgató 

ÉRÁK összes 7-8. 
o. felzárkóztató 

23 563 105 163 295 

Százalékos arány  100% 18,6% 28,9%  

ÉRÁK összes kom-
petencia 

31 849 68 729 52 

Százalékos arány  100% 8% 85,9%  

ÉRÁK összes 54 1412 173 892 347 

Százalékos arány  100% 12,2% 63,2%  

 

                                                      
6 Forrás: ÉRÁK monitoring adatok: 2009. 12. hó 
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Lemorzsolódási adatok megyénkénti bontásban7 

 
képzések 

száma 
elkezdték lemorzsolódás levizsgázott 

jelenleg 
hallgató 

BAZ-megye 7-8. 
o.  
felzárkóztató 

12 302 53 80 169 

Százalékos 
arány 

 100% 17,5% 26,4%  

BAZ-megye 
kompetencia 

19 526 52 474 0 

Százalékos 
arány 

 100% 9,9% 90,1%  

BAZ-megye 
összesen 

31 828 105 554 169 

Százalékos 
arány 

 100% 12,7% 66,9%  

 
 
 

 
képzések 

száma 
elkezdték lemorzsolódás levizsgázott 

jelenleg 
hallgató 

Heves-megye 7-
8. o.  
felzárkóztató 

7 158 35 58 65 

Százalékos 
arány 

 100% 22,1% 36,7%  

Heves-megye 
kompetencia 

9 209 9 174 26 

Százalékos 
arány 

 100% 4,3% 60%  

Heves-megye 
összesen 

16 367 44  232 91 

Százalékos 
arány 

 100% 11,9% 63,2%  

 
  

                                                      
7 Forrás: ÉRÁK monitoring adatok: 2009. 12. hó 
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képzések 

száma 
elkezdték lemorzsolódás levizsgázott 

jelenleg 
hallgató 

Nógrád-megye 
7-8. o. felzár-
kóztató 

4 103 17 25 62 

Százalékos 
arány 

 100% 16,5% 24,3%  

Nógrád-megye 
kompetencia 

3 114 7 81 26 

Százalékos 
arány 

 100% 6,1% 71%  

Nógrád-megye 
összesen 

7 218 24 106 88 

Százalékos 
arány 

 100% 11% 48,6%  

 

Az adatokat százalékos összevetésben vizsgálva az észak-magyarországi régió 
mindhárom megyéjében jellemző tendencia rajzolódik ki, miszerint a kompe-
tenciaképzésekben a lemorzsolódások jóval kisebb mértékűek, mint a 7-8. 
osztályos felzárkóztató képzések esetén. A tanfolyamokról vezetett statiszti-
kákból az is kiderül, hogy a képzést a végzettség megszerzése előtt abbaha-
gyók közt nagyobb arányban fordulnak elő férfiak. A strukturált interjúk tarta-
lomelemzése során szerzett információk, a célcsoport társadalmi helyzete és a 
képzések sajátosságai egyaránt felelősek a kialakult helyzetért.  

A felzárkóztató képzés 650 órás, így a résztvevőktől 6 hónapon keresztül, 
napi 6x45 percnyi időráfordítást követel. A regionális sajátosságokat figye-
lembe véve elmondható, hogy a képzések célcsoportjának nyáron van legin-
kább lehetősége arra, hogy idénymunkát, segédmunkát végezzen. Az ilyen 
típusú munkákkal megszerezhető csekély jövedelem is felülmúlja a rendelke-
zésre állási támogatás összegét. Ebből fakadóan a tanfolyamon résztvevők 
közül többen úgy ítélték meg, hogy jobban járnak akkor, ha az átmenetileg 
magasabb jövedelem ígéretére lemondanak a rendelkezésre állási támogatás-
ról. Természetesen belátható, hogy ezzel hosszú távon biztos bevételtől estek 
el, melyet a nyári idénymunka-szezonban megszerzett bevételek csak töredé-
kesen pótolnak. Egyéb kutatások azonban már rávilágítottak arra, hogy a hát-
rányos vagy halmozottan hátrányos helyzetű csoportokban gyakori a „napi 
túlélésre” való berendezkedés, vagyis az az életstratégia, melynek lényege a 
napról-napra való élet. (vö. Babusik 1999; Neményi-Szalai 2005; R. Nagy 
2007) A kompetencia-képzésben részesülők tanfolyama mindössze két hóna-
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pot vett igénybe, így a lezárulást követően a hallgatók még mindig képesek 
voltak idénymunkásként nagyobb jövedelemre szert tenni. Ezen okok magya-
rázzák azt is – legalábbis részben – hogy miért nagyobb a férfiak lemorzsoló-
dása.  

A felzárkóztató és a kompetencia-képzésből való lemorzsolódási arányok 
markánsnak nevezhető különbözőségének oka a tanfolyamok szerke-zetében 
is kereshető. A 7-8. osztályos képzés 650 órában elméleti oktatást tartalmaz, 
míg a kompetencia-képzésben az elmélet és gyakorlat aránya 90:150. A struk-
turált interjúk, illetve az azokat kiegészítő strukturálatlan beszélgetések rávi-
lágítottak arra, hogy a képzésben résztvevők egy részének komoly problémát 
jelentett az elméleti oktatásra való koncentrált figyelem. (Vö. Mayer 2005) 
Többen beszámoltak arról, hogy az általános iskolai tanulmányaikat éppen 
ilyen okokból szakították meg. Az azóta eltelt évek során pedig formális okta-
tásban a jelenlegi képzésekben résztvevők nem részesültek. A 150 órás gya-
korlati képzés szabadabb légköre, kevésbé „iskolaízű” mivolta éppen ezért 
könnyebben elfogadható volt a célcsoport számára.  

