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Afelnőttképzés alap-problémái a hoz-
záférés, a lemorzsolódás, a finan-
szírozás, a közösségi és az állami

felelősségvállalás. A hozzáférés elsősor-
ban arra utal, hogy a felnőtt egyáltalán be-
kapcsolódhat-e bármilyen oktatási, tanulá-
si formába. A felnőttnek egyáltalán van-e
joga, esélye és lehetősége arra, hogy tudá-
sát bővítse, elérheti-e az információkat,
szabadon bekapcsolódhat-e az általa vá-
lasztott oktatási formába és intézménybe.
A felnőttképzésben való, az egész életpá-
lya folyamatára kiterjedő részvétel az
UNESCO IV. (párizsi) Világkonferenciája
óta alapvető emberi jognak minősül. A
permanens képzés szakmai követelményé-
ből (lifelong learning) következően állami
szabályozásnak (törvénynek) kell rögzíte-
nie azt, hogy a felnőtt milyen feltételekkel
tanulhat, hogyan „férhet” hozzá a képzés-
hez („access”). Alapvető társadalompoliti-
kai cél a részvétel biztosítása és  a széles
alapú felnőttképzés fejlesztése érdekében
azoknak a célcsoportoknak a kiemelése,
melyeket az UNESCO V. (hamburgi) Vi-
lágkonferenciájának a dokumentuma hatá-
rozott meg.

Amennyiben a magyarországi jogi kör-
nyezetbe akarjuk a most alakuló felnőttok-
tatási törvényt illeszteni, tisztázni kell,
hogy a felnőttoktatás fogalmában milyen
változások álltak be az elmúlt évtizedek-
ben. A fogalmat és társadalmi gyakorlatot

kell az első „körben” összevetni egymás-
sal, vagyis azt, hogy a törvényalkotók mit
értenek a felnőttoktatáson. Különösen lé-
nyeges ez a mai magyar praxis ismereté-
ben, hiszen a szakképzés, a munkaerőpiaci
képzés, a szakmai továbbképzés, az ide-
gennyelvi képzés, a felsőoktatás esti, leve-
lező, távoktatási tagozata, a tréningeket
végző cégek és maga az iskolarendszerű
felnőttoktatás színes palettája sajátos rend-
szert képez. A felnőttek kulturális képzése,
öntevékeny, közösségi keretek közötti
képzésekben való részvétele és a mai tech-
nikai és civilizációs szintnek megfelelő
hálózatokon keresztül elérhető képzési
formákban való részvétele mind-mind fel-
nőttoktatás. A felnőttoktatás az egész vilá-
gon kiterjed a felnőttek politikai és állam-
polgári képzéseire, amelyek sajátosan le-
hetnek egyrészről innovatívak, másrészről
affirmatívak, lehetnek fenntartótól függő-
ek és függetlenek, pártokhoz kötődőek és
attól függetlenek. A mai magyar felnőttok-
tatásban újra jelentős szerepet kap a hit-
élettel és az egyházakkal összefüggő tan-
folyamrendszerű és bentlakásos képzési
formák sokasága. A felnőttoktatás a szak-
ágazatok szerint lehet katonai, büntetés-
végrehajtási, rekreációs, gyógyító, segítő-
prevenciós. Lehet népfőiskolai és lehet
vállalkozásokban megvalósuló. Tehát a
törvénynek mindenekelőtt tisztáznia kell,
hogy milyen társadalomképet tételez fel a

A magyar felnőttoktatás jogi 
környezete

A tudásalapú – a tanuló – társadalom kialakítása napjaink feladata.
A permanens oktatás fogalomrendszere a hamburgi konferencia óta
tovább finomodott, és szívesebben használjuk a permanens tanulás

kifejezést. A második eleve feltételezi a felnőtt aktivitását, öntevékeny-
ségét. Minden magára adó jogállamban a tanuláshoz való jog megil-
leti az embereket. A korábbi szemléleti korlátok az ezredforduló idejé-
re lebomlottak, a felnőttek tanulása természetessé vált. Ahhoz, hogy a
magyar felnőttoktatás megfeleljen a nemzetközi feltételeknek és kom-
patibilis legyen az EU integrációban már résztvevő országok jogi sza-

bályaival, számba kell venni hazai helyzetét.
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törvényalkotó és milyen állampolgárt kép-
zel az adott társadalomképbe. Alattvalót
vagy  a társadalom aktív részesét, aki mint
a magyar államiságért felelős öntudatos ál-
lampolgár éli meg a magyarság nemzeti
sorskérdéseit. 

A törvénynek illeszkednie kell azokhoz
a nemzetközi standardokhoz, amelyekkel
kapcsolatosan a magyar államnak  nemzet-
közi kötelezettségvállalásai vannak, és
meg kell felelnie azoknak az elvárások-
nak, amelyek a szakmát és magát a felnőtt-
oktatást mint a tudásalapú társadalom
egyik alapfeltételét meghatározzák.

Mit ír minderről az Alkotmány? Szinte
semmit. Az 1949-
ben született kartális
– azóta többször mó-
dosított és szabályo-
zásában kissé „meg-
kopott” – Alkotmá-
nyunk deklarálja a
művelődéshez való
jogot, amelyet „a
közművelődés kiter-
jesztésével és általá-
nossá tételével, az
ingyenes és kötelező
általános iskolával,
képességei alapján
mindenki számára
hozzáférhető közép-
és felsőfokú oktatás-
sal, továbbá az oktatásban részesülők
anyagi támogatásával valósítja meg.” Az
előzőekből direkt módon nem következik
a felnőttek tanuláshoz való joga. A műve-
lődéshez való jog (oktatáshoz, kultúrához)
mint az emberi jogok második generáció-
jához tartozó és az egyes államok alkotmá-
nyaiban általában kifejeződő jog feltétele-
zi mindenki számára a hozzáférést és az
állami támogatást, bár eleinte a legtöbb or-
szág alaptörvénye csak a közoktatásra ter-
jesztette ki az állami kötelezettségválla-
lást, amelyet napjainkban már alapvetően
– szem előtt tartva bizonyos differenciálá-
si szempontokat – kiterjesztőleg értelmez-
nek. Ezt alátámasztja a század utolsó har-
madában a felnőttképzés fokozatos felér-
tékelődése, amelynek jelentősége várható-

an a 21. században teljesedik ki, továbbá
megerősítik azok a nemzetközi dokumen-
tumok is, amelyek az utóbbi évtizedekben
láttak napvilágot (például  a korábban már
említett UNESCO Felnőttképzési Világ-
konferenciák állásfoglalásai). 

A példák azt igazolják, hogy a felnőtt-
képzés feltételeinek fejlesztése a nemzet-
közi szervezetek számára is fontos kérdés.
Az Európai Unió különösen nagy hang-
súlyt fektet az utóbbi években a felnőttek
oktatására, képzésére. Az oktatásról szóló
– egyezményen alapuló – általános szabá-
lyok száma elenyésző, összevetve más te-
rületekkel, sőt az uniónak nagyon korláto-

zott a hatásköre az
oktatás területén.
Természetesen a fel-
nőttképzést illetően
sem beszélhetünk
közösségi szabályo-
zásról, de ajánlások
és állásfoglalások
megfogalmazásával,
közösségi prioritá-
sok meghatározásá-
val és közösségi
programok finanszí-
rozásával közvetve
fejti ki befolyáso-
ló tevékenységét 
az Európai Unió
(lásd a Socrates/

Grundtvig program). 
Alaptörvényünk ugyan állampolgári jo-

gon a felnőttek oktatását nem biztosítja, a
részvétel joga azonban a fent már említett
alkotmányos rendelkezésből indirekt mó-
don következik. Véleményünk szerint
megfontolandó alkotmányos szabályozá-
sunk újragondolása, módosítása a képzés-
hez való hozzáférés egyértelműbb megfo-
galmazása érdekében, de a felnőttképzési
törvényben feltétlenül állampolgári jog-
ként kell meghatározni.  A felnőtt tanulása
elé számtalan akadályt gördít a gyakorlat,
korlátozza a szabad belépés lehetőségét,
távolról sem veszi figyelembe a belépés
egyetlen kritériumát, a képességeket, a ta-
nulás szabadsága keveredik az oktatásban
való részvétel szabadságával. Tisztázni
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Ahogyan az állam a közoktatás
finanszírozását valamennyiünk-
től begyűjtött pénzekből finanszí-
rozza, normatív alapon újraoszt-
va az összegeket, ugyanezen logi-
ka alapján valamennyi állampol-

gárt finanszírozhat az élet-
hosszig (lifelong learning) tartó
tanulásában. Minden embernek
jogában állna a tanulási csekket
szabadon felhasználni, lehetősé-
ge lenne a felnőttnek annak el-

használásával azt tanulni, amit
akar, illetve amire 

szüksége van.



kell, hogy a tanuló társadalom nem oktató
társadalom (abból már ezen a földrajzi tá-
jon az embereknek többször elege volt) és
a tanulásban való részvevőket kell anyagi
támogatásban részesíteni. A tanulni vá-
gyóknak az adókból biztosított források-
ból – hasonlóan az üdülési csekkhez – ta-
nulási csekket lehetne biztosítani, s maguk
döntenék el, hogy mire használják fel.
Ahogyan az állam a közoktatás finanszíro-
zását valamennyiünktől begyűjtött pén-
zekből finanszírozza, normatív alapon új-
raosztva az összegeket, ugyanezen logika
alapján valamennyi állampolgárt finanszí-
rozhat az élethosszig (lifelong learning)
tartó tanulásában. Minden embernek jogá-
ban állna a tanulási csekket szabadon fel-
használni, lehetősége lenne a felnőttnek
annak elhasználásával azt tanulni, amit
akar, illetve amire szüksége van. Ha a kép-
zés költsége meghaladja a normatív támo-
gatást, akkor azt akár természetes sze-
mélynek, akár jogi személynek (család,
munkáltató stb.) lehetősége lenne  saját
forrásaival kiegészíteni. Lényeg, hogy az
egyes ember tanuláshoz való emberi jogát
a jogalkotó figyelembe vegye.

Ha az Uniós szabályok leszögezik: az
egész életen át tartó tanulás stratégiájának
alapelvei abból az alapvető célból fakad-
nak, hogy az általános és szakmai képzés
az egyéni, a kulturális, a társadalmi és a
gazdasági boldogulást szolgálja és vala-
mennyi állampolgár életminőségét javítsa,
akkor az egész életen át tartó tanulás fej-
lesztésére irányuló stratégiáknak figye-
lembe kell venniük az egyéni (állampolgá-
ri), a kulturális és szociális szempontokat,
a demokratikus alapelveket és az emberi
jogokat, ugyanakkor eleget kell tenniük a
gazdaság és a munkaerőpiac követelmé-
nyeinek is. Ennek megfelelően:

– az egész életen át tartó tanulásnak ar-
ra kell irányulnia, hogy az egyéni adottsá-
gokat támogassa, a szakmai alkalmasságot
javítsa, általa a meglévő emberi erőforrá-
sok a lehető legjobban hasznosuljanak,
másfelől járuljon hozzá a társadalmi kire-
kesztés megakadályozásához és a demokratikus
közéletben való részvétel erősítéséhez;

– az egész életen át tartó tanulásnak szé-

les oktatási kínálaton kell alapulnia, hogy
az oktatásban való előmenetel a saját tár-
sadalmi, kulturális és gazdasági érdekek-
nek megfelelően mindenki számára elér-
hetővé váljék, a fejlesztés egyik központi
célja az esélyegyenlőség megteremtése;

– az általános és a szakképzés minden
szintjén biztosítani kell az egész életen át
tartó tanulás érvényesülését, különösen
alapvető fontosságú az olvasás, az írás, a
számolás alapkészségei elsajátításának a
biztosítása;

– alapvető fontosságú a széles alapokon
nyugvó ismeretek, készségek, magatartási
formák és tapasztalatok közvetítése;

– az egész életen át tartó tanulás  rugal-
mas és innovatív oktatási és szakképzési
koncepciókat követel meg, amelyek célja
az, hogy az egyes emberben – a tanulási
folyamat keretei között – tudásszomjat,
kezdeményezőkészséget és motiváltságot
keltsen;

– az egész életen át tartó tanulás megkö-
veteli, hogy az egyes ember – tanulóként –
oktatását, szakképzését és egyéni fejlődé-
sét illetően egyre növekvő felelősséget
vállaljon, ebben a felnőtt tanulót megfele-
lő tanácsadás segítse;

– minden érintettnek: a kormányoknak,
a szociális partnereknek, az oktatási intéz-
ményeknek és a vállalatoknak, a társada-
lom egészének szükséges – illetékességi
területén – az egész életen át tartó tanulást
pozitívan megítélnie, valamint segítenie
kell az oktatási és szakképzési programok-
ban való részvétel útjából az akadályokat
elhárítani. (Az Európai Unió Tanácsa vég-
következtetései az egész életen át tartó ta-
nulás stratégiájáról, II. Alapelvek (kivonat
az 1996. december 20.-i állásfoglalásból.))

A felnőttképzésre jelenleg számos tör-
vény és jogszabály vonatkozik. Mivel a
felnőttoktatás mint praxis rendkívül színes
és szerteágazó tevékenység, az alakuló
törvénynek közvetlenül kell hatnia a köz-
oktatást, a felsőoktatást, szakképzést, a
közművelődést, az önkormányzatokat, a
közalkalmazottakat és a közszolgálatban
dolgozókat érintő jogszabályokra.

Az alábbi törvények közvetlen vagy
közvetett összefüggésben állnak a felnőtt-
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oktatás szabályozásával:
– 1993. évi LXXX. törvény a felsőokta-

tásról;
– 1993. évi LXXIX. törvény a közokta-

tásról;
– 1993. évi LXXVI. törvény a szakkép-

zésről;
– az 1997. évi CXL. törvény a kulturális

javak védelméről és a muzeális intézmé-
nyekről, a nyilvános könyvtári ellátásról
és a közművelődésről;

– munkajogi szabályok (1992. évi XXII.
törvény a Munka Törvénykönyvéről,
1992. évi XXIII. törvény a köztisztviselők
jogállásáról, 1992. évi XXXIII. törvény a
közalkalmazottak jogállásáról);

– 1991. évi IV. törvény a foglalkoztatás
elősegítéséről és a munkanélküliek ellátá-
sáról (Flt.);

– a helyi önkormányzatokról szóló
1990. évi LXV. törvény;

– a közhasznú szervezetekről szóló
1997. évi CLVI. törvény;

– a gazdasági társaságokról szóló 1997.
évi CXLIV. törvény, valamint az egyéni
vállalkozásról szóló 1990. évi V. törvény.

A következőkben – a teljesség igénye
nélkül – két törvénnyel kapcsolatban tesz-
szük meg észrevételeinket.

1993. évi LXXX. törvény a felsőok-
tatásról 

A felsőoktatási törvény lényegesen libe-
ralizáltabb, mint korábbi változata volt. A
felnőttoktatással igazából taxatíve nem
foglalkozik. A felnőttképzési változatok-
ban való hallgatói részvételről nem vesz
tudomást, pedig a törvényalkotás idősza-
kában már működtek a virtuális, távoktatá-
si egyetemek, amelyek csupán hálózato-
kon kötik össze a hallgatót a tanulás hely-
színéül választott intézménnyel.

Szakmai szempontból elfogadhatatlan,
sőt cinikusnak látszik, amint a felsőoktatá-
si törvény 82. §-a deklarálja, hogy „min-
den magyar állampolgárnak joga van a tör-
vényben meghatározott feltételek keretei
között az általa választott felsőoktatási in-
tézményben és szakon felsőfokú tanulmá-
nyokat folytatni.” Ezek alapján egy felnőtt
gyakorlatilag a középiskolás korúakkal

azonos feltételekkel lehet csak egy felső-
oktatási intézmény hallgatója. A felvételi
processzusban az intézmény „gyermeknek”
kezeli, lemond a felnőtt reguláris képzésen
kívül szerzett és az élettapasztalatához kö-
tött ismeretmennyiségről, gyakorlatilag új-
ratanultatja az érettségi anyagát. A tör-
vényben le kell szögezni a felnőttkorúak
(esti, levelező, távoktatási formában meg-
hirdetett képzési formáira) szabad intéz-
ményválasztását. Mivel gyakorlatilag va-
lamennyi képzési forma önköltséges, a fel-
nőtt abba az intézménybe fizeti be a pén-
zét, amelyikbe akarja. (Az egyetem, főis-
kola ellenőrzési és értékelési rendszere és
belső minőségi követelményei majd el-
döntik, hogy milyen teljesítmény után ma-
radhat ugyanott továbbra is hallgató.)  

A felsőoktatási törvény az egyetemi-fő-
iskolai alapképzés megkezdése feltételéül
az érettségi bizonyítvány meglétét írja elő
[83. (1) bekezdés a) pont]. Érdemes meg-
fontolnia a törvényalkotónak, hogy to-
vábbra is fent kell-e tartani a szabályt. Sok
ország, többek közt Ausztria, Japán, Svéd-
ország sok főiskolája is feloldotta ezt a
szabályt, s a korábbi, magyar szakérettsé-
gire emlékeztető előképzések után (Auszt-
riában a WIFI, illetve a BFI szervezésében
történik az előképzés) a szakmunkásokat
beengedik a főiskolákra.

A felsőoktatási törvény felnőttoktatás-
sal kapcsolatos alapproblémája, hogy az
iskolarendszeren kívüli képzésben szerzett
felsőfokú szakképesítéseket a felsőoktatás
egyáltalán nem veszi figyelembe. A tör-
vénynek kell kitérnie a felsőfokú szakkép-
zés (ez csak felnőttoktatás lehet) keretében
sikeres teljesítmények megfelelő akkred-
itáció utáni beszámítására. A másik neu-
ralgikus pont a vizsgák kölcsönös beszá-
mításának  problémaköre. Az akkreditált
vizsgahelyen teljesített felsőfokú idegen-
nyelvű teljesítmények kötelező elfogadá-
sát is a felnőttoktatási törvényben kell sza-
bályozni. 

A felnőttoktatási processzusban való
részvétel miatt felmerült tényleges költsé-
geket, mint például a tandíj, vizsgadíj, tan-
könyvek ára, hálózati hozzáférés költsége,
utazási költség és szállásdíj stb. (ha az em-
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beri erőforrásokat illető beruházások
könyvtárnyi irodalmát a törvényalkotók
ismerik, nem idegen tőlük a gondolat) az
adóalanyok az SZJA-bevallásukban adó-
csökkentő tételként „leírhatják”.

1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról 
A törvény egyetlen szakasza foglalko-

zik a felnőttoktatással. Sajnálatos módon a
helyi önkormányzatokra bízza a munka
melletti alsó és középfokú intézmények
működtetésének a problémáit. (Itt kapcso-
lódik a megyei önkormányzatok azon kö-
telességével, amennyiben ha a helyi ön-
kormányzat képtelen az intézményfenntar-
tásra, a megyei önkormányzat köteles a
fenntartói szerepet magára vállalni.) 

A társadalom kulturális és szociális
problémáinak  okta-
tás útján történő ke-
zelésében az iskola-
rendszerű felnőttok-
tatásnak döntő sze-
repe van. Miközben
Magya ro r szágon
mintegy 200 000 a-
nalfabéta él, és  több
százezerre tehető
azoknak a száma,
akik az alapművelt-
séget jelentő általá-
nos iskolát sem vé-
gezték el. A második esély iskoláinak ne-
vezett intézménytípusok a közoktatás
mostohagyerekei. Különösen kirívó a
helyzet, ha figyelembe vesszük, hogy a
hamburgi konferencia kiemelt célcsoport-
nak tekintette a felnőttoktatás számára a
roma kisebbségeket. Mivel Magyarorszá-
gon az iskolai lemaradásokban és a lemor-
zsolódásban ők alkotják a legveszélyezte-
tettebb csoportot, a törvénynek ki kell tér-
nie arra, hogy a népszámlálási, valamint a
települési törzskönyvek adatai alapján ott,
ahol egyáltalán romák élnek, kötelező le-
gyen a települési önkormányzatoknak a
második esély iskoláit működtetni. 

A középfokú felnőttoktatásban 1993 óta
költségtérítést kell fizetniük a résztvevők-
nek. Amennyiben a felnőttoktatás része a
közoktatásnak, jogos a kérdés, miért kell

ezért fizetni abban az esetben, ha az első
végzettséget szerzi a felnőtt. Különösen
megnő ennek a jelentősége abban az eset-
ben, ha Magyarország migrációs célponttá
válik a schengeni Európa határán. Minden
valószínűséggel tízezrek vándorolnak be
az országba, akiknek a magyar kulturális
kincs elsajátítása kizárólag ebben az isko-
latípusban válik  lehetővé. 

A középiskola esélynövelő funkciója is-
mert. A törvényalkotóknak figyelembe
kellene venniük a fiatal anyák tanulási le-
hetőségét. A második esélyt nyújtó iskola-
típusban sajátos színfolt lehetne a fiatal
anyáknak nyújtott preferencia. 

Végül két rövid megfontolásra szánt ál-
talános észrevétel a felnőttképzési tör-
vénytervezetről;

– nagyon fontos-
nak tartjuk a tör-
vényben rögzíteni a
felnőttképzéssel kap-
csolatos tevékenység
végzéséhez megkí-
vánt szakképzettsé-
gek meghatározását;

– szükségesnek
véljük a roma ki-
sebbség tekintetében
megteremteni a „po-
zitív diszkrimináció”
alkalmazásának a le-

hetőségét, hiszen az iskolázottságbeli hát-
rányok csökkentésének egyik hatékony
eszköze lehet a felnőttképzésben való mi-
nél szélesebb részvételük (lásd az 1993.
évi LXXVII. törvény a nemzeti és etnikai
kisebbségek jogairól 45. §).

A törvény megalkotásának indokai
megalapozottak, annak ellenére, hogy so-
kan vitatják egy önálló törvényi szintű jog-
szabály létjogosultságát e területen, fő el-
lenérvként a jelenlegi oktatási és egyéb
szabályozások (például közoktatási, felső-
oktatási, szakképzési, közművelődési tör-
vény stb.) elégségességét hangoztatva. A
felnőttképzés keretjellegű szabályozása
azonban kívánatos lenne, tekintve, hogy
nagyon sok területet érint.

Koltai Dénes – Várnagy Péter
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Egy felnőtt gyakorlatilag a közép-
iskolás korúakkal azonos feltéte-
lekkel lehet csak egy felsőoktatási
intézmény hallgatója. A felvételi

processzusban az intézmény
gyermeknek kezeli, lemond a fel-

nőtt reguláris képzésen kívül
szerzett és az élettapasztalatához
kötött ismeretmennyiségről, gya-
korlatilag újratanultatja az érett-

ségi anyagát.
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Az elnevezések mögötti sokféleség
még világosabbá válik, ha a termi-
nológiai kérdéseket gyakorlati szin-

ten követjük, ahol magyar változataikban
manifesztálódnak az általános és szakmai,
politikai és kulturális felnőttoktatás di-
menziói és az olyan fogalmak, mint a fel-
nőttoktatás/képzés/nevelés, közművelő-
dés, továbbképzés, tudományos ismeretter-
jesztés vagy élethosszig tartó tanulás. 

Váratlan (és némelyek számára talán
meglepő) az a realitás, hogy a kereslet és
kínálat terén – mely nemcsak világtrend,
hanem többnyire Magyarországra is jel-
lemző – a felnőttképzésnek és általában a
felnőttkori tanulásnak dinamikus és masz-
szív növekedésével kell számolnunk. Ezt
az új kihívást empirikusan is tapasztal-
hatjuk. Az UNESCO és az OECD szerve-
zett tanulási részvételre vonatkozó vizsgá-
latai mutatják, hogy sok országban a fel-
nőtt tanulók részvételi aránya 30–40 szá-
zalék között mozog, néhány országban
még nagyobb ez az arány. Igazolódni lát-
szik az a feltevés, hogy nem ott a legna-
gyobb a résztvevők aránya, ahol a gazda-
sági és technológiai fejlődés és oktatásügy
lemaradását pótolni kell, hanem inkább ott
jelentkezik a magasabb résztvevői szám,
ahol legelőrehaladottabb a fejlődés. A
FEEFI végzősei  és más egyetemek és fő-
iskolák diplomázó hallgatói együttműkö-

désével a Továbbképzési Atlasz keretében
végzett vizsgálataink is arra mutatnak,
hogy Magyarország viszonylag rövid idő
alatt megközelítette más európai országok
szintjét a képzési kínálatot nyújtó intézmé-
nyek, a résztvevő felnőttek és a képzési kí-
nálatok tekintetében.

Az egyre jobban fejlődő felnőttképzés
az életet végigkísérő tanulás részeként to-
vább szélesedik és erősödik a dinamikusan
kibontakozó információs- és tudástársada-
lom követelményei között. A tudás úgyne-
vezett felezési ideje lerövidül, az informá-
ció mértéke emelkedik, az emberek tovább
élnek, az életet végigkísérő tanulás szük-
ségszerűsége a felnőttkortól az időskorig
nyilvánvalóvá válik. Az önkéntesség he-
lyébe sok felnőtt esetében már rég a szük-
ség lépett. És ez nemcsak azokra érvényes,
akik munkahelyük elvesztése miatt átkép-
zésre kényszerülnek. 

Mit jelentenek ezek a tendenciák abban
az összefüggésben, hogy az élethosszig
tartó vagy egész életet végigkísérő – de
nem az életfogytiglani büntetést idéző! –
tanulás mint átfogó oktatási koncepció
egyre jobban érvényesülni látszik? Nem
kellene-e az iskoláknak és egyetemeknek
feltenni azt a kérdést, hogy mit csináljanak
másképp annak érdekében, hogy az embe-
reket képessé tegyék és motiválják az
egész életen át tartó tanulásra? Ez mind-

A nemzetközi felnőttképzés
komparatív és kooperatív 

aspektusai
Mi, felnőttoktatók tudatában vagyunk annak, hogy 

szakmánk, a felnőttoktatás mestersége-tudománya, más néven az
andragógia sokhelyütt mint tudományos diszciplína hiányos

elismertségben szenved. (1) Még mindig nem egyértelműen világos,
hogy ez a szakterület mint aránylag fiatal részdiszciplína a

pedagógiához tartozik-e inkább, vagy önállóan értelmezhető és
etablírozható. Már az illető tanszékek és intézetek elnevezései is

önmagukért beszélnek: itt felnőttpedagógia, ott andragógia, 
másutt lifelong learning. (2) 
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annyiunk számára döntő kérdés, hiszen a
felnőttképzés  a leghosszabb életszakaszra
vonatkozik. Így a tanulás képességének el-
sajátítása már régen az egyik legfontosabb
kulcskvalifikáció lett. Az önkéntesség
megszűnésével pedig a tanulás örömének
egyre fontosabb kategóriává kell válnia. 

Önök közül néhányan joggal gondolhat-
ják, hogy az élethosszig tartó tanulás mos-
tani hangsúlyozása bizonyos eredetiségre
tart igényt. Másrészt sok judicium szól
amellett, hogy  létezik egy olyan össze-
gyűlt emberi tapasztalat, melyet többek
között a közmondások összehasonlító pél-
dái is bizonyítanak. A magyarban ez így
hangzik: A jó pap is holtig tanul, németül
ezt így mondják: Aki sokat pihen, berozs-
dásodik. A nyugat-
afrikai Sierra Leoné-
ban a mesemondók
ezt mondják: (a rím
kedvéért angolul):
learning starts in the
womb and ends in
the tomb. (A tanulás
az anyaméhben kez-
dődik és a sírban fe-
jeződik be.)

Önkritikusan be-
szélnünk kell a fel-
nőttoktatás elméleti
deficitjéről, melyet
több tényező együtt-
hatása okozott, és
amely csak részben magyarázható a rend-
szerváltással és az új társadalmi irányza-
tokkal. Döntő tényező mindenekelőtt,
hogy ma a felnőttoktatást mostohagyerek-
ként kezelik. Még nem konstitutív eleme a
munkánknak, mely egyenrangú fontosság-
gal hat az elmélet és gyakorlat fejlődésére.
A nemzetközi együttműködésben eltöltött
sokévi tapasztalatom alapján elmondha-
tom, hogy ez a megállapítás nem kivételes
esetekre vonatkozik Magyarországon, ha-
nem sajnos sokhelyütt uralkodó realitás. 

Ha továbblépünk egy másik területre,
szintén megállapíthatjuk, hogy a felnőtt-
oktatás gyakran az oktatáspolitikában is
marginális szerepet játszik. Ha a felnőttok-
tatást  az iskola, a szakképzés és a felsőok-

tatás mellett az oktatási rendszer további,
egyenértékű elemeként  jogosan kívánjuk
hangsúlyozni, éppen a nyilvános felelős-
ség terén találunk meg nem értést. Itt a
gyakorta felmerülő képet hozzák fel példá-
nak: ez az ötödik kerék a kocsin... A fel-
nőttoktatásnak ezáltal tendenciáját tekint-
ve kompenzatórikus funkciója marad és
kevésbé kap komplementer funkciót. Eb-
ből következőleg végül is mindez vissza-
tükröződik a nem kielégítő törvényhozás-
ban és sok országban az állami támogatás
hiányában.

Túlzó megállapítás-e, ha a felnőttkép-
zést és ennek fejlődését mint tudományt,
valamint a kutatást kísérő elméleti képzést
és a megfelelő oktatáspolitikai és törvény-

hozási döntéseket te-
kintve latens legiti-
mációs válságról be-
szélhetünk, amely-
nek a szakma képvi-
selőiként állandóan
ki vagyunk téve?
Könnyen felismerhe-
tik, hogy közösen
kell kiutat keresnünk
és lehetőleg hamaro-
san megfelelő meg-
oldásokat találnunk.
Mindenek előtt a fel-
nőttképzésben részt-
vevők gyakorlata ér-
dekében, de ezáltal

társadalmunk nagy része érdekében is.
Nemzetközi szakirányú felnőttoktató

vagyok, nem mintha nem értékelném elég-
gé a helyi dimenziókat, hanem mert meg-
próbálom a felnőttoktatást/képzést a hatá-
rokon túl, a népek közötti megértés és szo-
lidaritás követelményei szerint, valamint a
professzionalitást a globalizálódó össze-
függések előjelével tekinteni. A határokon
átnyúló partneri kapcsolatok és transznaci-
onális hálózatok közvetlen tanúi ennek a
folyamatnak. Globálisan gondolkozni és
lokálisan cselekedni véleményem szerint
fordítva is igaz, és a „globális” műszó azt
a kapcsolatot fejezi ki, hogy mindkét pers-
pektívának egyaránt fontosnak és össze-
tartozónak kell lennie. Nem meglepő a

Ha a felnőttoktatást  az iskola, a
szakképzés és a felsőoktatás mel-
lett az oktatási rendszer további,
egyenértékű elemeként  jogosan
kívánjuk hangsúlyozni, éppen a
nyilvános felelősség terén talá-

lunk meg nem értést. Itt a gyakor-
ta felmerülő képet hozzák fel pél-
dának: ez az ötödik kerék a ko-

csin... A felnőttoktatásnak ezáltal
tendenciáját tekintve

kompenzatórikus funkciója ma-
rad és kevésbé kap komplemen-

ter funkciót. 
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legújabb fogalom, a globális tanulás sem,
mely válasz lehet a pedagógiának a világ-
ban végbemenő globalizációs tendenciái-
ra. Itt jelentős szerepet játszik a hálózati
egészre irányuló figyelem, a maradandó-
ság és jövőképesség kérdései, a tanulás a
világ interdependenciáiban.

Ha a továbbiakban a felnőttképzésben
folyó nemzetközi együttműködésről be-
szélek, akkor a kapcsolatfelvétel és infor-
mációátadás, a szakmai és személyi csere-
kapcsolatok, a többéves és szerződésekben
szabályozott partneri – gyakran testvérvá-
rosi kapcsolaton alapuló – együttműködés
sokrétű formáira gondolok. Erősödik a
projekteket összekötő együttműködés,
mely bilaterális jellegű vagy több partner-
rel együtt határokon átnyúló, illetve
transznacionális. 