A strukturált interjú első két kérdése azt vizsgálta, hogy a résztvevők ho-
gyan ítélik meg a képzést. Kíváncsiak voltunk arra, hogy a törvényi kötelezett-
ségen túlmutatóan részt vennének-e hasonló képzésben, illetve, hogy általá-
nosan milyennek ítélik meg a kurzus hangulatát.  

Mindkét típusú képzésnél jellemző adat, hogy a hallgatók egy része nem 
venne részt törvényi kényszer nélkül a képzésben. A 7-8. osztályos felzárkóz-
tató képzésnél a hallgatók 49%, míg a kompetencia-képzésnél a résztvevők 
59%-a válaszolta azt, hogy csak a rendelkezésre állási támogatás megtartása 
motiválja arra, hogy a tanfolyamon maradjon.8 Ki kell emelnünk azt is, hogy a 
képzésben kényszer hatása nélkül is részt venni kívánók 96%-a valamiféle 
anyagi juttatás fejében lenne hajlandó belépni a tanfolyamra. Ez leggyakrab-
ban a minimálbér összegének felel meg. Érdemes néhány szót szólni a kérdés-
re „nem tudommal” válaszolók válaszainak elemzéséről is. Amennyiben a 
kérdezőbiztos ilyen választ kapott, rá kellett kérdeznie annak okára. A 7-8. 
osztály elvégzésére irányuló tanfolyamon résztvevők minden esetben azt 
mondták, hogy az éppen aktuális körülményektől függene a részvételük. Ilyen 
körülmény az például, hogy az általános iskolai bizonyítvány megszerzése 
biztos elhelyezkedést jelentene-e, illetve, hogy a család pillanatnyi anyagi 
lehetőségei megengednék-e számukra azt, hogy alkalmi munkák helyett az 
iskolapadban töltsék idejüket. Nagyobb variabilitást mutat a kompetencia-
képzésben részesülők közül „nem tudom” választ adók magyarázata. 73,5%-
                                                      
8 Bővebben: Részvételi hajlandóság, „kényszerítő erő” hiányában (7-8. osztályos felzárkóztató 
képzés): részt venne – 48%; nem venne részt – 49%; nem tudja – 3%. Részvételi hajlandóság, 
„kényszerítő erő” hiányában (kompetencia-képzés): Részt venne – 22%; Nem venne részt – 59%; 
Nem tudja – 19%. Forrás: ÉRÁK monitoring adatok 2009. 12. hó 
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uk azért nem tudja, hogy törvényi kötelezettség nélkül részt venne-e ilyen 
képzésben, mert nem látja annak kifutását, nem érti, hogy a sikeres záróvizs-
gát igazoló tanúsítvány tulajdonképpen mire jogosítja fel őket.9 A „nem 
tudommal” válaszoló válaszadók 12%-a csak akkor venne részt a képzésben, 
ha utána szakmát is szerezhetne, hasonló feltételek mellett. Hasonló feltételek 
alatt az elméleti és gyakorlati oktatás arányát, illetve a tanfolyam időtartalmát 
értik. Többen évek óta bizonyos szakterületen – általában építőiparban, rit-
kábban mezőgazdaságban – dolgoznak, ezért egy hosszabb, szakmaszerzésre 
irányuló tanfolyamon nem vennének részt. Megítélésük szerint: „nem kell a 
sok tanulás, valaki vagy tud vakolni vagy nem, csak hát kéne az a papír is” – 
mondta az egyik adatközlőnk.  

A képzés hangulatáról mindkét típus esetében egyöntetűen pozitívan nyi-
latkoztak a hallgatók. A légkört barátságosnak, oldottnak érezték, a jó társaság 
a válaszok 91%-ban előfordult, mint a képzés pozitívuma. Az oktatókkal, inst-
ruktorokkal a hallgatók többsége elégedett, bár ezekben a válaszokban figye-
lembe kell vennünk azt a tényezőt is, hogy – bár többször felhívtuk a figyel-
müket ennek ellenkezőjére – a válaszadók úgy vélhették, hogy a névtelenül 
felvételre került interjúk valamiképp mégis eljutnak az instruktorokhoz, okta-
tókhoz.  

A strukturált interjú harmadik kérdése egyrészt arra irányult, hogy fel-
mérjük, milyen munkalehetőségekkel rendelkezik az adott célcsoport, más-
részt az első két kérdés kontrollkérdéseként is szolgált. Kíváncsiak voltunk 
arra is, hogy a válaszadók hogyan ítélik meg saját munkaerő-piaci helyzetüket, 
mennyire reálisan látják a 8 osztály nélküliek elhelyezkedési esélyeit. A vá-
laszadók 80%-a azonnal rávágta a kérdésre, hogy igen, lenne lehetősége jelen-
leg dolgozni, elsősorban alkalmi munkásként. Ilyen válasz esetén rákérdez-
tünk arra, hogy tavaly az év azonos szakaszában milyen munkákat végeztek. 
Erre a válaszadók 42%-a nem tudott válaszolni. Feltételezhető tehát, hogy a 
pozitív válaszok egy része inkább reményt, mintsem valós helyzetet tükrözött. 
Arra a kérdésre, hogy mennyit lehet naponta az alkalmi munkával megkeresni, 
2-5000 Ft körüli összegeket válaszoltak. A hallgatók többsége 2008-ban 7-15 
nap közötti időtartamra talált vagy vállalt alkalmi munkát egy hónapban. 
Könnyedén kiszámítható, hogy a megkeresett napi összeg nem minden eset-
ben lépi jelentősen túl a rendelkezésre állási támogatás összegét. Természete-
sen figyelembe kell vennünk azt a tényt is, hogy a 2008-as támogatási és segé-
lyezési politika eltért a tanfolyam idején bevezetettől, így a 2008-as idény-
munkák valóban jelentősen változtathattak egy adott család pillanatnyi anyagi 

                                                      
9 A kompetenciákat figyelembe vevő oktatást a CI/2001 a felnőttoktatásról szóló törvény fogal-
mazza meg, kompetencia-képzésre azonban a Központokban – információink szerint – csak az Út a 
munkához program keretében került sor.  
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helyzetén. A kérdésre nemmel válaszolók kiemelték, hogy 8 osztályos végzett-
ség nélkül, még „füvet sem kaszálhat az ember”. A válaszokban mutatkoztak 
regionális eltérések is. A Borsod-Abaúj-Zemplén megyéből származó adatok 
azt mutatták, hogy ott többen tudnának mezőgazdasági idénymunkát végezni 
a tanfolyam idején. Nógrádban viszont a válaszadóknak – megítélésük szerint 
– kevesebb esélye lenne az alkalmi munkára. A kutatás egyik legfontosabb 
része a hallgatók továbbtanulási motivációinak és kedvének vizsgálata volt.  