Ahhoz, hogy ezt a kooperációt partner-
centrikusan, az ügy érdekében és magas
minőségi követelményeknek megfelelően
alakítsuk, szükségünk van arra, hogy job-
ban megismerjük egymást. Nemcsak ter-
minológiai szinten, hanem inkább az adott
történelmi kontextus és a közös jövőbeni
perspektívák érdekében. Mit tudnak a
francia felnőttképzők a magyar közműve-
lődésről, vagy fordítva, mit jelent valójá-
ban az Animation Rurale? Vagy hogyan
lehet megmagyarázni, hogy milyen fontos
Németországban a politikai képzés, amely
több, mint pártpolitikai befolyásolás? Ho-
gyan is tudnánk a partneri kapcsolatot
konkrét együttműködéssé alakítani anél-
kül, hogy ismernénk, megértenénk vagy
értékelnénk egy adott felnőttoktatás célja-
it, tartalmát, módszereit? Az adott oktatási
rendszerre vonatkozó komparatív kutatás,
a közös vonások, a különbözőségek és ha-
sonlóságok, az intézményi formák, ezek
domináns módszereinek és aktuális prob-
lémáinak vizsgálata egyre jelentősebb he-
lyet kap. A kutatás bázist teremthet a kö-
zös feladatok kezdetén, de mint kísérő ku-
tatás  hozzájárul a szándékok és tervek
igazításához is.

Engedtessék meg még egy kirándulás a
történelmi összehasonlító felnőttképzés-
kutatásba. Ez is bizonyítani kívánja, hogy
a határokon átnyúló eszmék terjedésének a

felnőttoktatásban is nagy hagyománya
van. Mindig voltak nagy személyiségek és
lelkesítő gondolatok, melyek nem marad-
tak határok között: Johannes Amos Come-
nius, azaz Komensky, aki 1592-ben
Nivnice-ben, a mai Csehországban szüle-
tett, s aki részben Heidelbergben tanult és
Svédországban tanított és első tankönyve-
it a népművelésről írta, melyek igen mesz-
sze elterjedtek. Olyan messze, hogy a Rá-
kóczi család is tudomást szerzett róla és
meghívta Sárospatakra: vegyen részt a ma-
gyar oktatás megreformálásában; Come-
nius később emigrációban halt meg Amsz-
terdamban. Vagy nézzük Frederik Severin
Grundtvigot, aki 1783–1872 között élt és
aki maga ugyan soha nem vezetett népfő-
iskolát, de szellemisége hatására alakultak
a dán népfőiskolák. Sok más európai or-
szág népfőiskolája fejlődésének szellemi
atyja volt, feltehetőleg indirekt módon ha-
tott a magyarországi első népfőiskola ala-
pítására is Bajaszentivánon 1914-ben.
Népművelői gondolatai olyan jelentősek,
hogy most egy cseh származású, Kanadába
emigrált kolléga dolgozik egy nagy összeha-
sonlító tanulmányon. 

De nemcsak a múltban voltak olyan sze-
mélyiségek, akik pedagógiai gondolataik-
kal és ötleteikkel átlépték a nemzeti hatá-
rokat, illetve hatásukban transzkontinentá-
lisak voltak: Paulo Freire megtermékenyí-
tette az utóbbi harminc év világra kiterjedő
koncepcionális vitáit és gyakorlati kezde-
ményezéseit a maga szociális irányultságú
és az egyén felszabadítását célzó Educa-
cion Popular-jával és a felnőttek analfabe-
tizmusával kapcsolatos javaslataival.

Vagy vegyük általában a felvilágosodás
szellemi örökségét: hívei népfelvilágosí-
tók voltak, a felnőttoktatás mozgalmi hite
hajtotta őket, elképzeléseikbe beletartoz-
tak az intézményi fejlesztések,  az olvasó-
körök és népi könyvtárak, a folyóiratok és
a képzéssel foglalkozó egyesületek. A
kézműveslegények voltak azok, akik ván-
dorlásaik során átlépve a határokon szak-
mai tudásukat exportálták, másrészt pedig
tapasztalataikat mindig más-más helyen
tovább gazdagították, és később visszatér-
tük után az új eszmék importőrei lettek. A
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munkásképzés keletkezése – mondhatjuk,
hogy a múlt évszázadot megelőzően – nem
képzelhető el a társadalomtörténeti gyöke-
rek nélkül, melyek az iparosodás kezdeté-
ig nyúlnak vissza és már a kezdetkor túl-
mutatott a határokon. Majdnem egyidőben
terjedt el a forradalmi eszme és felkelés
Európában 1848 februárjában és márciu-
sában. Végső soron ez civiltársadalmi fej-
lődés volt, mely az oktatást és képzést új
intézményekhez és szervezetekhez kötöt-
te, hozzákapcsolva a kézműves- és mun-
kásegyesületeket, melyeknek mindig is
volt képzési funkciójuk. Ezáltal ők a mi
szakmánk alapítói, mint ahogy az egyete-
mekről kiinduló mozgalmak tudományos
ismeretterjesztői és népszerűsítői.

Ha a történelmi
összehasonlítást to-
vább gazdagítjuk,
egy pillantást kell
vetnünk a pécsi
egyetem történetére
is: az 1367. évi  ala-
pítás egy pápai do-
kumentumra vezet-
hető vissza és már a
kezdetekkor gazda-
gította a tantestületet
egy olasz professzor,
Galvano di Bologna.
Ezt megszakítások
és átalakulások követték, helyi kapcsola-
tok kialakulása Győrrel és Pozsonnyal. Fi-
gyelembe kell vennünk, hogy Baranya
mint határmenti terület az etnikumok és
kultúrák olvasztótégelye, melyet  történel-
mi visszapillantással sváb Törökországnak
neveztek.

Amit a történelem és összehasonlítás
perspektívájában megemlítettem, felfedez-
hető az Európai Unió minden képzési
programjának jövőre és kooperációra irá-
nyuló célkitűzéseiben. Így az egymástól
való tanulás, az interetnikai és interkul-
turális tanulás programmá válik. Az 1992-
ben kötött Maastrichti Egyezményben a
képzés további jogosítványokat kapott.
Elvben minden EU képzési programba kü-
lönböző országokból több intézményt kell
bevonni, az aktivitásoknak Európa össze-

növését és az európai polgárság erősítését
kell szolgálniuk. A még nem csatlakozott
tagországokat idejekorán bevonják a prog-
ramokba, hogy a későbbi felvételt és
együttműködést megkönnyítsék. Így Ma-
gyarországon is működnek Leonardo- és
Sokrates-programirodák, amelyek támo-
gatják az általános és szakmai képzés, il-
letve továbbképzés kezdeményezéseit.

Eközben félreismerhetetlenül megjelent
az európai felnőttképzési szervezetek in-
formációs és lobbytevékenysége: miköz-
ben 1993-ban a Sokrates első tervezetei
még a felnőttképzés fogalmát sem tartal-
mazták, 1999-ben már a Sokrates II.-ben
ennek megfelelő irányvonalat határoztak
meg, melyet Grundtvigról neveztek el.

1996-ot Európa-
szerte az egész életet
végigkísérő tanulás
évének kiáltották ki.
Ennek kapcsán EU-
támogatással számos
helyi, országos és
határokon átnyúló
projektet valósítot-
tak meg. Az EU
Agenda 2000 – külö-
nösen a foglalkozta-
tásról szóló fejezet –
mutatja, hogy az
élethosszig tartó ta-

nulás kiemelkedő szerepet játszik az euró-
pai együttműködésben. Az élethosszig tar-
tó tanulás összefüggésében említett „ön-
kéntesség vége” ugyanúgy vonatkozik a
nemzetközi együttműködésre is. 

Ezekkel a megjegyzésekkel nem kívá-
nom azt a benyomást kelteni, hogy ezzel
az európai egyesülés  az Európai Gazdasá-
gi Közösségből politikai döntéseken ke-
resztül máris kiérlelt európai oktatási és
kulturális szövetséggé fejlődik. Mindany-
nyian tudjuk, hogy ettől még nagyon távol
vagyunk. Ugyanakkor minden erőfeszítés-
sel arra kell törekednünk, hogy elérjük az
európai egységet, melyben a sokféleség
konstitutív elemet alkot.

Most olyan fontos feladat előtt állunk,
hogy ezeknek a nemzetközi aktivitások-
nak  tudományos kíséretet és kiértékelést

Az egymástól való tanulás, az
interetnikai és interkulturális ta-

nulás programmá válik. Az 1992-
ben kötött Maastrichti Egyez-

ményben a képzés további jogo-
sítványokat kapott. Elvben min-
den EU képzési programba kü-

lönböző országokból több intéz-
ményt kell bevonni, az aktivitá-
soknak Európa összenövését és
az európai polgárság erősítését

kell szolgálniuk. 
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adjunk, amely a specifikus előnyöket s  a
nehézségeket egyaránt komparatív és ko-
operatív szempontok szerint vizsgálja.
Egyszerűen pontosabban  kell tudnunk,
mit jelent a különböző kooperációs szán-
dékokból adódó társadalmi értéktöbblet és
a személyes haszon. Mit tudunk tanulni, il-
letve mit kell tanulnunk ebből a közeljövő
számára, mely a mai világ felgyorsult élet-
tempója folytán már mindig jelenidő. Ezek
a kérdések mindannyiunkat érintik. Közö-
sen kell keresnünk az átfogó válaszokat ar-
ra, hogy milyen módon oszthatjuk meg
egymással tanulási tapasztalatainkat a to-
vábbképzés, a kutatás vagy publikációk
segítségével. 

Tegyük fel a kérdést: elősegítette-e a pé-
csi egyetem ezt a fej-
lődést? Két szinten
biztosan: következe-
tes törekvés az euró-
pai és nemzetközi
együttműködésre, ki-
építve ennek bázisát.
Ezzel egyidejűleg  a
felnőttképzés jelen-
tőségének határozott
felismerése. 

A FEEFI például
együttműködik né-
metországi, ausztriai,
román, angol egyete-
mekkel és népfőisko-
lákkal (Mannheim,
München, Lipcse, Graz, Bécs, Kolozsvár,
Surrey) és több kapcsolata van Izraellel és
Kínával is. Úgy is mondhatjuk, hogy a
FEEFI követi a globalizációt, mert a csere-
kapcsolatok és a továbbképzés új formáit
keresi. Nézzük meg a 2000. évet: a Pécsi
Egyetem házigazdája és rendezője két
nemzetközi felnőttképzési konferenciá-
nak: az egyik egy szimpózium szlovén és
osztrák partnerek közreműködésével a kö-
zép-európai egyetemek felnőttképzési
együttműködéséről, a másik egy világkon-
ferencia a történelmi kutatásról, melynek
témája etika, ideálok és ideológiák a fel-
nőttképzés történetében. 

Rámutatnék még egy érdekes párhuza-
mos fejlődésre: a lipcsei és pécsi egyetem

felnőttképzési intézetei évek óta ápolják a
hallgatók és oktatók cserekapcsolatát.
Eközben mindkét részről kipróbáltak új öt-
leteket, mint amilyen például a felnőttkép-
zési intézmények helyzetének összehason-
lító vizsgálata és az ennek nyomán kidol-
gozott továbbképzési atlasz. Továbbá  fel-
nőttképzési módszertani szakirodalmat
fordítottak, ezt publikálták és a szeminári-
umokon alkalmazták, végül pedig mindkét
intézmény megszerezte az ISO 9000 nor-
marendszer szerinti minősítést. Épp elég
kooperációs lehetőség marad a komparatív
kísérő kutatásnak!

Az önirányítású és önszervezésű tanulás
formáinak összefüggésében egyre inkább
növekszik az új médiumok jelentősége. Új

utakat kell találni a
számítástechnikai
alapú tanulás aspek-
tusainak az intézmé-
nyi tanulás szociális
komponenseivel tör-
ténő integrálásához.
Ugyanakkor tisztán
kell látnunk, hogy
az Internet új di-
menziót nyitott az
információ terjedése
előtt; interaktív for-
mákkal bekerül a
felnőttképzésbe is.
A tanulási software-
világot behálózó

szervezése, kifejlesztése és terjesztése
még a kezdeteknél tart. Ez esetben nem
szükséges megkövetelni a nemzetközi
együttműködést és a  globális hálózatot a
gyakorlati alkalmazásban, mert az már au-
tomatikusan működik. Sokkal inkább fel-
vetődik a pedagógiai és szociális hatások
kérdése, melynek vizsgálata a komparatív
kutatás fontos feladata lehet, kiegészítve
azokkal a vizsgálatokkal, melyek elsődle-
gesen technikai kérdésekre irányulnak.

A nagy UNESCO felnőttképzési világ-
konferenciákat 12 évente rendezik meg,
legutóbb 1997-ben. A résztvevő kormány-
zati képviselők, beleértve a magyar és né-
met küldöttségeket is, határozatban fogad-
tak el egy nyilatkozatot és egy jövőprogra-

Határozatban fogadtak el egy
nyilatkozatot és egy jövőprogra-
mot, mely két különösen jelentős

követelményt tartalmazott: az
egyik azt a célt szolgálja, hogy a
felnőtteknek biztosítsanak min-
den nap egy óra tanulást; ez át-
számítva 30 képzési napot jelent
évente. A másik a felnőtt-tanulás
hete, mely az Egyesült Nemzetek

minden országában párhuzamo-
san motiváló és ünnepi eszközök-

kel hangsúlyozza a tanulás 
fontosságát.



mot, mely két különösen jelentős követel-
ményt tartalmazott: az egyik azt a célt
szolgálja, hogy a felnőtteknek biztosítsa-
nak minden nap egy óra tanulást; ez átszá-
mítva 30 képzési napot jelent évente. A
másik a felnőtt-tanulás hete, mely az
Egyesült Nemzetek minden országában
párhuzamosan motiváló és ünnepi eszkö-
zökkel hangsúlyozza a tanulás fontossá-
gát. Itt is figyelembe vehetünk komparatív
és kooperatív aspektusokat : miért ne ölt-
hetnének regionális jelleget a határmenti
aktivitások és tanulási fesztiválok, ezek a

különböző programok határokon átnyúló,
sőt globális perspektívát is jelenthetnek. 

Jegyzet

(1) A németországi szerzőt, aki hosszú évekig vezet-
te a Német Népfőiskolai Szövetség Nemzetközi
Együttműködési Intézete (DVV-IIZ) magyarországi
projektirodáját, 2000. március 10-én avatták a Pécsi
Tudományegyetem diszdoktorává.
(2) Ti.  Felnőttképzési és Emberi Erőforrás Fejleszté-
si Intézet.

Heribert Hinzen
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„Bermuda-háromszögek” 
a kémiában

Az Atlanti-óceánnak a Bermuda-szigetek, Florida és Puerto Rico által
meghatározott, háromszög alakú térsége számos „rejtélyes” tengeri- és

légikatasztrófáról híresült el az elmúlt évszázadokban. Átvitt
értelemben a kémiában (és valószínűleg a többi

természettudományban is) találunk sok olyan három kategóriát
érintő, szemléletesen háromszögalakban is ábrázolható problémát,

amely nagyon megnehezíti a tanulók tájékozódását a kémia
birodalmában, és hozzájárul ahhoz, hogy a tanulók a kémiát

nehéznek tartsák, ne szeressék, kémiai ismeretük megrekedjen a
tévképzetekkel tarkított iskolai tudás szintjén.

Az anyagok és jelenségek három-
szintű leírása

Az egyike az ilyen »Bermuda-három-
szög«-nek az anyagok és jelensé-
gek háromszintű értelmezése, leírá-

sa” (1. ábra). (1) A makroszint az anyagok
és jelenségek makroszkopikusan megfi-
gyelhető leírását, a szubmikro-szint a ré-
szecskeszintű, a halmaz- és részecskeszer-
kezeten alapuló tárgyalást, a szimbólumok
szintje pedig az anyagok és folyamatok sa-
játos szimbólumrendszerrel történő jelölését
jelenti (1. táblázat). Ennek a három szintnek
az egyidejű bevezetése gondot okoz a kémia
tanítása-tanulása folyamatában.

A kémia tanulása-tanítása során végig
nagy problémát jelent a fizikai és a kémiai
változás megkülönböztetése. Noha mind a

magyar nyelvű, mind az angol nyelvű
módszertani szakirodalomban már több-
ször kifejtették, hogy pusztán a csoporto-
sítás kedvéért nem szabad ezeket a fogal-
makat bevezetni (2), a régi és a legújabb
tankönyvek szerzői (3), a tanterveket és
vizsgakövetelményeket összeállító bizott-
ságok továbbra is ragaszkodnak ahhoz,
hogy a tanulók kémiai tanulmányaik kez-
detén (7. osztályban) tudjanak különbsé-
get tenni fizikai és kémiai változás között.
Miért nem lehet ennek az elvárásnak meg-
felelni? Egyrészt azért, mert a fizikai és
kémiai változás között csak az tud különb-
séget tenni, akinek alapos és széles körű
ismeretei vannak az anyagok viselkedésé-
ről. (Jellemző példa, hogy a 7. osztályos
tanulók egy része arra a munkafüzetben
szereplő kérdésre, hogy a tojássütés fizikai



vagy kémiai változás, azt válaszolta, hogy
fizikai, mert sütés közben megváltozik a
tojás halmazállapota, a halmazállapot-vál-
tozások pedig fizikai folyamatok.) Más-
részt azért, mert a kémiai változás makro-
és szubmikro-szintű értelmezése igen
gyakran nem esik egybe. Nagyon sok fo-
lyamat (például oldás, cserebomlás, hal-
mazállapot-változás) megítélése attól
függ, hogy milyen szinten értelmezzük a
változást. A kémiai változás makroszinten
azt jelenti, hogy a folyamat során valami-
lyen új tulajdonságú anyag keletkezik. Eb-
ből a szempontból kémiai változás a só ol-
dása, hiszen a keletkező oldat számos

olyan tulajdonságot mutat (például vezeti
az elektromos áramot), amely nem jelle-
mezte a kiindulási anyagokat (a sót és a vi-
zet). Ugyancsak kémiai változásnak kell
tekintenünk makroszinten a halmazálla-
pot-változásokat, hiszen például a jég és a
vízgőz tulajdonságai igen nagy mértékben
különböznek egymástól. A szubmikro-
szintű (vagy részecskeszintű) értelmezés
szerint a kémiai változásra az jellemző,
hogy új részecske (atom, molekula, ion)
jön létre. Ebből a szempontból sem az ol-
dás, sem a halmazállapotváltozás nem ké-
miai folyamat, viszont ugyancsak nem
számít kémiai folyamatnak például az
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szimbólumok szintje

makroszint szubmikro-szint (részecskeszint)

1. ábra. Az anyagok és jelenségek háromszintű értelmezése mint „bermuda-háromszög”

Szimbólumok szintje Makroszint Szubmikro-szint

kémiai változás mint új tulajdonságú anyag mint új részecske (atom, 
képződése molekula, ion) képződése

vegyjel mint adott fizikai és kémiai mint atom (minőségi jelentés);
tulajdonságú elem (minőségi 
jelentés); 

mint mólnyi mennyiségű mint 1 atom, illetve 6·1023 atom 
anyag (mennyiségi jelentés) (mennyiségi jelentés)

képlet mint adott fizikai és kémiai mint adott összetételű molekula vagy 
tulajdonságú elem vagy vegyület ion (minőségi jelentés);
(minőségi jelentés);

mint mólnyi mennyiségű anyag mint 1 molekula vagy ion, illetve
(mennyiségi jelentés) 6·1023 molekula vagy ion

(mennyiségi jelentés)

reakcióegyenlet mint adott tulajdonságú reagáló mint a reakcióban résztvevő és 
anyagok és képződő termékek keletkező, megfelelő összetételű
(minőségi jelentés); részecskék (atomok, molekulák, 

ionok) (minőségi jelentés);
mint adott mólarányban reagáló mint a reakcióban résztvevő és
anyagok és képződő termékek keletkező részecskék számaránya
(mennyiségi jelentés) (mennyiségi jelentés)

1. táblázat. Az anyagok és jelenségek háromszintű leírása



úgynevezett cserebomlás, így az ólom(II)-
jodid képződése ólom(II)-nitrát- és ká-
lium-jodid-oldatok összeöntésekor:
Pb(NO3)2 + 2 KI   =   PbI2 + 2 KNO3, mint-
hogy a folyamatban nem képződik új ré-
szecske, mind a kiindulási anyagokat,
mind a termékeket ólom(II)ionok, nitrát-
ionok, jodidionok, káliumionok és vízmo-
lekulák alkotják. A kémiai és fizikai válto-
zások megkülönböztetése még a felvételi-
ző diákok esetén is gondot okoz. (3)

Igen nehezen érthető és tanulható a vegy-
jel-képlet-reakcióegyenlet, mint szimbó-
lumrendszer kettős (makroszintű és ré-
szecskeszintű) jelentésének egyidejű be-

vezetése az általános iskola 7–8. osztályá-
ban. Például az Fe vegyjel jelenti a vasat
mint elemet és annak atomját, a vasato-
mot; jelent továbbá 1 vasatomot, 1 mol va-
sat, azaz 6·1023 vasatomot és 56g vasat. Az
O2 képlet jelenti az oxigént mint elemet és
annak molekuláját; jelent továbbá 1 oxi-
génmolekulát, 1mol oxigénmolekulát, az-
az 6·1023 oxigénmolekulát és 32g oxigént.
Ezek a példák 7. osztályos tankönyvekből
valók. Többek között a vegyjel és a képlet
hatféle jelentése miatt alakulhatnak ki
olyan tanulói tévképzetek, amelyekben
keverednek az elem- és az atomfogalmak,
illetve a mól- és a molekulafogalmak. (3)
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fogalom

régi jelentés (makroszintű) mai jelentés (szubmikro-szintű)

2. ábra. A kémiai fogalmak régi és új jelentése mint „bermuda-háromszög”

Fogalom Régi (makroszintű) jelentés Új (részecskeszintű) jelentés

az elemek periódusos rendszere az elemek fizikai és kémiai az atomok elektronszerkezete alapján
tulajdonságai alapján felépülő felépülő rendszer
rendszer

oxidáció oxigénnel való reakció elektronleadás

homogén reakció a kiindulási anyagok és a a kémiai átalakulás egy fázis belsejé-
termékek azonos fázisban vannak ben megy végbe

aromás vegyület kellemes illatú anyag gyűrűsen delokalizált pi-elektronrend-
szert tartalmazó molekula

kémiai reakció egyirányú folyamat, amelyben elemi reakciók együttese, melynek
a kiindulási anyagok termékekké során a termékek is visszaalakulnak
alakulnak kiindulási anyagokká

sav savanyú, csípős, maró hatású protonátadásra képes molekula vagy 
anyag ion

optikai izomerek a poláris fény síkját ellentétes olyan molekulák, amelyek egymás
irányban elforgató, azonos tükörképi párjai (enantiomerek)
összegképletű vegyületek

szénhidrát a szénnek vízzel alkotott oxocsoportot és hidroxilcsoportokat 
vegyülete tartalmazó szénvegyület

2. táblázat. Néhány kémiai fogalom, melynek jelentése lényegesen megváltozott



Kémiai fogalmak jelentésének 
megváltozása

A molekuláris szemléletmód előretöré-
sével, az anyagok és folyamatok atomi
méretű vizsgálatának elterjedésével szük-
ségszerűen megváltoznak bizonyos koráb-
bi, elsősorban az anyag makroszkópikus
vizsgálata során kialakított fogalmak.
„Bermuda-háromszöget” alkotnak azok a

kémiai fogalmak, amelyek eredeti (makro-
szintű) jelentése időközben megváltozott
(szubmikro-szintű lett), de az elnevezés –
amely utal az eredeti jelentésére – megma-
radt (2. ábra; 2. táblázat). 

Számos probléma forrása a kémia okta-
tásában az, hogy az elemek periódusos
rendszerét ma már a legtöbb bevezető ké-
miatankönyv atomszerkezeti alapon tár-
gyalja. (5) Ez vezethet ahhoz, hogy a tanu-
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Fogalom Hétköznapi jelentés Kémiai jelentés

csapadék eső, hó oldatból kiváló szilárd anyag

kristályvíz ásványvíz szilárd anyag kristályrácsában lévő 
vízmolekula

sűrű tömény, sűrűn folyó nagy sűrűségű

vas fém kémiailag tiszta vas

levegő gáz, esetleg légüres tér (üres) főleg oxigént és nitrogént tartalmazó, 
nagyjából állandó összetételű 
gázelegy

víz tiszta, átlátszó folyadék H2O

műanyagüveg folyadék tárolására alkalmas, mesterségesen előállított 
többnyire átlátszó anyagból makromolekula
készült edény (palack)

nejlon átlátszó fólia vagy zacskó poliamidtípusú műanyag

forrás buborékképződés folyadékban a folyadék telített gőzét tartalmazó 
buborékok képződése a folyadék 
belsejében

szóda szódavíz Na2CO3

hidrogénezés hajszőkítés hidrogén-peroxiddal telítetlen vegyület reakciója 
hidrogénnel

só konyhasó fémionból vagy más összetett kation-
ból és savmaradék-ionból álló 
vegyület

3. táblázat. Néhány fogalom hétköznapi és kémiai jelentése

Kémiai fogalom Szűkebb értelemben Tágabb értelemben

koncentráció molaritás összetétel
polimerizáció poliaddíció makromolekula-képződés
proton hidrogénion az atommagban lévő pozitív töltésű 

elemi részecske
olefinek alkének kettőskötést tartalmazó 

szénhidrogének

4. táblázat. Néhány példa a kémiai fogalmak szűkebb és tágabb értelemben vett jelentésére



lók egy része nem látja a különbséget az
„elem” és az „atom” fogalmai között. Va-
lószínűleg helyesebb lenne külön tárgyalni
az elemek periódusos rendszerét, és – az
atomszerkezeti ismeretek után – az ato-
mok periódusos rendszerét. Már az is so-
kat jelentene a probléma kezelésében, ha a
tanulók által használt (az úgynevezett
négyjegyű függvénytáblázatból kiemelhe-
tő) periódusos rendszer egyik oldalán az
elemek makroszkopikus tulajdonságai (ol-
vadáspont, forráspont, moláris tömeg,
kristályszerkezet, halmazállapot stb.), má-
sik oldalán a szubmikroszkópos tulajdon-
ságok (elektronszerkezet, tömegszámok,
oxidációs számok, ionizációs energia,
elektronaffinitás, elektronegativitás stb.)
szerepelnének.

Jelentős történeti fejlődésen ment át az
oxidáció fogalma. (6) Sajnos tankönyve-
ink és tanterveink továbbra is szükséges-
nek látják a fogalomfejlődés legfontosabb
lépéseinek bemutatását: oxigénfelvétel, re-
akció oxigénnel, elektronleadás, részleges
elektronleadás, oxidációsszám-növekedés.
Hazai tapasztalatok és külföldi vizsgálatok
bizonyítják, hogy ennek következtében a
tanulók egy része az oxidációt mindig az
oxigén jelenlétéhez, oxigéntartalmú anya-
gok reakcióihoz köti. Arra a kérdésre pél-
dául, hogy a magnézium, a magnézium-
oxid és a magnézium-hidroxid közül me-
lyik anyag sósavban való oldása redoxi-
reakció, a vizsgált 4970 12. és 13. évfolya-
mos német középiskolás 38,3 százaléka a
két oxigéntartalmú vegyületet jelölte meg,
és mindössze 50,3 százalékuk tudta a he-
lyes választ, vagyis azt, hogy a magnézi-
um oldása sósavban a redoxireakció. Mi-
vel az oxidáció fogalmának korai (7. osz-
tályos) bevezetését sem a tananyag jellege,
sem a tanulók hétköznapi tapasztalata nem
indokolja, másrészt a fogalom eredeti je-
lentésének tanítása a tanár számára ko-
moly módszertani problémát okoz, a tanu-
lókban pedig maradandó tévképzetet kelt,
ezért alapszinten elegendő lenne az oxidá-
ciónak teljes vagy részleges elektronle-
adással történő meghatározása, magasabb
szinten pedig oxidációsszám-növekedés-
sel való értelmezése. (7)

A kémia sajátos nyelvezete

A kémia sajátos nyelvhasználata jelenti
a harmadik „bermuda-háromszöget”. (8)
Érthetően sok gondot okoz a tanulóknak
az, hogy a hétköznapi életben megszokott
kifejezések egy része kémiaórán mást je-
lent  (3. táblázat). Ehhez járul még a kémi-
ai elnevezésekben is fellelhető következet-
lenség: így például az anyagok hagyomá-
nyos (triviális) és tudományos elnevezése
(például ecetsav – etánsav, hangyasav –
metánsav, aceton – propán-2-on, kénsav –
dihidrogén-szulfát stb.), valamint néhány
kémiai fogalom szűkebb és tágabb értelmű
használata (4. táblázat).

Az előzőekben bemutatott „bermuda-
háromszögek”  – ellentétben a „valódi”
Bermuda-háromszöggel –  létező veszély-
források a kémia tanításában. Egy részük a
kémiaoktatás kutatásának eddig elért ered-
ményei alapján kiküszöbölhető, elkerülhe-
tő lenne, amennyiben ezeket az eredmé-
nyeket a tantervek és a tankönyvek készí-
tői figyelembe vennék. Nagyobb részük
azonban kikerülhetetlen, itt a szaktanárnak
ezekben a kérdésekben való módszertani
jártassága a meghatározó. Ezért alapvető
fontosságú, hogy e témaköröket a kémia-
tanárok képzésébe és továbbképzésébe be-
építsük.
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A  mentor szerepének
szociálpszichológiai megközelítése

Az utóbbi évtizedek változatos színeket varázsoltak a hazai
tanárképzési modellek palettájára. A gyakorlati képzés a tanárképző

főiskolákon, egyetemeken adja meg az alapokat, majd az azok
szerves részeként működő gyakorlóiskolákban, más esetben a

partneriskolaként, de önállóan is működő intézményekben folyik.
Ám ezen túlmenően jelen van hazánkban a két gyakorlati képzési

rendszer ötvözete is,  azaz a gyakorlóiskola és a kiegészítő
partnerintézmény együttműködése is egyre nagyobb teret hódít.

Bármely keretek között folyik is azonban a tanárhallgatók gyakorlati
képzése, minden tanárképző egyetemmel, főiskolával együttműködő

intézmény kulcsfontosságú szereplője az a szakmai elismerésnek
örvendő oktató, aki felvállalja a nemes feladatot, hogy a tanárjelölt

iskolai tanítási gyakorlatát irányítsa.

Azt, hogy a hallgató szakmai fejlődé-
sében egy tapasztalt tanáregyéniség
közreműködése kiemelkedő jelentő-

ségű, több mint egy évszázada felismerte a
hazai tanárképzés. Az első Tanárképző In-
tézet (1870) megalapítását követően Kár-
mán Mór irányításával létrehozták a Gya-
korló Főgimnáziumot (1872), amely fel-
vállalta az Intézetben elméleti tanulmánya-
ikat folytató tanárhallgatók gyakorlati kép-
zését. Az akkori legelismertebb oktatók
közül kerültek ki az itt dolgozó mentorok,
akik a hallgatók tanítási gyakorlatát irányí-
tották. A válogatás legfontosabb szem-
pontjai az alapos szaktárgyi tudáson, tudo-
mányos eredményeken és publikációkon,
valamint a hivatásbeli alkalmasságon túl-
menően az innovatív egyéniség és kreatív
gondolkodás voltak, amelyek képessé tet-
ték a mentort az új módszerek adaptálására

és körültekintő alkalmazására. Az ily mó-
don kiválasztott mentorok  a szakmai isme-
retek gyakorlatba történő átültetésén túl
szociológiai, pedagógiai és pszichológiai
oldalról is hozzájárultak ahhoz, hogy a
hallgató tanári egyéniséggé fejlődjék.

A 20. század viharos eseményei a Gya-
korló Főgimnázium eredményeit is elsö-
pörték. A sokoldalú mentor-egyéniség he-
lyére a század második felében a szakmai-
lag kitűnően képzett vezetőtanár lépett,
akinek feladata elsősorban hallgatók sorá-
nak technikai felkészítése volt. Az igény,
mely szerint a tanári egyéniség kibontako-
zásához a személyiség sokoldalú fejleszté-
se is elengedhetetlen, az utóbbi évtizedek-
ben ismét felismerhető.

Ezt jelzi, hogy az utóbbi években ismét
egyre gyakrabban jelent meg szakmai kö-
rökben  a „mentor” fogalom a megszokott



„vezetőtanár” mellett, amíg végül a Buda-
pesten tartott British Council First Mentor
Conference (1997) véglegesen el nem sö-
pörte a kételyeket. A konferencia a törté-
neti áttekintésen túl teret adott a hazai
helyzet feltárásának is. A mentori készsé-
gek különböző szempontú vizsgálata arra
kereste a választ, „milyen a jó mentor”.
Lehetőség nyílt a pedagógiai elméleti is-
meretek gyakorlatba történő átültetésének
vizsgálatára is.