A tanfolyamok résztvevői – függetlenül attól, hogy az alapképzésben csak 
a kényszer hatása miatt vagy saját döntés alapján is részt vennének – közel 
minden esetben10 azt válaszolták, hogy szakmatanulásra – amennyi-ben az a 
munkaerőpiacon előbbre lépést eredményezne – szívesen vállalkoznának. 
Természetesen közelebbről meg kell vizsgálnunk, hogy ez a szakmatanulás 
milyen módon és feltételek mellett lenne – megítélésük szerint – vállalható 
számukra.  

Egyöntetű az a vélemény a továbbtanulás mellett döntők körében, hogy 
csak abban az esetben tudnák a szakmai képzést vállalni, ha azalatt legalább a 
minimálbér összegével megegyező mértékű ellátásban/támogatásban részesí-
tenék őket. Igen kevesen – összességében 2% – vállalnák akkor is a továbbta-
nulást, ha azért semmilyen vagy minimális juttatást kapna.  

Fontos szempontként jelentkezett az is, hogy a szakmai képzésben milyen 
az elméleti, illetve a gyakorlati ismeretek aránya. Mindkét képzéstípus hallga-
tói gyakorlatorientált, kevés elméleti modult tartalmazó képzésben vennének 
részt szívesen.  

A szakmák közül a férfiak esetében a kőműves és a burkoló, míg nőknél a 
varrónő és a cukrász szerepelnek az élen. Általánosan jellemző az, hogy olyan 
szakmáról szereznének szívesen „papírt” melyekben alkalmi munkásként 
dolgoznak.  

Ellentmondásos eredményt hozott az iskolázottság és munkaerő-piaci 
helyzet általános és személyes életre vetítése. Míg a képzésben résztvevők 
közel 100%-a úgy vélekedik, hogy a magasabb iskolai végzettség fontos az 
elhelyezkedésnél, hogy könnyebben talál munkát az, akinek végzettsége van, 
addig saját maguk számára nem tartják kiútnak a szakmaszerzést. Továbbta-
nulás hajlandóságuk ugyan lenne, de nem tartják evidensnek, hogy a képesítés 
megszerzésével munkát is kapnának. Sokan éppen ezért nem vágnak, nem 
vágnának bele a továbbtanulásba.  

A képzésben részesülők válaszaiból egyértelműen levonható az a követ-
keztetés, hogy csakis a tudatos, központilag meghatározott és törvényben 
rögzített hosszú távú (10-20 éves), egymásra épülő stratégiai programok ja-

                                                      
10 7-8 osztályos felzárkóztató 98%, kompetencia-képzés 96%. Forrás: ÉRÁK monitoring adatok 
2009. 12. hó 
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víthatnak a munkaerő-piacról tartósan kiszorult, gyakran mélyszegénységben 
élő társadalmi réteg helyzetén11. Mindehhez természetesen olyan miniszteriá-
lis háttérre van/lenne szükség, amely irányító és koordinációs tevékenységé-
vel, hatékony háttérintézményi hálózatával képes a foglalkoztatáspolitikai és 
szociális feladatok összehangolására, illetve komplex munkaerő-piaci prog-
ramok lebonyolítására.  
  

                                                      
11 Másik oldalról az ipar igényelné a képzett és képezhető munkaerőt. (Vö: Dobák 2013: 39) 
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Veres Ildikó 

A bölcseleti antropológia mint  
a mikrokozmoszról szóló tudomány  
Brandenstein Béla filozófiájában 

 ...az örök igazság tisztelete és keresése megkívánja, hogy a nagy 
elődök gondolati örökségét megőrizzük, és termékenyen használjuk: 
valódi megértéssel, azaz újragondolással és világos kritikával, mert 
csak így tudja a filozófia az igazságot folyamatosan mindjobban 
megközelíteni, és csak ebben az alakjában eredményezhet az emberi 
bölcselkedés a szó mély, jó értelmében vett ’philosophia perennist’, 
vagyis az időn átívelő, folytonos és folytonosságával időtálló bölcse-
lete. (Brandenstein 1940: 56) 

Brandenstein Béla1 a hazai filozófiai élet egyik jelentős alakja volt a két világ-
háború között, nemcsak nagyszabású bölcseleti munkáival, hanem a szakmai 

                                                      
1 Brandenstein Béla kora gyerekkorát Bécsben (1906-tól 1911-ig) töltötte, ott végezte az elemi 
iskola három osztályát, de Budapesten is tett magánvizsgát. 1911-től 1919-ig a budapesti Trefort-
utcai Főgimnázium tanulója, itt érettségizett. A budapesti Pázmány Péter Tudományegyetem 
bölcseleti karának hallgatója, és 1923-ban doktori szigorlatot tett (logika, metafizika). 1924-25-
ben két félévet töltött Berlinben a Collegium Hungaricum ösztöndíjasaként, Eduard Spranger és 
Romano Guardini előadásait hallgatta. 1925-től a Magyar Tudományos Akadémia főtitkári irodájá-
nak vezetője volt. Elnöke a Szent István Akadémia Bölcselet- és Hittudományi Osztályának, tagja 
volt az Aquinói Szent Tamás Társaságnak, a Magyar-Német Társaságnak, a Magyar Paedagogiai 
Társaságnak és elnöke a Magyar Psychologiai Társaságnak, elnökségi tagja a Prohászka Ottokár 
Munkaközösségnek és igazgatótanácsi tag a Királyi Magyar Egyetemi Nyomdánál. Az egyetemen 
vezette a Lélektani Intézetet. Az Athenaeumnak 1927-től volt munkatársa, s az 1927/28-as tanév 
téli szemeszterében kezdte meg előadásait a Pázmány Péter Tudományegyetemen. 1929-ben 
nevezték ki a bölcsészkar III. (gyakorlati) filozófia tanszékére a filozófia nyilvános rendkívüli, 
majd Pauler Ákos halála után, 1934. július 18-án nyilvános rendes tanárává. 1938. május 14-én 
egyhangúlag választották a Magyar Filozófiai Társaság elnökévé, s e megbízás alapján az 1944. 
január–júliusi számig irányította Kornis Gyula közreműködésével az Athenaeum szerkesztését, 
amelyet gróf Révay József végzett. 1944 márciusában Budapestet családjával együtt elhagyta, 
Veresegyház közelében laktak, ahonnan bejárt Budapestre egyetemi előadásaira. Az egyetem 
birtokában lévő balatonszemesi üdülőbe, majd onnan ősszel Balatonfüredre és végül az ország 
nyugati szélére, Körmendre költöztek. 1945. március 30-án lovasszekéren menekült öt gyerme-
kével és feleségével Feldkirchbe. Azon a címen, hogy engedély nélkül külföldre távozott, egyetemi 
tanári állása elvesztésére ítélték. 1948 őszén meghívást kapott az akkor alapított saarbrückeni 
egyetem egyik bölcseleti tanszékére, és negyvenegy szemeszteren keresztül mint ny. r. tanár adott 
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közéletben is vezető és aktív szerepet vállalt. Ha a magyar filozófiatörténet 
palettáján szeretnénk meghatározni helyét, akkor látható, hogy a rendszerben 
gondolkodó filozófusok – Böhm Károly, Pauler Ákos – nyomdokaiba lépett. 
(Veres 2014, 2017) 

Munkásságának egyik igen fontos részét jelenti az 1936-1937-ben megje-
lent nagyszabású (mintegy 1700 oldalas) filozófiai antropológiája, Az ember a 
mindenségben című, amely a klasszikus és a korabeli tudásanyagot, szakiro-
dalmat enciklopédikusan átfogó munka.  

Az ember általános fogalmát Arisztotelésztől veszi át, aki „...az emberi lel-
ket a test, az ember matériája megvalósító és alakító erejének, formájának tart-
ja, de ennek a formának legalább egy részét a testtől külön álló, önálló, tiszta 
szellemi valóságnak minősíti...” (Brandenstein 1936-37. III.: 157) 

Úgy véli, hogy a modern ember-fogalomban jelen kell lennie az emberi 
szellem tágabb értelmezésének, az ember és a természet, a makrokozmosz 
közötti kapcsolat elemzésének. Azt világítja meg részleteiben, hogy a makro-
kozmosz a mikrokozmosz, az ember világban való létének térben és időben 
rendezett anyagi és szellemi „világháttere”, amelyben az ember sokrétű tevé-
kenysége alakítja ki a kultúra egyes alrendszereit. Az ezekben rejlő viszony-
rendszereket teszi vizsgálat tárgyává, különösképpen a cselekvés-, a tudo-
mány- és a művészetelméletében, fókuszálva arra, hogy az egész cselekvés-
rendszert és a tudati tevékenységet behálózza az állandó és az adott korban és 
mikrokörnyezetben működő etikai érték- és normarendszer.  

A teljes emberkép alapozásához a szerves emberi testet vizsgálja először, 
amely az élő, anyagi hordozón épül ugyan fel, de „...mint sok szellemi jellegű 
természeti erő hatásainak egysége, eleven funkció-egysége. Vannak benne fizikai 
erőhatások, például elektromos, - hő, - gravitációs stb. hatások. ... különféle ké-
miai..., elemi biológiai..., állati erőhatások.” (Brandenstein 1936-37. III.: 419) 
Mindezek azonban szellemi gyökerűek, s az úgynevezett őserő, az Abszolútum 
erejéből állnak össze, s erre épül fel az emberi lélekhez egyénileg hozzátartozó 
szellemi erő.  

Ezen a ponton némi ellentmondás látszik az evolúciós elmélettel kapcsola-
tosan a brandensteini teóriában. Az ember biológiai eredetét vizsgálva elfo-
gadja az evolúciós elmélet azon tételét, amely állati eredetet tulajdonít az em-
bernek. Vagyis, mint mondja: „Az emberi test ősi természete és eredete bizonyá-