A konferencia regionális keretek között
folytatta a fenti témák elemzését (The Bri-
tish Council Regional Mentor Conference,
1998), ami tovább hangsúlyozta a mentori
szerep jelentőségét, s felhívta a figyelmet
a megválaszolatlan kérdések sokaságára.
A mentori munka minőségének javítása
jellemezte az ez év tavaszán Kolozsvárott
megrendezett találkozót  (2000).  A konfe-
rencia résztvevői között szép számmal
voltak jelen a régión túli, sőt Európán kí-
vüli országokból, ami egyértelmű jelzése
annak, hogy a problémakör nem pusztán
hazai érdeklődésre tart számot. 

Időközben nemzeti  és helyi rendezvé-
nyek sokasága választotta központi témá-
jául a tanárképzés gyakorlati szakaszának
vizsgálatát, valamint az ebben közreműkö-
dő egyének, leggyakrabban a mentor sze-
repének tanulmányozását. A Magyar Tu-
dományos Akadémia Pedagógiai Bizottsá-
gának Didaktikai és Pedagógusképzési Al-
bizottsága ,A mentorképzés kívánatos
rendszere’ címmel tartott konferenciájá-
nak anyagához írt bevezetőjében Falus
Iván is a következőket állapítja meg: „A
mentor fogalom  kiteljesedéséhez a peda-
gógusképzéssel kapcsolatos alapvető
szemléletváltozás is hozzájárult.  Egyre in-
kább tért hódított az a nézet, hogy a peda-
gógusokat nem elsősorban egy szakmára
kell képezni, amelynek a gyakorlati részét
egy modellként is követhető kiváló mes-
terember irányítja, hanem pedagógussá
nevelni kell, azaz segíteni, támogatni kell
a pedagógusjelöltet abban, hogy személyi-
ségét a pálya kívánalmainak megfelelően
formálja. Ez a segítő, általános támaszt
nyújtó szakember a mentor.” A konferen-
cia a mentori szerep pontosabb leírásán

túlmenően egy hatékony mentorképzési
rendszer létrehozásához is hozzá kívánt 
járulni. 

A szakmai esemény sok hasznos tapasz-
talatot nyújtott a résztvevők számára. A
hazai mentorképzési programok sokféle-
ségének felvillantásán túl lehetőség nyílt
más országokban (Ausztria, USA) műkö-
dő rendszerek  megismerésére is.

Jóllehet számos program sokoldalú kép-
zési lehetőséget kíván nyújtani a résztvevő
mentorok számára, egyik sem tekinthető
teljesnek. Mindenre kiterjedő kurzusleírás
elkészítéséhez a mentori szerep még pon-
tosabb meghatározására van szükség. Ha-
tékony képzési rendszer kialakítása csak
úgy lehetséges, ha a programtervező szá-
mára világosan megfogalmazott és részle-
tes leírás áll rendelkezésre a mentori sze-
repet illetően. 

A mentor a hallgató pedagógussá válá-
sában a tanárképzésben közvetlenül és
közvetve részt vevő más személyekkel
együttesen fejti ki tevékenységét. Hatása
teljesebb megértéséhez szükségesnek lát-
szik a mentor külső szereprendszerének,
azaz a munkájában vele együttműködő
személyekkel kialakított állandósult kap-
csolatok, valamint belső szereprendszeré-
nek, azaz a mentor-tanárjelölt interakción
belül ható állandósult magatartásformák
megismerése. 

Külső szerepkör

Amikor egy hierarchikus rendszerű cso-
porton belül az egyének egymással inter-
akcióba lépnek, a közöttük kialakuló kap-
csolat a csoportszerkezet egészének része.
A kapcsolat az egész rendszer elemzése
nélkül nem értelmezhető.

A mentor szerepének pontosabb körül-
határolása érdekében is szükségszerű
szakmai kapcsolatrendszereinek áttekinté-
se. Kapcsolatrendszere két szakmai cso-
porton belül működik, amelyek fő színte-
re, az iskola, azonos ugyan, de a csoporton
belül az egyének különbözők. A mentor
egyik fő tevékenységét, az iskola tanulói-
nak oktatását és nevelését, az oktatói kap-
csolati rendszeren belül fejti ki, másik te-
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vékenysége a tanárjelölt pedagógussá ne-
velésének folyamata során a mentori kap-
csolatrendszeren keresztül jut érvényre.
Jóllehet a két rendszer együttesen fejti ki
hatását, a továbbiakban a jobb megértés
érdekében szükségesnek tartom a két kap-
csolatrendszer elkülönített vizsgálatát.

Az oktató szakmai kapcsolatrendszere
A tapasztalat azt mutatja, hogy mentori

feladatok ellátásával oktatói tevékenysé-
gét tekintve elismert gyakorló pedagógust
bíznak meg. A mentori kapcsolatrendszer
tehát a már meglévő és működő oktatói
kapcsolatendszerre épülhet. Az oktató
szakmai kapcsolatrendszere több szinten
érvényesülő hierarchikus rendszerben va-
lósul meg. (1. ábra)

Az 1. ábra az iskolai oktató szakmai,
oktatási és nevelési tevékenységével ösz-
szefüggésbe hozható kapcsolatrendszerét
ábrázolja tartalmi jellemzőinek meghatá-
rozása nélkül. Az egymás alá és fölé elhe-
lyezett elemek pozicionális egymás alá- és
fölérendeltséget jeleznek, amelynek meg-
különböztető elemei a hatalom és a befo-
lyás. Erősebb vonalak jelzik a főbb köz-
vetlen munkakapcsolatokat. A halványabb
vonalak a munkakapcsolatok közvetett jel-

legére utalnak, annak fajtáit, irányát jelzik.
Az egyes elemek alatt megjegyzés ad tájé-
koztatást az adott elem lehetséges tartomá-
nyát illetően. A „munkaközösség-vezető”
gyakran azonos a mentor személyével,
mely esetben a mentor egy szinttel maga-
sabban közreműködik az adott oktatói
kapcsolatrendszerben.  Erre utal az alatta
lévő megjegyzés.

Mindezen elemek együttese alkotja azt
a külső mikro-társadalmi szereprendszert,
amelyen keresztül az oktató az adott intéz-
ményen belül egy bizonyos magatartást
képvisel oktatási tevékenységének gya-
korlása során.  

A mentor szakmai kapcsolatrendszere
A fentiekben ábrázolt oktatói szakmai

kapcsolatrendszert a mentori tevékenység
vállalása a mentori kapcsolatrendszerrel
egészíti ki. A 2. ábra mutatja be azokat a
lehetséges kapcsolatokat, amelyek meglé-
te vagy hiánya számos különböző modell
megvalósulását eredményezi a hazai gya-
korlati képzésben.

A 2. ábra jelzi a mentor közvetlen és
közvetett kapcsolatait. Az iskolai koordi-
nátor vagy összekötő, rendszerint az isko-
lavezetés egy tagja, néhány hazai rend-

78

Szemle

iskolavezetés
(igazgató, igazgatóhelyettes stb.)

munkaközösség-vezető
(feltételes opció)

oktatótársak                                                                        oktató

közvetett                        közvetlen

(tantestületen    (tantestületen   (munkaközösségen belül)
kívül)             belül)  

tanulók

iskolai                  saját
szülők

saját              nem saját 
tanulóhoz         tanulóhoz 

tartozó tartozó

1. ábra. Az oktató szakmai kapcsolatrendszere



szerben szintén láthat el feladatokat a hall-
gató tanári egyéniségének fejlesztésében,
ennélfogva  lényeges eleme lehet a mentor
szakmai kapcsolatrendszerének. A tanár-
képző intézménnyel a mentor rendszerint
az erre a feladatkörre felkészítő kurzus so-
rán kerül kapcsolatba. Ha a mentornak
nem áll módjában ilyen kurzuson részt
venni, az intézménnyel csak közvetett
kapcsolatot tud létesíteni a gyakorlati kép-
zés egyéb szereplőin keresztül. A tanár-
képző intézményi koordinátornak a gya-
korlati képzésben betöltött szerepe megle-
hetősen tág határok között mozog. Felada-
tát tekintve változatos a kép a hazai kép-
zésben: a mentorral és a tanárjelölttel tör-
ténő folyamatos kapcsolattartástól az egy-
szeri, általában a tanárjelölt vizsgatanítása
alkalmából létesített ideiglenes kapcsola-
ton keresztül a gyakorlat színterének pusz-
ta kijelöléséig terjedhet. Az  azonban két-
ségtelen, hogy az iskolai és intézményi ko-
ordinátoroknak, valamint az intézménynek
a mentorral létesített kapcsolata befolyá-
solja a mentor és a tanárjelölt közötti kap-
csolat terjedelmét, tartalmát, minőségét és
megvalósulási módját. Külső szerepe jel-
legének, tartalmának és minőségének vizs-
gálata elvezethet a mentor szerepének
pontosabb meghatározásához.

Belső szerepkör

Azon túlmenően, hogy a csoporton be-
lül az egyének különböző hatalmat és be-
folyást érvényesítenek, egy adott interak-
ción belül különböző magatartásbeli stí-
lust képviselnek. Ezen állandósult  maga-
tartásbeli stílusok rendszere alkotja az
adott interakción belül jellemző, az összes
résztvevő számára hozzáférhető mindkét

szerepkört. A konkrét szerep adott szerep-
körből történő kiválasztását az egyén szá-
mára a kapcsolaton belüli funkció, feladat
határozza meg.

Az oktató belső szerepköre
Az oktató sokoldalú tevékenységének

legmeghatározóbb eleme a tanítás. A taní-
tás-tanulás összetett társadalmi folyamat,
amely az oktató-tanuló kapcsolaton belül
befolyásolja az egyének szerepvállalását.
A szakirodalom számos jeles személyisé-
ge tett kísérletet arra, hogy meghatározza
az oktató belső szerepkörének lehetséges
változatait. A továbbiakban két ismert kü-
lönböző rendező elv alapján kidolgozott
rendszerre szeretném felhívni a figyelmet.

Wright az oktatói tevékenység két fő
funkciója, a vezetés és oktatás vezetői és
oktatói szerepe köré rendezi az általa lé-
nyegesnek tartott egyéb tanári szerepeket,
s eszerint a tanár közreműködhet mint is-
meretforrás, irányító, értékelő és szervező.
Wright megállapítása szerint a tanítási fo-
lyamat adott szakaszának célja, a tan-
anyag, a feladattípus és az órai megvalósí-
tás munkaformája határozzák meg az okta-
tó számára azt a belső interperszonális,
kommunikációs szerepkört, amelyből a ta-
nítási folyamat adott szakaszában választ.
Az oktató választását befolyásolhatják a
tanítás – tanulás folyamatáról alkotott né-
zetei, általános személyiségjegyei és pilla-
natnyi hangulata is.

Az oktató belső szerepkörének vizsgá-
latakor Harmer a tanítás folyamatában
gyakorolt tanári irányítottság mértékét ve-
szi alapul a szerepek rendszerezésében. A
tanulás folyamatát teljes mértékben szabá-
lyozó és a folyamaton kívül elhelyezkedő,
azt segítő szerepek két véglete között hú-
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tanárképző intézmény

2. ábra. A mentor szakmai kapcsolatrendszere



zott egyenesen helyezi el az értékelő, szer-
vező, súgó, résztvevő, forrás, tanulmány-
vezető és kutató szerepeket. 

A mentor belső szerepköre
Ezen terület vizsgálata nem rendelkezik

ilyen gazdag irodalommal. Bár a mentor
oktatói szerepet is betölt, a résztvevők sze-
mélyének sajátságainál fogva tevékenysé-
ge eltér a hagyományos oktatói szrepektől.
Az oktató hagyományos belső szerepköré-
nek további tanulmányozásán túl célszerű
lenne azt is megvizsgálni, mely oktatói
szerepek vannak jelen a mentor belső sze-
repkörében is, hogyan változnak az egyes
szerepek közötti arányok, illetve milyen
újabb szerepekkel bővül ez a kör a mentor
és a tanárjelölt interakciójában, a tanárje-
lölt pedagógussá válásának folyamatában.
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Diszkusszió nélküli vita: néma-játék
A ,Klárisok’-vita mint hatástörténeti paradigma

A,Klárisok’ nem tartozik sem a 20.
századi magyar líratörténet össze-
függésében, sem pedig a József Atti-

la-korpuszon belül a legjelentősebb
(„nagy”) versek sorába. Aligha akad azon-
ban olyan, amely hasonlóképpen sokszor
és hasonlóképpen „tárgyszerű” részletessé-
gében vált volna az értelmező aktivitások
tárgyává. Ha az elmúlt félszázad (értelme-
zői) számára különösen faszcinatívnak bi-
zonyult, annak nyilván nem – csak – a szö-
veggel magával van dolga: egy olyan poé-
tikai alakulat, amely tartósan képes irritá-

ciót jelenteni az (újra/)értelmezések szá-
mára, azoknak az aktuális kanonizációs és
líraértési stratégiáknak, játékszabályoknak
az olvasatát is felkínálja, amelyek őt
(újra/)olvasták. A tulajdonképpeni ,Klári-
sok’-vita, amely Timár György Jelenkor-
beli cikke (1) kapcsán robbant ki, s amely
később, a „résztvevők” szaporodásával
időben „visszafelé” is kiterjedt (2), már ér-
zékelhetően annak a „József Attila-kép-
nek” a  jegyében alakítja ki a maga front-
vonalait, amely a hetvenes évekre lesz iga-
zán jellemző. (3) Hogy az egyre terebélye-



sedő és időben is páratlanul elnyúló polé-
mia nem feltétlenül jelenti az egymásnak
alternatívát képző olvasatok  párbeszédét,
azt Szabolcsi Miklósnak a vita első szaka-
szát lezáró írása mintegy előrevetíti: több,
intenciója szerint önmagát valamely más
olvasattal szemben megfogalmazó értel-
mezési kísérletet ítél – egyaránt autenti-
kusként – elfogadhatónak, azt hangsúlyoz-
va, az eltérő értelmezések nem feltétlenül
cáfolják egymást; ennek pedig nyilvánva-
lóan a vers poétikai megalkotottságában
kell keresnünk az okát.

A ,Klárisok’-vita mai olvasója számára
sem annyira a divergens, mint inkább az
egymással összetartó mozzanatok mutat-
kozhatnak meghatározónak; a polemikus
olvasatok nem annyira a különbözőségek,
mint inkább a hasonlóságok mentén látsza-
nak elrendeződni, mégpedig abban az ér-
telemben, ahogyan egyetlen mondat, az
„esztelenül szép” különféle fordításai vi-
szonyulnak egymáshoz. Az egyes interp-
retációk kínálják a lehetőségét annak,
hogy  Németh Andor elhíresült megállapí-
tásának különféle feloldásaiként olvassuk
őket: a tíz különböző kép és egy hangkép-
zet összekapcsolásából álló, tisztán nomi-
nális nyelvi alakulat szöveggé szerveződé-
sének, lírai versként való olvashatóságá-
nak a feltételeire kérdeznek rá, vagyis cél-
juk azoknak a logikai és szemantikai kap-
csolatoknak a „helyreállítása”, amelyeket
implicit létükben előfeltételeznek, de leg-
alábbis megelőlegezésüket a lírai jelentés-
alkotás minimális feltételeként jelölik ki.
Ezt a törekvést egyfelől a vers tropológiai
rendszerének, másfelől az egyes, különál-
ló motívumoknak, harmadrészt pedig a
(szerző kézjegyével ellátott) műegésznek
az értelmezése révén kísérlik megvalósíta-
ni, s ha a kérdezésnek ezek az irányai
gyakran nem érnek össze vagy nem talál-
koznak, annak magyarázata elsődlegesen
azoknak a „külső” kontextusoknak a bevo-
násában keresendő, amelyeket az egyes
versrétegek és építőelemeik jelentésessé
tétele során vesznek igénybe. A leggyak-
rabban alkalmazott ilyen kontextus a biog-
ráfiai, amely egyúttal azonban más olyan
kontextusok kontrollinstanciájaként is

megjelenik, mint amilyen például a motí-
vumértelmezéseknél domináns folklór
vagy freudizmus, illetve a mindenképpen
legszerencsésebbnek tekinthető világiro-
dalmi kontextus.