                                                                                                                           
elő, 1969-ben az egyetemi törvénynek megfelelően emeritált, vendégelőadásokat tartott és télen 
túlnyomóan Münchenben, nyáron a svájci Tessinben élt. Hogy mennyire aktív, természetesen nem 
legális kapcsolatot tartott a hazai üldözött filozófusokkal, arra egy fontos adalék az, hogy Hamvas 
Béla Karnevál, Scientia Sacra, Patmosz című opuszainak egy-egy gépirata Brandensteinnél volt, 
amely a múlt század hetvenes éveiben Kemény Katalinnal, Dúl Antallal, Fáj Attilával folytatott 
levelezéséből kiderül. Arra, hogy miként kerültek hozzá e gépiratok nem tudunk teljes hitelesség-
gel beszámolni. 
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ra állati. Szorosabban véve a prímások közé tartozik és legközelebbi rokonság-
ban az emberszabású majmokkal van.” (Brandenstein 1936-37. I.: 81) Mivel 
alapvetően az állati szervezetben is erőhatások érvényesülnek, s ezek is az 
őserő jelenlétét mutatják, s ezzel a darwinizmus olyképpen fogadható el, hogy 
az Abszolútum elővételezésével a már említett őserő dimenziója és működése 
megelőzi másodrangú világbeli létezőket és teremti azokat. Így az ember vég-
ső értelmében nem más, mint „...egy bizonyos nagyságú, de változó anyaghal-
mazon létesült természeti erőhatásegység, ...az emberi léleknek ebben a hatásá-
ban maga a lélek énje, nemcsak testi hatása, is összekapcsolódik a szervezettel 
és az ember szoros testi-lelki életegységét eredményezi. De egyúttal az emberi 
lélek tiszta szellemi mivoltában a testen túl is van és mögötte, mint az egyén 
összes élményeit egyszerre tudatosan átfogó teljes tudatú, szubsztanciálisan 
önálló, tiszta lélek is működik: ennek a működésnek a hatásai az ember testhez 
kötött pszicho-fizikai tudatában folyton megnyilvánulnak.” (Brandenstein 
1936-37. III.: 420) 

A közel kétezer oldalas munkájában tehát azt a tételt bizonyítja, hogy az 
emberi lélek aktív szellemi erőként a testiségen részben ugyan túl van, de 
folyamatos benne-léttel és ráhatással a biológiai testre. A lélek, mint a transz-
cendens világ része, összeköti azt a fizikai természettel.  

Antropológiájában három szempont érvényesül: a biológiai- emberta-
ni/fizikai/, a kultúrtörténeti és a lélektani, de a regresszív, a visszakövetkezte-
tő eljárás nélkülözhetetlen, hiszen az ember élettere, a változó valóság, alapál-
lásából következően egy ősvalóságból eredeztethető. „A valóság végső előfelte-
vései ugyanis a számunkra hozzáférhető valóságrégiókban nincsenek közvetle-
nül adva, hanem csupán ezek felfejtésével, elemzésével ragadhatók meg... Ezért 
az ember bölcseleti megismerésének végső megalapozásához a tapasztalati 
vizsgálódáson és a fenomenológiai lényegszemléleten kívül elengedhetetlenül 
szükséges egy szigorú visszakövetkeztető eljárás...” (Brandenstein 1936-37. III.: 
3-4) A metafizika feladata e módszert felhasználva nem más, mint a bölcseleti 
embertan megalapozása. A korabeli tudományokban igen jártas Brandenstein 
nem fogadja el több vonatkozásban sem a természettudományos alapozású 
lélektan (Ebbinghaus, Wundt), sem az úgynevezett modern „gondolkodás-
lélektan” (Brentano, Husserl) felfogását, de a fenomenológia sok tekintetben 
különös jelentőséggel bír számára.  

Az emberi testről szóló részben számtalan biológiai embertan átgondolása, 
értelmezése után, a korabeli tudományos ismeretet feldolgozva azt mutatja 
be, hogy egyes biológiai fejlődéselméletek milyen teóriákkal alapozták meg a 
fajok keletkezését és az ember származását. E helyütt kifejezetten zavaró 
Brandenstein kritikai hozzáállása. Anélkül, hogy itt és most jeleznénk a külön-
böző elméletek elemeit, (G. Schwalbe, L. Plate, H. Weinert, A. Keith, H. 
Klaatsch, P. Alsberg, L. Bolk, E. Daqué, H. W. Daqué, elméleteit), meg kell je-
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gyeznünk, úgy bírálja őket, hogy többnyire egyiket a másikhoz viszonyítja.  
A saját álláspontját úgy alakítja ki, hogy valószínűsíti két álláspont összeegyez-
tethetőségét, így például a Schwalbe és a Klaatsch-féle felfogást. A leginkább 
megegyezőnek tartja saját álláspontjával K. Saller nézeteit. Végső soron belátja 
és elfogadja az emberi test állati eredetét, de azzal, hogy mindez világossá 
válik, mint mondja, rejtély marad az emberré válás, hiszen az egész ember 
lényegét az adja, amit a biológiai embertan nem tud megmagyarázni. Ehhez a 
művelődés-és kultúrtörténeti, pszichológiai vizsgálatokon túl elsősorban me-
tafizikai vizsgálatokra van szükség, s fel kell tételezni az úgynevezett teljes 
tudatot, amely az Abszolútum teremtő erejéhez kapcsol. A teljes tudat értel-
mezése egyik kulcsprobléma antropológiájában, amelynek kibontásával újsze-
rű összefüggéseket tár fel. Az én „teljes tudata” és a tudattalan kapcsolódásait 
elemezve első megközelítésben előfeltételezi, hogy nem véletlenek játéka a 
tudattalan és nem azonos a tudatalattival, hiszen folytonos értelmesség, elv-
szerűség, következetesség nyilvánul meg benne, és nem a begyakorlott tevé-
kenységek ismétlése. Vagyis működnie kell a szellemiségnek, a gondolkodás-
nak, az emlékezetnek, a képzeletnek azokban a tevékenységekben is, amelyek 
nem tudatosan, nem akaratlagosan irányítottak. A „teljes tudat” a közvetlenül 
adott tapasztalati tudat előtt, azon kívül fennáll, egész élményanyagunkra 
vonatkozik, emlékezetünkre épül. A rejtett tudás aktualizáló erővel bír, olyan 
jelenségeknél például, mint a ráismerés, a hasonlóságtudat, a szómegértés, 
vagy az a helyzet, amikor olyan dolgot is fel tudunk idézni, amelyet előzőleg 
nem tudatosan észleltünk. Ugyanakkor az egyik legfontosabb életdimenzió, a 
tudattalan időtudat is a teljes tudat felvétele mellett érthető meg igazán. Ezzel 
megmagyarázható az idővel kapcsolatosan több, racionálisan nem értelmez-
hető jelenség. Az úgynevezett okkult jelenségek köre, a telepátia, a hipnózis, a 
szuggesztió is feloldhatók a teljes tudat ilyen jellegű értelmezési körében. 
Egyik igen eredeti példája: amikor beszélünk, nem ismerjük még a mondat 
végét, amikor az elejét mondjuk ki. „Beszédünk elemeit, a szavakat régen ismer-
jük, megszoktuk; belőlük felépülő beszédünk azonban mindennap új, mindig más 
és más mondatokból áll, a szavak más kapcsolódását mutatja. ...a szavak jönnek 
sorban, rendben, ’eszünkbejutnak’, mindig azok és akkor, amelyekre, és amikor 
reájuk szükségünk van.” (Brandenstein 1944: 29) Annyiban, amennyiben a 
teljes tudatot a testiségtől függetlenül működő élményhalmaznak tekintjük, a 
valamikor átélt élmények nem vesznek el, hanem beleszövődve az én-be, min-
dig jelen lesznek későbbi életünkben, s mint ilyenek újra átélhetőkké válnak. 
Ténylegesen tehát a teljes tudat úgy is és akkor is működik, ha nincs róla tu-
domásunk.  

Az Én-nek mint test-lélek-szellem egységének értelmezésekor 
Brandenstein igen részletesen foglalkozik ember-tana második részében a 
kultúra, a társadalom, a technika, a gazdasági élet, a jog, a tudomány, a művé-
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szet, az erkölcs, a játék, a sport alrendszereivel, és a mítosz és a nyelv kérdés-
köreit is kimerítően átgondolja. Nem áll módunkban e helyen kitérni ezek 
bemutatására, csupán néhány kérdéskörre fókuszálunk.  

Brandenstein előfeltevése tehát az, hogy az emberi lét nem elsősorban tes-
ti, hanem lelki, szellemi működésű, hiszen közvetlenül arról tudunk, hogy 
érzékelünk, akarunk, vágyakozunk, érzünk, fantáziálunk, emlékezünk stb., s 
eközben jövünk rá, hogy testi lények is vagyunk. Ha elpirulunk például, az 
valami lelki hatás eredménye. Ugyanakkor közvetlenül csak az én tudatvilá-
gom adott számomra, a másé soha, legfeljebb valamilyen módon megragadha-
tom. (Mindezt Schelerrel polemizálva fogalmazza meg.) A tudatvilág mindig 
egy konkrét Énhez tartozik, egyben intencionális (Brentano), tér nélküli és 
alapvetően a lelki időbeliség jellemző rá (Bergson). Mindezzel együtt van egy 
sajátos belső szemléleti tere és a teremtő hatalmával képzeteiből egész vilá-
gokat tud építeni. Ezzel kultúrateremtő ereje is érthetővé és megmagyarázha-
tóvá válik.  

Az Én a kezdete és a középpontja minden lelki történésnek, s ezek mint a 
sajátos tudatos erő aktusai vagy saját magára irányulóak, reflexívek, vagy a 
Másra, így tárgyasak. Formális szerkezetét tekintve aktív vagy passzív lehet. 
Ez a lelki struktúra is meghatározó az emberi élet és tevékenység fő ágait ille-
tően; így a gyakorlati tevékenységben, vagyis a konkrét cselekvésben, a praxis-
ban, valamint az elméleti és az alkotó munkában.  

Mindezek természetszerűleg az ösztön-hálóval együtt működnek. Ez utób-
bit átgondolva úgy véli – itt is alapos szakirodalmi anyagra építve –, hogy az 
ösztönök működésekor valamiféle funkcióegység lép fel. „Az ösztön... a test 
régiójából felemelkedő és tudatomba lépő, tudatvilágomat és egész személyisé-
gemet a test biológiai életéhez fűző, annak áramába bekapcsoló, azzal egyesítő 
tényező, amely életem és testem biológiai élete között szoros kapcsolatot teremt, 
de nemcsak az egység, hanem sokszor ellentét, ellenkezés forrása is lesz: az ösz-
tön ereje és az én akarata általában egycélúak és egymásnak megfelelnek, de 
van közöttük gyakran ellentét... ez a kettősség és ellentét teljesen általános em-
beri vonás...” (Brandenstein 1936-37. II.: 30-31) Az ösztönök vizsgálatakor 
Freuddal polemizálva azt az álláspontot képviseli, hogy a nemi ösztön mellett 
az emberi lelki tevékenységben, éppoly jogosult a létfenntartási ösztönök 
(éhség, szomjúság) meghatározó működését is figyelembe venni. A lelki élet 
sokrétűségét nem lehet visszavezetni egy vagy néhány ösztönre, bár az emlí-
tettek dominánsak. Az ösztönök mezején működő libidó sokkal inkább része 
az egyéni erosznak, amely az Én sajátos lelki-stuktúráját meghatározza, és 
mindig valami kiegészülésre törekvő erő. Az ösztönökkel szorosan kapcsolat-
ban működnek a hajlamok és az öröklött tulajdonságok, amelyek szintén meg-
határozó tényezői az egész testi-lelki életnek.  
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Az ösztönök jelenlétét elemezve a mindennapi a gyakorlati tevékenység 
struktúrájában – amely magában foglalja a következő elemeket: akarat, belá-
tás, gyakorlati ügyesség, értelem – a következő összegzését adja a cselekvés-
nek: a legtöbb „mindennapos” tevékenység, amikor a cselekvő bizonyos ener-
giákat fejt ki és vált ki, használ fel és el, munkát végez valamely hatalom eléré-
sére, vagy a bírt, elért hatalom gyakorlása érdekében. (Brandenstein 1936-37. 
II.: 53) Mindezekkel együtt működik egy belső, „lelki” cselekvés, mindkettőben 
meghatározó az akarat, s az együttes eredmény az a tett, amely magán hor-
dozza az egyéni lélek sajátosságait.  