Szinte valamennyi értelmezés egységes
abban, hogy a vers legfőbb nehézségét –
és egyúttal legfőbb esztétikai potenciálját
– végső soron a versmondatok egynemű
nominalitásában látja,  illetve a vers ebből
már következő, tisztán képi megkonstru-
áltságában.  Míg azonban Szabolcsi Mik-
lós vagy hasonlóképpen Horgas Béla in-
terpretációjában – akik a versben a mon-
tázstechnika, a szürrealizmus szabad asz-
szociációs technikájának bátor megvalósí-
tását ismerik fel (4) –  a képsor  struktúrá-
jának legfőbb rendezőelve a véletlenszerű-
ség, addig mások (például Timár György,
Török Gábor, Tornai József) tudatos elren-
dezettséget, egy kvázi-narratív sémát téte-
leznek fel a képrendszer egymásutániságá-
nak szisztematikusságában; Török Gábor
kitűnő javaslata értelmében pedig maga a
verscím volna az az azonosító elem, amely
szerkezeti magyarázatot kínálhat: a képek
ezek szerint diszkrét elemekként volnának
elgondolhatók, amelyeket egy közös szál
rendezne meghatározott, lineáris rendbe
(kláris-képek füzére). (5) A parallel, ellip-
tikus mondatok nominalizmusát azonban
nem mindenki tartja elsődlegesen a tisztán,
képekre „zárt” versalkotási modell szeman-
tikai és szintaktikai eljárásaként értelmez-
hetőnek: Tverdota György a vers „kulcsát”
látja a nyelvi redukcióban, mégpedig ab-
ban az értelemben, hogy József Attila ez-
zel a finnugor nominális mondatot szándé-
kozta volna megközelíteni; „a magyar
nyelv ősi, mágikus állapotát akarta feltá-
masztani.” (6)

Szintén egyetértés alakult ki ama cezú-
rát illetően, amely az első két strófát a má-
sodik kettőtől elválasztja – bár például Tö-
rök Gábor az egyes  versszakok relatív
önállóságára  is felhívja a figyelmet –; ezt
a váltást főként zenei, ritmikai váltásként
(Tornai József) a versmondatok megnyúlá-
sa és az egyes szótagok meghosszabbodá-
sa (Török Gábor) jellemzi; illetve felme-
rül, hogy a második rész egyfajta követ-
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kezményes viszonyban állna az elsővel; s
míg az első két szakasz képeinek formai
kapcsolatát a körkörösség, addig a képek
linearitását a versegészben a föntről lefelé
irányuló mozgás határozná meg, mintegy
antropomorf sémát követve (nyak-derék-
láb). Hogy a képek egymásutánja ekviva-
lenciák sorának volna felfogható, azt leg-
többször a hívó és ráütő rímek szerkezeté-
vel igazolják az értelmezések (például
Tverdota); tehát az első sor hívó rímére a
következő hét sor ráütőríme felelne, a vers
második részében pedig megismétlődik
ugyanez a struktúra. Ennél talán árnyal-
tabb megközelítésben (Bori Imre nyomán
Török Gábornál) vetődik fel az a differen-
cia, amely az első rész, valamint a máso-
dik rész metafora-konstrukcióit elválasztja
egymástól: míg ugyanis a második rész
kétágú metaforái,
ahol tehát az alanyi
részhez mindig két
állítmányi, azonosító
rész kapcsolódik, vi-
szonylag problémát-
lanul engedik elvé-
gezni az olvasó szá-
mára az azonosításo-
kat, addig az első
rész metaforasorai-
nál már távolról sem
egyértelmű, hogy
miképpen gondolha-
tó el az azonosítás alapja. A „tertium com-
parationis” problémáját a vitában egyedül
Török Gábor tematizálja (7); az értelme-
zők többsége az első és nyolcadik sor szin-
taktikai párhuzamának és  szemantikai el-
lentététének azonosításában (klárisok a
nyakadon – kenderkötél nyakamon), az
„én” és a „te” szembeállításában látja a
vers tropológiai rendszerének azt a csomó-
pontját, amelyből kiindulva a vers bármely
más képi eleme strukturálisan elhelyezhe-
tő, és értelmezhető. (A gyakorlatban ez a
leggyakrabban úgy valósul meg, hogy az
ennek az azonosításnak tulajdonított „je-
lentést” nemcsak a szöveg egészére, ha-
nem az egyes ekvivalenciákra is átviszik.)

Ez a sorpár ugyanis annak a kvázi-nar-
ratív struktúrának is a középpontját képez-

né, amely az életrajzi kontextusra támasz-
kodva a kitöltési lehetőségeknek olyan
raszterét kínálja fel a lehetséges olvasatok
számára, amely a vers minden egyes rend-
szeralkotó elemének jelentésességét sza-
vatolja. Hogy az „alapmetafora” értelme-
zéséből kiindulva a későbbiekben miként
szóródnak az egyes olvasatok, azt elsősor-
ban az dönti el, milyen mértékben tudják
fenntartani az életrajzi kontextus kizáróla-
gosságát, pontosabban: mennyire képesek
a motívumértelmezésekben más kontextu-
sok bevonásával megszakítani ezt az egyed-
uralmat. Az „én” és a „te” szembeállításá-
ban, tehát a maszkulin és a feminin pozí-
ció kontrasztjának funkcionális megítélé-
sében a két szélső pontot mindenképpen
Tímár György és Tornai József  olvasata
képviseli. Tímár György szerint ez a kont-

raszt annak a szerke-
zeti sémának volna a
megismétlése, amely
a „szegény fiú” és a
„gazdag lány” ősi
balladatípusát jel-
lemzi; a vers témája
tehát nem maga a
szerelem, hanem be-
teljesülésének lehe-
tetlensége volna,
mégpedig  kizárólag
egyetlen akadályozó
tényezőre, a szárma-

zás, a társadalmi-gazdasági különbség
tényére szűkítve. A „klárisok” motívumot
tehát a gazdagsággal, az előkelőséggel
azonosítja, míg a „kenderkötél” a versbe-
szédnek olyan inszcenírozottságára utalna,
„amelyben a költő akasztásra váró sze-
génylegény képében jelenik meg” (8); a
„harang” ennek értelmében viszont „lélek-
harangként” volna azonosítható. Miköz-
ben Tímár György e verzió mellett a vitá-
ban azzal érvel, hogy az olyan jelképek,
mint a „kenderkötél”, általában direkt je-
lentésű konkrétumok is, e poétikai eljárást
csupán erre az egyetlen elemre szűkítve,
mintegy a kvázi-narratív struktúra vissza-
igazolására játssza ki. A vers keletkezési
körülményeiből kiindulva tehát egy biog-
ráfiai esemény (a Vágó Márta-szerelem)
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Hogy az „alapmetafora” értelme-
zéséből kiindulva a későbbiekben
miként szóródnak az egyes olva-
satok, azt elsősorban az dönti el,
milyen mértékben tudják fenn-

tartani az életrajzi kontextus ki-
zárólagosságát, pontosabban:

mennyire képesek a motívumér-
telmezésekben más kontextusok

bevonásával megszakítani ezt az
egyeduralmat.



azzá a jelentéssé lép elő, amelynek valójá-
ban nyelvi „nyomává” fokozódik le a lírai
konstrukció. Ami József Attila lírájának
ebben az időszakban talán egyik legfonto-
sabb poétikai eljárása, hogy tudniillik
literáris és metaforikus jelentés egyidejű-
ségében válik a vers tropológiai rendszeré-
nek struktúraalkotó mozzanatává, óhatat-
lanul másodlagos vagy elhanyagolható
lesz abban a megközelítésmódban, amely
az irodalmi szöveget egy, a szövegtől füg-
getlenül létező (külső) kontextusban már
adott lehetséges jelentések valamelyiké-
nek akarja megfeleltetni.

Tornai József ,Klárisok’-olvasata nem
csupán azért képviseli a fenti értelmezési
stratégia abszolút ellenpontját, mert a sze-
relem beteljesülésének lehetetlenségével
szemben éppen „az ember szerelmi élmé-
nyének komplexitását” (9) látja kiraj-
zolódni a szövegben, hanem azért is, mert
az értelmezésben kizárólag textuális kon-
textusokra támaszkodik; első sorban is
magának a vizsgált szövegnek a ritmikai-
képi megalkotottságára; a népdal, a folklór
alkotásmódjára, valamint arra az intertex-
tuális kapcsolatra, amelyet Oscar Wilde
,Chanson’-ja és a vizsgált szöveg között
mutat ki. Az „én” és a „te” szembeállítása
ez utóbbi szövegnek is alapstruktúráját ké-
pezi, s a „kenderkötél”, amely az „én” tár-
gyi attribútumaként jelenik meg, a „vágy-
gyal” kerül egy azonosító szerkezetbe. A
,Klárisok’ „alapmetaforája” tehát a szexu-
alitás, illetve a vágy aszimmetriájaként ér-
telmeződik, amely ugyanakkor tartalmaz-
ná a szenvedés mozzanatát is; és míg a
második strófa első két sora (Rózsa a hold-
udvaron, / aranyöv derekadon.) itt is egy
antropomorf haladási logikát követve, a
testi szerelem „elragadtatássá fokozódása-
ként” egyfajta csúcspontot képezne, addig
az utolsó szakasz hangképzeteit a szerelem
elmúltának csöndjével azonosítaná.

Az e két szélső pólus között elhelyezke-
dő olvasatok, bár nem mondanak le a
motivikus elemek komplexitásának értel-
mezéséről, mindazonáltal – éppen az alap-
metaforából kiindulva – többé-kevésbé ki-
tartanak egy végső implikációiban narra-
tívnak mondható rejtett struktúra előfelté-

telezése mellett, amennyiben a metafora-
sorok egymásutániságát a zárlat búcsú-
mozzanatának irányába haladóként, egy
ok-okozati szisztémában elrendezettként
gondolják el, de szemben ez utóbbi értel-
mezéssel, az életrajzi kontextus itt mint-
egy referenciális funkcióba helyeződik át.
Miközben tehát az „alapmetaforában”
tematizálódó két pozíció szembenállása
még maszkulin és feminin oppozícióra
korlátozódik, tehát a textuális differencia a
szexus differenciájára vonatkozik, ez az
életrajzra vetítve  egy meghatározott „sze-
relmi történetté” konkretizálódik. Míg
Szabolcsi Miklós erotikus elemekkel át-
szőtt, búcsúzással végződő szerelmes
versről beszél, és a rózsa motívumát a női
mellel azonosítja, addig Tverdota György
az „aranyöv derekadon” sorhoz kötődő,
előrevetített asszociációként értelmezi, ám
ezt a vers antropomorf térelosztásában
nem konkretizálja (lehet köldök is és lehet
– ahogyan a folklór és a modern művészet
általában használja, szimbólumként – a
női genitália). A „kláris”-„békafej”-
„bárányganéj” metaforasorral kapcsolat-
ban felmerül, hogy az lélek és test, eszmé-
nyiség és materialitás paradoxonaként vol-
na értelmezhető, tehát a szöveg a szerelem
„két természetének” ellentmondásosságá-
ban megvalósuló egyidejűségét tematizál-
ná (Horgas Béla); a „kenderkötél” általá-
ban „gyötrelemként”, a szerelem ambiva-
lenciájából fakadó, eleve hozzárendeltként
elgondolt szenvedés-motívumként, míg a
„harang”, a harangkongás – a folklórból is
ismert szimbólumként (N. Horváth Béla) –
a gyásszal azonosítódik, amit viszont az
utolsó sor elmúlás-toposza, a lombhullás-
kép erősítene meg.

A „folyó” motívum értelmezésével kap-
csolatban több javaslat is forgalomba ke-
rül: egyfelől mint mitológiai toposzt, mu-
landóság-, másfelől mint gyakori folklór-
jelképet szerelem-szimbólumként kezelik;
mindazonáltal többször minősül a szöveg
egyik legproblematikusabb pontjának.
(10) A legkidolgozottabb értelmezést ez-
zel kapcsolatban mindenképpen Török
Gábor nyújtja: szerinte ugyanis a harma-
dik és negyedik strófa „rövid” (harmadik)
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soraként a birtokviszonyra épülő szóösz-
szetételben, határozóragos formában (fo-
lyóvízben) szereplő elem csak látszólag is-
métlődik meg azonos pozícióban. Bár a
második rész két, egymást követő, parallel
kétágú metaforájában ugyanazt a funkciót
töltenék  be, tehát egyfajta módosítást haj-
tanának végre a második azonosító elem
szemantikai felépítettségén, ezt a korrekci-
ót azonban más-más úton érik el. Míg a
harmadik szakaszban ugyanis egy „közbe-
ékelt”, tükör-metafora helyén jelenik meg,
amely tehát „talpra” fordítaná a meredő
két jegenyelábat, így biztosítva az alaki
hasonlóságra épülő metafora stabilitását,
addig ugyanezt a negyedik strófában egy
szinesztéziás transzformációval a hang-
képzetek azonosításba való átfordítása ré-
vén hozza létre.

A kvázi-narratív struktúra közvetlenül
egyfelől abból a megfeleltetésből keletke-
zik, amely a metafora-sorok egymásutáni-
ságát egy meghatározott időrendhez ren-
deli hozzá, mégpedig úgy, hogy annak
temporális elrendezettsége a „történet”
alapsémáját adja ki. Egy ilyen lehetséges
„lefutási sor” például a bók – dicséret – a
vágy elragadtatása – kétségbeesés – a
pusztulás átélése – búcsúzás. (Török Gá-
bor) Másik forrása viszont a motívumok-
nak olyan, kiterjesztettségében vertikális,
oppozitív hozzárendelésekből kialakított
mintázata, amelynek rendezettsége egy
kezdő és végpont között ok-okozati vi-
szonylatokban valósul meg. Ennek példá-
ja, amikor három sorkezdő motívum („klá-
risok” –  „aranyöv” – „szoknya”) közös
funkcióban szerepel (dekorativitás) és
egyidejűleg ennek a funkciónak a kiemelé-
sével a szöveg szemantikai (asszociatív)
hálójának a centruma jelölődik ki és válik
rögzítetté. Mivel mindhárom motívum a
„te” pozíciójához kapcsolódik, ezért auto-
matikusan kerül kizáró ellentétes viszony-
ba az „én”-nel; innen pedig már csak egy
„logikai” lépés, hogy a dekorativitás moz-
zanatából az elemző (Tverdota György)
különítse az „előkelőség” mozzanatát: a
„kláris” így válik a kedvestől elválasztó
motívummá, az „én” és a „te” közötti aka-
dály külső jelévé. Az életrajzi behelyette-

sítés ebből már adódik, s bár Tverdota el-
tekint Tímár György értelmezésének be-
tyárromantikájától, végső következtetései-
ben nem kerül távol tőle.