Nem lényegtelen kérdés, hogy hatalom elérése vagy gyakorlása miért, mi-
lyen megfontolásból válik a mindennapi praxisban bölcselőnk szerint oly do-
minánssá? Milyen fajta hatalomról lehet szó? Akarom, hogy elérjem azt a célt, 
amely adott tevékenységstruktúrámban, egész mindennapi életemben alapve-
tően egyfajta stabilitást jelent. A mindennapi szokásos cselekedeteimmel, a 
testi-lelki-szellemi tevékenységeimmel azt az életvilágot teremtem nap mint 
nap újra, amely bizonyos fajta uralmat jelent az esetlegességek, a nem várt és 
nem tervezett jelenségek birodalmával szemben. Ilyeténképpen a hatalom 
megszerzése és megtartása nem a Másikra vonatkozik, hanem az Énre, az Én 
identitásának megtartására.  

Az akarat az elhatározás és az önuralom pilléreire épül. Vagyis az Én 
„...nem érzéki, de igen konkrét, szinguláris helyzetekben fellépő aktusa... nem 
színes, nem meleg, mint a vágyó, kívánó, sóvárgó, szerető vagy gyűlölő aktus, 
hanem szinte rideg, kemény, csaknem szürke, hideg.” (Brandenstein 1936-37. 
II.: 55) Hiszen az önuralom és az elhatározás az abszolút racionalitás, az ér-
zelmeket távol tartani tudó szintje az Én lelki struktúrájának. Az akarat erköl-
csi értékvonatkozása a jóság, hiszen mint belső késztető mag, a lelki hatalom 
teljességéhez vezethet, amely az Én stabilitásának alapja lehet. Ez a hatalom 
Brandenstein értelmezésében tulajdonképpen a fizikai-lelki teljességre törek-
szik, s a változó valóságban az Én identitását jelenti, ami további cselekvések 
ösztönzője lehet. Az akarat mint a cselekvés legfőbb mozgatója, és ami nem 
egyenlő az ösztönnel, a vággyal, a kívánsággal vagy az ítélettel, egyénenként 
változóan nevelhető a fegyelmezéssel, s eredménye az önuralom kialakulása 
lesz.  

A test-lélek-szellem egysége az egyes karakterekben sajátos jellemzőkkel 
egészül ki, s individuális tulajdonságaikkal a személyiség gazdagodását idézik 
elő. Brandenstein részletesen kitekint a nevesebb karakterológiákra – többek 
között Spranger, L. Klages, és a hazai antropológusok, Dékány István, Schütz 
Antal, Noszlopi László elméleteire.  

Amellett érvel a továbbiakban, hogy az emberi gyakorlati cselekvésnek 
„elméleti” vonatkozásai, és belső célja is van, ami nem más, mint a megismerés, 
ezen belül az érzékelés és a gondolkodás folyamata a domináns. Vajon miért 
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gondolja azt, hogy elméleti jellegű az érzékelés? A rendszertani elhelyezése 
szerint a tapasztalás folyamata magába foglalja az érzékelést (külső szemléleti 
tevékenységet), a belső szemléleti és a reflexív önmegragadó tevékenységet, 
emiatt a tapasztalás mint olyan sem működhet az elméleti vonatkozások nél-
kül. A külső szemléleti aktusban mindig a külső kép „érzetvonásait” érzékel-
jük. Ebben nem csupán a szín, a hang, az illat stb. konkrét minőségei jelennek 
meg, hanem azok összefüggései, kombinációi, amelyek már logikai, értel-
mi/elméleti tevékenységgel is együtt járnak. Példaként említi egy könyv hely-
zetét, s annak érzékelési „struktúráját”. A szemléleti képemben nem csupán a 
könyv barnasága, nagysága, érdessége, mennyisége (egy) stb. jelenik meg, 
hanem például a szerzőjéből vagy a címéből tudok következtetni arra, hogy 
milyen tartalmisággal bír. Az érzékelésben a külvilág hatásai működnek, egy 
erre reflektáló aktív alanyiságot feltételezve. Az elméleti tevékenységnek má-
sodik, magasabb foka a gondolkodás, melynek forrása a tapasztalat, alapja az 
értelem, amely intenzitásával, megértő képességével emberi létünk kezdetei-
től jelen van. A tudományos munka a legintenzívebben igényli az elméleti 
perspektíváit a megismerő folyamatnak.  

A mindennapi emberi tevékenység-struktúra jelentős terepe az alkotó te-
vékenység, amelynek eredménye mindig valamiféle mű, de ez nem mindig 
maradandó. A képzelőerő, a fantázia, az álmodozás, a tervszerű képzelet aktu-
sait vizsgálja e vonatkozásban. Amellett érvel, hogy a képzelőerő mellett az 
ízlés és a tapintat a forrása bármilyen alkotó tevékenységnek, amelyeket az 
érzelem igen intenzíven áthat. Az érzelmek dominanciáját elemezve kitér 
olyan speciális megnyilvánulásaikra, mint a hit, a remény, az irigység, a kíván-
csiság, de elemzi a hajlamok természetét is. Itt az egyik igen lényeges terré-
numot emeljük ki a lelki élet mezejéből, ez a hit, amely meghatározó a teljes 
emberfogalom értelmezésében. Az érzelem és az akarat bonyolult összeszö-
vődéséből alakulnak ki olyan komplex érzelmek, mint a hit, amely 
Brandenstein értelmezésében „...elsősorban valamely felismert tekintélyre építő 
és akarati elismerésen alapuló meggyőződés,... amely magának az énnek is a hit 
szerint való gyakorlati és elméleti meghatározottságával jár; ezen túl azonban a 
hitben az érzelmi alkat, az én érzelmi meghatározottsága is van, amely az oda-
adás aktusában és a nyugalom érzelmi állapotában nyilvánul meg.” 