A ,Klárisok’ recepciójának az az általá-
nosan elfogadott kiindulási alapja, hogy a
szöveg szerelmes vers, egyfelől az „én” és
az „én” beszédcselekvése által jelenvalóvá
tett „te” kommunikációs sémájára alapo-
zódik, amely egy „szerző-elvű” olvasási stra-
tégiában az „én”-t a szöveg retorikájának
központi elemeként és egyben referenciá-
jaként is kezeli, egy olyan versolvasási
konvencióban ráadásul, ahol a lírai szöveg
egyetlen, azonosítható költői hanghoz ren-
delődik. (11) Ezen előfeltevések nyomán
definiálódik a versbeszéd modalitása a
„kedveshez forduló vallomás lírai mimézi-
seként” (Török Gábor); vagy mint a sze-
relmi líra legszokványosabb darabja
(Tverdota György), olyan lírai szövegként,
amelyben a költő „felidézi a kedves alak-
ját, magamagát lírai hőssé stilizálva”
(Tverdota). E kommunikációs séma, illet-
ve a szöveg ilyen értelmű pragmatizásála
egy lehetséges életrajzi kontextust abban
az értelemben is megerősíthet, hogy mint-
egy megkettőzve a szöveget, olyan kettős
szövegezettséget előfeltételez, amelyben a
rejtett narratív struktúra az életrajzi kon-
textusra támaszkodva nem egyszerűen a
jelentésességet szavatolja, de a jelentést
garantálja; miközben a „lírai” (felszíni)
szöveg, tehát maga a nyelvi konstrukció, a
maga asszociatív „csapdáival”, csak en-
nek elrejtésére szolgál (azokhoz a kira-
kós játékokhoz hasonlatosan, amelyek-
ben az egyes kockákról külön-külön is
leolvasható egy-egy kép, függetlenül a
„feladvány” sikeres megfejtésétől, az 
összeillesztés után kapott „valódi” kép-
től). A kettős szövegezettségnek ez a té-
telezése egyfelől – bár lényegesen kisebb
súllyal – a vers erotikus, szexussal kap-
csolatba hozott elemeinek értelmezésé-
ben, azokban a jelentéstulajdonításokban
figyelhető meg, amelyek a metaforát a
nyelvi tabura vezetve vissza, az egyes
(folklórból is ismert) motívumokban a
társadalmi tabuval sújtott szexuális ter-
minológiát ismerik fel. (12)
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Ha azonban az anagogé célja, hogy „el-
rejtse”  a valóságot (az avatatlanok szeme
elől) – tehát hogy kettős szövegezettséget
hozzon létre –, akkor talán nem túlzás azt
állítani, legalábbis funkcionális értelem-
ben, hogy amikor a ,Klárisok’-vita az
előbbiek szerint konstituálódó kvázi-nar-
ratív  struktúrának felelteti meg a nyelvi
konstrukció képeit, anagogikus értelmezé-
seket játszik ki egymással szemben. Azok
az olvasatok ugyanis, amelyek e líraértési
konvenció értelmében az „én”-t egy defi-
nitív költői hanghoz hozzárendelve, az
„esztelenül szép” különféle feloldásait, 
vagyis az egyes nominális szintagmák, a
képek közötti szemantikai és szintaktikai
viszonyok „helyreállítását” – tulajdonkép-
pen akceptálható el-
járásként – valamely
külső kontextus be-
vonásával kísérelték
meg végrehajtani,
szükségszerűen fe-
leltették meg az álta-
luk felhasznált logi-
kai struktúrát, tehát
a kvázi-narratívát
egy kizárólagosan
értett biográfiai nar-
ratívának. Ennek a
„jelentésnek” az el-
sőbbségével, ponto-
sabban: ennek az el-
sőbbségnek az implicit elismerésével vi-
szont olyan erőteljes szemiotikai inverziót
hajtottak végre, amely az anagogét tette az
olvasás meghatározó retorikai alakzatává.
„Az anagogé gyökeresen módosítja a jel-
viszonyt. Jelnek tekinti a valóságos tár-
gyat. (...) A szemiotikai viszonyok fene-
kestül-felfordítása ugyanakkor agresszív
cselekedet, mint maga az inverzió is, mint
gondolatalakzat. Tegyük hozzá, hogy az
inverzió szerepcserével, chiazmussal jár
együtt. Az allegorizáló, aki jelnek tekinti a
valóságot, és valóságnak a jelet, újjá te-
remti a világot, és ezzel a Teremtő helyére
lép.” (13)

Ez esetben azért vált szükségszerűen az
anagogé az olvasás retorikájának megha-
tározó alakzatává, mert a „beszédhelyzet”

és a „ki beszél” kérdéséből kiinduló értel-
mezések csakis a szöveg „megkettőzésé-
vel” tudták jelentésessé tenni a nyelvi
konstrukciót. Amennyiben ugyanis a szö-
veg poétikai megalkotottsága éppen a kül-
ső, a szövegen kívüli referenciák teljes kö-
rű és minden értelemben való kizárását cé-
lozza – például annak az avantgárd poéti-
kának a jegyében, amely a szöveget első-
sorban tárgyként közelíti meg és tárgynak
fogja föl –, a szöveg annál inkább áll ellen
az értelmezésnek, minél inkább külső refe-
renciák mentén, azok bevonásával igyek-
szik ezt olvasója megvalósítani. „A prag-
matikai szint azonban sohasem kínálhat
egyértelmű következtetéseket az inter-
pretátornak, ugyanis a »beszédhelyzet«, a

»ki beszél« kérdésére
adható válaszok már
eleve egy olyan reto-
rika produktumai,
amely azzal, hogy
antropomorfizálja a
nyelv eme szintjét,
erőszakot követ el a
szöveg tropológiai
rendszerén.” (14) I-
lyen értelemben óha-
tatlan, hogy az olva-
sás eredendő utóla-
gosságában a ,Klári-
sok’-vita mint ese-
mény, eseménysze-

rűségének kitüntetett jegyeként azzal,
hogy a (beszélő) „én”-en referencializálja
a szöveget, éppen a diszkusszió-nélküliség
struktúramozzanatával lesz leírható; míg a
recepcióban „játékos”-ként leírt képek so-
ra tropológiai értelemben a némajáték
(élőkép) strukturális újrajátszásába fordul
át, amennyiben az egyes trópusok képi
egységei a narratív jelenetezéshez rende-
lődnek hozzá.

A verscím nemcsak a formai hasonlóság
alapján utalja vissza a matematikai érte-
lemben diszkrét pontok képzetére a képek
és a nyaklánc „füzérét”: differens értelem-
lehetőségek olyan egyidejű játékban tartá-
sát is implikálja, amely egyfelől a szeman-
tikai távolság lehetőség szerinti maximu-
mára, másfelől az ebből származó feszült-
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ség – valamely közös szemantikai momen-
tum révén végrehajtható – visszaírásának
és felszámolásának lehetőség szerinti elle-
hetetlenítésére irányul. A „kláris” két talán
legtávolabbi lehetséges jelentését – ékszer
és a „szilaj tinó igába törésekor használt
kötél” (15) – a szöveg nem egyszerűen a
literáris jelentés materialitásában, hanem a
parallelizmusok révén olyan chiasmusként
is működteti, amely a szöveg tropológiai
rendszerében az oppozíciót és azonosítást
is egymásba írja; a verscím homonímiája
ugyanis úgy tér vissza az első és nyolcadik
sor „én” – „te” oppozíciójához rendelve
(Klárisok a nyakadon – kenderkötél nya-
kamon), hogy a szóalak két különböző je-
lentése közül csak az egyiket helyettesíti
szinonimával, tehát az „oppozíció” első
tagja fenntartja önmaga felszámolásának a
lehetőségét is, sőt, felveti az „én” és a „te”,
a szövegben megjelenő két grammatikai
személy felcserélhetőségének a kérdését is.

Amennyiben a szó materialitása a
literáris jelentések formai-strukturális
komponenseinek értelmében a szövegal-
kotás meghatározó momentumává válik,
az ekként elgondolt textúrában az olvasás
folyamata az „én”-t szükségszerűen ki-
mozdítja centrális helyzetéből; már nem
mint a szöveg retorikájának középpontja
és nem mint végső referenciája funkcio-
nál, éppen ellenkezőleg: a „te” megszólítá-
sa nem az „én” dominanciáját, hanem léte-
sülését artikulálja; ha a „te” csak az „én”
beszédcselekvésében létezik, akkor az
„én” szólamának is csupán az ad formát és
okot, hogy a „te”-ről beszél, vagyis mind a
két grammatikai személy kizárólag a má-
sik által reprezentálódik a szövegtérben.
Ahogyan ez esetben az „én” kizárólag a
„te”, és viszont, a „te” kizárólag az „én”
grammatikai (beszéd)pozícióján referen-
cializálható, vagyis a szöveg önmaga refe-
renciájaként önmagára nyílik vissza,
ugyanez a poétikai-nyelvi konstrukció va-
lamennyi szintjén megismételhető. A ki-
fejtett metaforák, amelyek a strófákban az
ekvivalenciát három elemre terjesztik ki,
szintaktikailag pedig a parallelizmusok is-
métlésébe rendeződnek, e strukturális is-
métlődések révén a behelyettesítések és

felcserélhetőségek lehetőségét úgy képe-
sek megsokszorozni, hogy ezek a materi-
alitásában értett szó szintjétől egészen a
versmondatok és a szövegszerveződés
egészéig, a nyelvi konstrukció valamennyi
szintjén érvényesíthetők. A nyelvi-poéti-
kai struktúra e konstrukciós elve a variabi-
litásban nem egyszerűen a jelentésesség
(és az értelemlehetőségek) alternativitását
artikulálja, hanem olyan poétikai alakula-
tot juttat érvényre, amelynek eljárásai a kü-
lönféle értelemlehetőségek egyidejű fenn-
tartásával éppenséggel az egyértelmű
konkréciók és jelentések melletti döntések
lehetetlenségének irányába hatnak.

Amikor az olvasás folyamatában tehát
végrehajtjuk az ekvivalenciák által előírt
azonosításokat,  a kifejtett metaforák értel-
mezésében a szöveg sohasem a lehetséges
jelentések valamelyikének kijelölésével
és/vagy megerősítésével, vagyis egy meg-
határozott, jól körülírható értelemlehető-
séggel „jutalmazza” az olvasási művelet
végrehajtóját; a szöveg által használatba
vett lehetséges jelentések közül az egy-
másnak – sokszor az abszurditásig – el-
lentmondó, egymást a szövegszerveződés-
és értés általános szabályai szerint kizáró
variáns-párok (a literáris jelentés – meta-
forikus jelentés alapképletén belül: szó
szerinti – aktuális metaforán belüli; szó
szerinti – szimbolikus/topikus; a szó sze-
rintiségen belül, egy szóalak különféle,
nem hasonlóságon alapuló literáris jelen-
tései) mindkét „oldalának” egyidejű fenn-
tartásával, megerősítésével „bünteti”.
Bünteti akkor, ha az olvasás az egyértel-
műségek, az egy jelentés „megnyerésé-
ben” érdekelt; amennyiben hajlamos és
hajlandó erről a szöveggel való játék és a
szöveg játékának kedvéért lemondani, úgy
a különféle értelemlehetőségek közötti já-
ték, a potencialitások labirintusa, a lezár-
hatatlanság, a bármikor-folytatás lehetősé-
gét nyeri meg.

Ez azonban csak annak az eszménynek
a feladása árán valósulhat meg, amely az
értelmes szöveg megszólalását (vagy pon-
tosabban megszólaltatását) kizárólag a
szöveg olyan elgondolásához rendeli hoz-
zá, amely  az olvasás lineáris és temporális
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előrehaladásában az olvasói döntésekkel
mindig a szemantikai potencialitások fel-
számolásában, és soha nem azok fenntar-
tásában érdekelt; vagyis amely a szöveg
előrehaladásával fordított arányba állítja a
különféle jelentéslehetőségek egyidejű-
ségét, az előrehaladást az „egy”-értelműsí-
tés folyamataként értve. A költői szöve-
gek, poétikai struktúrák olvasásában per-
sze a szövegszerveződés funkcionálisan is
ráutalódik az értelemlehetőségek egyide-
jűségének fenntartására (bizonyos határok
között): a versolvasási tradícióban nyilván
nem véletlen azoknak a megközelítésmó-
doknak a kitüntetettsége, amelyek a költői
szöveg többértelműségéhez az esztétikai
értékesség mozzanatát eleve hozzákap-
csolták (ez figyelhető meg például az am-
biguitás fogalmának használatában az új
kritika líraértési hagyományában); a
„többértelműségnek” ez utóbbi felfogása
azonban az erős metaforizáció azon esete-
ire vonatkozik általában, amikor a sze-
mantikai mezők módosulása, az egyes je-
lentésrétegek „eltolása” az egyidejű érte-
lemlehetőségek oszcillációját, valamely
domináns szemantikai mozzanat központi
helyét megtartva hozza létre: a képek,
vehiculum és tenor, a különféle jelentésle-
hetőségek játéka ismét csak e dominánst
erősíti, ami viszont alapvetően nem mond
ellene a szövegszerveződés fentebbi, alap-
vető olvasási-észlelési szabályainak.

Eldöntetlenség és alternativitás a ,Klári-
sok’ poétikai alakulatában azonban egé-
szen mást jelent, a széttartó jelentéslehető-
ségek szemantikai értelemben mindig a
„szélső értékekhez” rendelődnek, ezáltal is
ellehetetlenítve, hogy az olvasás valamely
olyan domináns szemantikai mozzanatra
találhasson, amely hozzásegítené a „zava-
ró” koincidenciák felszámolásához. A
,Klárisok’ kifejtett metaforái grammati-
kalitásukban a következő képlet alapján
rendeződnek szöveggé:

I.  vmi vhol
vmi vhol
vmi
vmi vhol

II. vmi vhol
vmi vhol

vmi
vmi vhol

III.  vmi vmije
vmi vmije
vhol
vmi vmije

IV.  vmi vmije
vmi vmije
vhol
vmi vmije

Ez a grammatikai elrendezettség több
szempontból is figyelmet érdemelhet, és
nem csupán a szabályos megfelelések, a
szintagmatikusan is azonos funkciók is-
métlődése révén, amely a vers ritmikai le-
futásának egyre gyorsuló tempójáért, illet-
ve a két szakasz határán a ritmusváltásért
is felelős, és amely eképpen, a monotónia
kizökkentésével,  a második két szakasz
rövid sorainak kiemelt helyzetére is felhív-
ja a figyelmet. A nominális szintagmákat
hagyományosan a strófák első sorának
megfeleltethető alanyi rész, valamint az
ehhez kapcsolódó – második és harmadik-
negyedik sor – két állítmányi rész kapcso-
lataként olvassa össze egy-egy szöveg-
mondattá a szakirodalom, részben a köz-
pontozás ellenére ( az első két strófa eseté-
ben ugyanis az „alanyi” és az „állítmányi”
részt, tehát az első és a második sort vesz-
sző választja el egymástól; a versmonda-
tok és a szövegmondatok határa pedig nem
esne egybe, hiszen a bővítményes alany-
állítmányi mondathoz a második állítmá-
nyi rész a központozás szerint lazábban,
külön mondatban kapcsolódna). A névszói
állítmány – ráadásul kétszeres – előfeltéte-
lezése, miközben éppen hogy nem mond
ellene semmifajta  nyelvi konvenciónak,
sőt, természetes, automatikus lépése az ol-
vasás elsődleges szövegtapasztalatának,
pontosan  e magától értetődő mivolta okán
hívja fel magára a figyelmet. A nominális
szintagmák, amelyek az első két versszak-
ban statikus, a második két strófában vi-
szont valamifajta mozgásformát mutató,
dinamikus képeket idéznek fel és sorol-
nak egymás mellé, minden bizonnyal ösz-
szeolvashatók volnának „puszta” felsoro-
lásként, ahol tehát a predikatív mozzanat
nem rendezi zárt, egymástól szigorúan el-
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váló egységekbe az egyes strófák képeit.
A központozás az első két strófában a fel-
sorolás, míg a második két strófában a
predikáció aktusának megléte mellett szól.
(16) Nem becsülve túl e kérdés jelentősé-
gét, annyi minden bizonnyal megállapítha-
tó, hogy a szövegegész zárt mondategysé-
gekbe rendezése sokkal inkább megfelel
egy előrehaladó, narratív struktúrát előfel-
tételező olvasatnak, mint egy lazább, ki-
mozdítható elemeket is tartalmazó nyelvi
alakulat koncipiálása.