(Brandenstein 1936-37. II.: 244) Ezen aktus elemzése az ember és Isten vi-
szonyának kapcsán kerül részletesebb, mélyebb átgondolásra.  

Mielőtt az Isten-viszony rejtelmeit vizsgálná az emberi életvilágban, az 
ember és természet kapcsolatát részletezve felveszi a világ fogalmát úgy, mint 
egy erőteret és a benne működő rendet, amely alapja, háttere a benne létező 
és működő szellemnek, a személyes, individuális és a közösségi szellemnek. 
Nem pusztán fizikai-mechanikai erőről és geometriai térről, hanem az általá-
ban vett dinamikáról, és sajátos felépítettségű, határozott rangsorban létező 
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világrendről van szó. A világrendben az ember mint a természet része új vilá-
got teremt, mondhatnánk, saját lényére formálja, mind belsőleg, mind külsőleg 
a kultúrában. De sem a kultúra, sem a természet nem tudja behatárolni az a 
„csodát”, amit az ember mint mikrokozmosz jelent – véli Brandenstein.  

Az emberi szellemnek eddig elemzett aspektusait kiegészíti a kultúrát lét-
rehozó, abban aktívan jelenlévő szellem értelmezésével. Az emberi szellem 
időbeli, történeti, de egyben az örök jelentések hordozója, időtlen értékű esz-
mék forrása és birodalma – mondja. Értelmezésében az emberi szellem jel-
lemzőinek, a tudatos és nem-tudatos aktusok, az emberi és a „teljes tudat” 
kettősségének a személyes szellem, a személyiség a forrása. Jellemző rá az 
egyéni zártság, önállóság, szabadság, céltudatosság és célirányúság. A szemé-
lyes szellemnek dialektikus voltából következően két sarkpontja van: önmaga 
és önmagán túl lévő isteni szellem. Az előbbi értelmezésekor további vonatko-
záspontokat keres annak megközelítése érdekében. Típusait vizsgálva a tragi-
kus és a komikus szellem értelmezése mellett (mindkettő jelen van az „általá-
nos emberiben”), feltételezi az úgynevezett félszellemet, szélsőségként pedig a 
diabolikus, a bölcs és szent szellemet, amelyek sajátos személyiségvonásokat 
indukálnak. Itt nem áll módunkban részleteiben elemezni ezeket, csupán je-
lezzük, hogy kialakulásuk és jelenlétük összefügg az egyéniség mindenkori 
erősségével és a benne működő értéktudattal.  

Az egyén magányában mindig keresi a Másikat, a másik személyes szelle-
met, hiszen teljességéhez hozzátartozik a közösségi szellem is. Ezzel önmagu-
kon túl hatva formálják azt a személytelen, egyénfeletti, de mégis individuális 
„alanyközösséget”, amely házassági, családi, nemzeti, állami, egyházi és társa-
sági, érdek- közösségekben van jelen. Brandenstein a szellemi élettér fogalmá-
nak bevezetésekor az alanyi szellemen kívüli tárgyi világ hatásainak olyan 
térbeliségéről beszél, amely mint közvetítő közeg jelenik meg. „Az ember ala-
nyi szelleme a térben élő emberben működik és tárgyi szelleme mindig valamely 
élettérben bontakozik ki. Ez az élettér az embernek mind alanyi, mind tárgyi 
szellemét, egész valóját, tevékenységét befolyásolja.” (Brandenstein 1936-37. 
III.: 243) Ez elsősorban természeti-földrajzi vonatkozásokat jelent, de azok 
hatását, kulturális, tárgyi vonatkozásait tekintve válik igazából jelentőssé. 
Hiszen: „Tárgyi hatásait az alanyi szellem saját tudatán kívül csupán az anyag-
ban, a szellemi hatásoknak ebben a közvetítő közegében tudja létrehozni. Az 
anyag így a tárgyi szellem általános hordozója: és mivel az anyag téres, vele és 
rajta a tárgyi szellem térben jelenik meg, bár önmagában – például a gondolat-
tartalom, a zenei hangkép – korántsem mindig téres jellegű. Viszont nem is fel-
tétlenül téretlen, hiszen magában a térességben is van szellemi jelentés.” 
(Brandenstein 1936-37. III.: 243) 

Az ember és Isten kapcsolatának értelmezésekor a magány mint sajátos 
létállapot a kiindulópontja, s ehhez kapcsolódóan a hiány, a semmi és az ok-
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ság-elv dimenzióiban gondolja át annak a titoknak a rejtelmeit, amelyek az 
egyént az Abszolútumhoz kötik. Mindennapi létében, közösségi viszonyainak 
megélése közepette döbben rá szükségképpen az egyén a világban-való lété-
nek hiányosságára és végtelen magányosságára. Ekkor keresi azt az erőt, 
amely megszünteti a hiányt. A teljes tudatban tudja érvényesíteni saját több-
dimenziós erejét a világban. Azonban a konkrét emberi szituációkban sok 
fizikai (és tegyük hozzá más jellegű is- megj. V. I.) akadály csökkenti mindezt, s 
rádöbben evilág-beli esendőségére és függő helyzetére. E helyzetben talál rá 
az Abszolútumra, Istenre, amelyben a legbensőségesebb közösségi élményt éli 
meg. Ez a végtelen függőség „...önállósága mellett is teljesen megköti: és ez a 
kötöttség, bár sokszor nehéznek és fájdalmasnak tűnik, lényegében mégis édes, 
végtelenül megnyugtató, ez ad az embernek szilárd, biztos támaszkodási pontot 
a semmiben.” (Brandenstein 1936-37. III.: 386) 
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