Az első két strófa metaforaszerkezeté-
nek szempontjából azonban mégis döntő
jelentősége lehet annak, ha felfüggesztjük
az első olvasás automatizmusát, és megkí-
séreljük a képek
egymásutániságát 
a központozásnak
megfelelően a felso-
rolás kötetlenebb
szerkezetébe ren-
dezni. Az első sort
az alanyi, a második,
illetve harmadik-ne-
gyedik sort két eh-
hez kapcsolódó állít-
mányi résznek felfo-
gó mondatkonstruk-
ció ugyanis mindkét
versszakban olyan
metaforaszerkezetet
„vont maga után”,
amelyben a kifejtett
metaforák ennek
megfelelően egy te-
nor – vehikulum – vehikulum egymásutá-
niságba rendezettek. Ha az első strófa
megfelel is ennek, a második versszakra
ez a képlet már bajosan volna ráerőszakol-
ható: ekkor ugyanis a „Rózsa a holdudva-
ron” volna a tenor, Fónagy Iván kifejezé-
sével élve a „szimbolizált tárgy”, s a két
azonosító, vagyis „szimbolizáló kifejezés”
az „aranyöv derekadon”, valamint a „ken-
derkötél nyakamon” sorok; ami nyilván-
valóan képtelenség, de legalábbis kevéssé
támasztható alá. A második szakasz meta-
foraszerkezete pontosan ennek a fordított-
ja: a „kenderkötél nyakamon”, a harma-
dik-negyedik sor a homo homili lupus –

sokak szerint reduktív – metafora-modell
tenora, míg a megelőző két sor a két
vehikulum. Az első két szakasz, tehát az
első nyolc sor ezek szerint azonban olyan
tükörszimmetrikus szerkezetben rendez-
hető el, amelynek két szélső pontján a két
„szembe futó” metafora tenora helyezke-
dik el (első és nyolcadik sor: „klárisok a
nyakadon” – „kenderkötél nyakamon”), és
miközben közrefogják, mintegy bekerete-
zik azonosítóikat, aközben egymással is
ekvivalenciát alkotnak. Míg a recepció ko-
rábban az első és nyolcadik sor chiazmusát
egyöntetűen olyan metaforikus viszony-
ként értelmezte, amelyben a metafora irá-
nya rögzített, tehát amely „te” és „én” vi-

szonyát semmikép-
pen nem a kölcsö-
nösség vagy a felcse-
rélhetőség mentén
rendezi el, addig az
első szakasz tükör-
szimmetriája éppen
„te” és „én” pozíció-
jának felcserélhető-
ségét, kimozdítható-
ságát látszanak iga-
zolni. A nyolcadik
sor zárlataként a
„nyakamon” szó nem
egyszerűen a E/2.
birtokos személyjel
első személyre való
cseréjével tér vissza
a rímpozícióban; ma-
ga a sor egésze is ol-

vasható a kezdősor variánsaként: míg az
első sor a verscím „kláris” szó literáris je-
lentései közül nem feltétlenül szűkül egy-
értelműen valamelyik meghatározott je-
lentésre – hiszen az „ékszer”  jelentés-el-
sőségét „csak” a használati gyakoriság, de
nem a kontextus jelöli ki –, addig a nyol-
cadik sorban a vers által használatba vett
két jelentés közül az egyik szinonimája tér
vissza, így a kimozdítás, a felcserélhetőség
lehetőségét ebben az asszimetrikus formá-
ban fenntartja. Ez viszont már elegendő,
hogy „én” és „te” pozíciójának megfordít-
hatóságát, a kölcsönösség, a kétirányúság
aspektusát is biztosítsa. Ha az, ami először
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A három elemre kiterjedő ekviva-
lenciák azáltal, hogy grammati-
kailag párhuzamos szerkezetek-
be rendezettek, a képek közötti

azonosításoknak nem csak a szo-
kásos módjára hívják meg az ol-

vasót, de felkínálják az egyes kép-
elemek egymástól nagyjából füg-
getlen felcserélésének lehetőségét
is: a szintagmák azonos helyén

lévő másik két elemmel; és to-
vább: a két-két szerkezetileg azo-
nos versszak megfelelő (párhuza-
mos, egyező) helyei között szin-
tén végrehajthatók ezek az azo-

nosítások vagy cserék. 



a „te”-n vizualizálódik („klárisok a nyaka-
don”), vagyis az „én”-nel szemközt, az
„én”-nel szemben válik látvánnyá, ekviva-
lens, tehát azonos azzal, ami az „én”-en (is)
van („kenderkötél nyakamon”), akkor „én”
és „te” viszonya szintén egyfajta tükröző-
désként volna csak elgondolható. Mégpedig
oly módon, hogy „tükörkép” és „eredeti” –
éppen felcserélhetőségük okán – a vizualitás
egybevágóságában aligha meghatározható.
A vers  második részének ritmikailag is ki-
ugró, rövid soraiban (vhol) ráadásul vissza-
tér ez a tükör-metafora (folyóvízben).

A három elemre kiterjedő ekvivalenciák
azáltal, hogy grammatikailag párhuzamos
szerkezetekbe rendezettek, a képek közöt-
ti azonosításoknak nem csak a szokásos
módjára hívják meg az olvasót, de felkí-
nálják az egyes képelemek egymástól
nagyjából független felcserélésének lehe-
tőségét is: a szintagmák azonos helyén lé-
vő másik két elemmel; és tovább: a két-két
szerkezetileg azonos versszak megfelelő
(párhuzamos, egyező) helyei között szin-
tén végrehajthatók ezek az azonosítások
vagy cserék. Nagyjából hasonlóan ahhoz,
ahogyan ez a helyhatározó ragos  névszók
esetében (vhol) a tükör-funkció cseréjé-
ben, visszatérésében is megtörténik, a hó,
tó, emberi bőr szintén megtapasztalhatók,
így elgondolhatók „tükröző” felületek-
ként. Sőt: a „tavon”-„havon” tiszta ríme a
halmazállapot-fázisok különbözőségét, de
az anyag felcserélhetőségét is implikálja,
miközben a „kláris”-„békafej” cserét a
„nyak” mint cserealap hívhatja elő. Az
egyes felidézett képek tisztán vizuális
mozzanatai hasonlóképpen számos meg-
fordítást és behelyettesítést kínálnak, ahol
a formai-vizuális elemek mintegy leválnak
az egyéb konnotációkról, és a véletlensze-
rűség, az esetlegesség játékával az egészen
abszurd asszociációk és társítások végle-
tességéhez és bizonyos értelemben egyfaj-
ta szemantikai „kiüresítéshez” juttatják el
az olvasást. Ennek példája lehet akár a
„békafej” – „bárányganéj” – „kláris”-cse-
re-sor: a behelyettesítések alaki-vizuális
alapon elvégezhetők, ám egyik behelyette-
sítést sem erősíti meg a szöveg, a cserék
folytonosan újrajátszhatók.

Az alternativitás mindennek az alapján
nem csak a struktúra funkcionálisan azo-
nos helyeire terjeszthető ki; az alternativi-
tásnak és az ebből következő eldöntetlen-
ségeknek ez a nyelvi szinteken belüli és
azok közötti játéka az értelemalkotásnak is
tág (játszó)teret enged, de úgy, hogy ez a
tér soha nem terjedhet túl a nyelv materi-
alitásának határain. Az eldöntetlenségek
mozgása nem csak a felcserélhetőségek és
a behelyettesíthetőségek térbeli elosztásá-
ban hozza létre a visszavonás és visszaírás
állandó oda-vissza játékát, az első két stró-
fában például az elő-élettelen szemantikai
mozzanatának megfordításával az ekviva-
lenciákban (17), hanem annak a feszült-
ségnek a révén is, amely a literáris jelenté-
sek formai azonosságának alapján olyan
ekvivalenciák  létrehozásában érdekelt,
amelyek azonban ugyanezen literáris je-
lentés domináns szemantikai mozzanatai-
ban divergálnak; tehát a kép, mint olyan,
egy olyan poétikai konstrukcióban jönne
létre, amely az (anyagi értelemben vett)
strukturális-formai hasonlóságra épül, mi-
közben a szemantikai széttartás egyúttal
egy önfelszámoló mozgást is elindít. Ezt a
képalkotási eljárást, amely József Attila
költészetének ebben az időszakban felte-
hetőleg egyik igen jellemző poétikai eljá-
rása, jól megfigyelhetjük a záró versszak
metaforájában: a „Szoknyás lábad mozgá-
sa / harangnyelvek kongása” sor-párban
például az azonosítás alapja a szoknya és a
harang vizuális, formai hasonlósága; a kép
maga azonban éppen abból a differenciá-
ból keletkezik, amely a „szoknya” és a
„harang” szemantikai maghatározottságai,
tenor és vehikulum erőteljesen széttartó
auditív tulajdonságai (szoknya/anyag halk
surrogása – harangkongás) között fennáll,
tehát a metafora mozgása abban az érte-
lemben lesz önfelszámoló, hogy miközben
a vizualitás síkján, tisztán formai alapon
végrehajtjuk az azonosítást, az auditív
képzetek szintjén, éppen az abszurditásig
széttartó, ellentétes hangminőségek egyi-
dejűleg el is törlik az azonosság lehetősé-
gét. Azok a metafora-elképzelések, ame-
lyek a szemantikai jegyek részleges eltör-
lésében határozzák meg az átvitel minimá-
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lis feltételét, az elsődleges szemantikai je-
gyek felszámolásában és ezzel párhuza-
mosan a másodlagos szemantikai jegyek
előtérbe kerülésében éppen a metafora kö-
zépponti, meghatározó mozzanataként ér-
tett tertium comparationis funkcionális
biztosítását, – jelentéstani szempontból –
„működésének” lehetővé tételét látják.
Esetünkben azonban az „azonosítás alap-
ja” nem annyira a szemantikai mozgások,
mint inkább az ezektől eltávolító, tisztán
„képi” mozzanat felidézése révén válik el-
érhetővé: a szó felidézte kép, a tisztán for-
mai komponensek kapnak szerepet, a sze-
mantikai mezők összetettsége mintegy
háttérbe szorul. Amikor az olvasás folya-
matában végrehajtjuk az azonosítást, ez
éppen az egyéb szemantikai komponensek
szigorú kizárásával, a tisztán formai moz-
zanat kiemelésével és kizárólagos megtar-
tásával lesz csak lehetséges; miközben te-
hát a tertium comparationis leginkább a
vizualitás síkján koncipiálható, addig az
ettől elváló auditív sík már nem teszi ezt
lehetővé.

A visszavonásnak és a visszaírásnak ez az
állandó mozgása tehát a szövegtérben,
amely egyfelől biztosítja a különféle érte-
lemlehetőségek egyidejűségét, másfelől pe-
dig a behelyettesítések és megfordítások le-
hetségessége révén mindig csak a potenciali-
tások fenntartását, de soha nem az egyértel-
mű választhatóságot szavatolja, olyan poéti-
kai konstrukciót eredményez, amelyben az
„én” hasonlóképpen része ezeknek a mozgá-
soknak. Ezért válhat a ,Klárisok’-vita hatás-
történeti paradigmává: egy olyan poétikai
konstrukciót ugyanis, amelyben az „én” csu-
pán a textuális elrendezettség (struktúra) egy
kimozdítható mozzanataként, nem pedig fö-
lérendelt instanciaként jelenik meg a versbe-
széd egészét grammatikailag is hozzárendel-
ve; továbbá amelyben a szöveg játéka az el-
döntetlenségek fenntartásában, nem pedig az
olvasó döntések általi egy-értelmű jelentés-
hez juttatásában érdekelt, ott a versbeszédet
mindig egy definitív hanghoz hozzárendelő
líraértés szükségszerűen csak az anagogé re-
torikájával, a szöveget megkettőzve juthat
értelmes szöveghez, miközben eltünteti a za-
vart okozó poétikai konstrukciót.
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„nem egyenlő” relációját is kiépíti.   

Hansági Ágnes

Is
ko

la
ku

ltú
ra

 2
00

0/
10

91

Szemle

Az antiszemitizmus tragikus
komédiája

Shakespeare: A velencei kalmár

A zsidóság a történeti időktől fogva különleges szerepet játszik az
emberiség fejlődésében. Ők a bibliai kiválasztott nép, majd az ország

megszállása és leigázása folytán a kereszténység megjelenésével
(nagyjából az időszámítás utáni 4. évszázadtól) a szétszóratás népe,

amely egész Európában, illetve a Földközi-tenger partjainál kisebb
közösségeket alkotva, egymástól elszigetelten él. Így a zsidóság

összetartó ereje a vallás és a Szentírás maradt. A keresztény Európa
országaiban élve azonban a vallási elkülönülésre a társadalmi
többség kiközösítéssel, elszigeteléssel, megbélyegzéssel válaszolt.

Akorai középkortól a lehető legfertel-
mesebb bűnök elkövetésével vádol-
ják a zsidóságot, ezek egyike az

úgynevezett vérvád. E szerint húsvét, a
zsidó pészah közeledtével a zsidóknak a
pászka elkészítéséhez keresztény gyermek
vérére van szükségük. Ebből a célból ritu-
ális gyilkosságot követnek el, a gyermek
vérét összegyűjtik. Ez az élő áldozat a ke-
resztények szerint a zsidók megtisztulásá-
hoz szükséges. A vérvádakat mindig a zsi-
dók kiűzetése, tömeges lemészárlása, a
felgerjedt nép elégtétel iránti vágya köve-
ti. A vérvád sohasem a zsidókkal együtt
élő, őket közelebbről ismerő tömegek kö-
rében indul el, hanem ezt mindig meghatá-
rozott hatalmi érdekek és hatalmi csopor-
tok gerjesztik. A zsidók elleni, általában a
helyi hatalom és a papság támogatásával

vezényelt leszámolás iszonyatos mészár-
lással folyik és rengetek ártatlan ember
életét oltja ki. Ezeket a tömegmegmozdu-
lásokat nevezik pogromoknak. (A pogrom
szó orosz eredetű, a gromity, pogromity
igéből származik, jelentés: pusztítás, mé-
szárlás.) A fent vázolt történelmi előzmé-
nyek a 20. században a két világháború
közötti időszakban a zsidótörvények be-
vezetését eredményezték, majd a nácik
hatalomra jutásával megkezdődött a zsidó
nép tervszerű, módszeres kiirtása.

Az irodalom a zsidók helyzetét, illetve
az antiszemitizmust általában a kisebbsé-
gekkel szembeni többségi magatartás tor-
zult formájaként értelmezte és vizsgálta.
Az alábbiakban először megpróbáljuk
vázlatosan bemutatni az antiszemitizmus
kialakulásának és továbbélésének  törté-



nelmi, társadalmi okait, majd a kérdéskör
legfontosabb pontjait érintő magas művé-
szi színvonalú alkotások egyikének elem-
zésére vállalkozunk.

A vér a mágikus szertartásokban, az is-
teneknek nyújtott áldozatokban az élet
szimbólumaként szerepel. A magyar nyelv
is mind a mai napig őrzi a vér fogalmához
tapadó történeti jelentéseket: gondoljunk
például a vérszerződés jelentőségére vagy
a szóösszetételekben, mondásokban mind-
máig megőrzött, ősi képzetekre: testvér,
kutyavér, jó vér – rossz vér, idegen vér,
vérbosszú, vérdíj, vérkeveredés, vérpad,
vérszomj, vérszopó, vérfertőzés, vérvörös,
az én vérem stb. Aki vérét ontja, az a leg-
drágábbat adja egy ügyért, aki vagy ami
viszont valakinek a vérét követeli, az lét-
fontosságú ügyben jár („ez vért kíván”) , sú-
lyos erkölcsi sértést vérrel kell lemosni. A
mai napig megborzongatja a nézőt a vérszí-
vó vámpír Drakula és Frankenstein figurája.
Iszonytatóan kegyetlen, emberfeletti (isteni)
vagy „emberalatti” (ördögi), de semmikép-
pen sem emberi az, aki vérrel táplálkozik,
akinek mások vére kell az élete fenntartásá-
hoz. A vérszívás és vérivás tulajdonképpen
a kannibalizmus jelképe, a legősibb, a kultú-
ra előtti állapotok szimbóluma.

De a kultúra fejlődése során, amikor a
kannibalizmust már leküzdötték, az étel-
ként kiválasztott tárgy későbbi mítoszok-
ban a halál – termékenység – élet mindhá-
rom elmével szoros kapcsolatban marad,
azokkal az áldozati formákkal függ össze,
melyekben a halál, az elpusztulás után a
test feldarabolása, a belső szervek – vér,
szív stb. – kivétele, a felaprítás idézi majd
elő a termékeny bőségnek és az élet virág-
zásának újabb kezdetét. „Tehát az evés ak-
tusában az evés tárgyának halála és feltá-
madása játszódik le – azé, aki evett, vala-
mint az égi vagy alvilági istenségé”. (O.
Frejdenberg). A kenyér és bor szimboliku-
san Jézus vére és teste, mellyel az étel be-
fogadója megtermékenyül, és egyben fel is
támasztja magában az érte is kereszthalált
halt istenséget. A véres áldozat meglétét a
viszonylag közeli korokig megőrizte a gö-
rög mitológia is, amelyben szintén barbár-
nak minősül Tantalosz vagy Thüesztész

cselekedete, akik saját gyermekeiket ál-
dozták fel, és ugyancsak a görög mitológi-
ában láthatunk példát arra, hogy a gyer-
mek feláldozására végül nem kerül sor:
ilyen Agamemnon és Íphigeneia története,
illetve a ,Bibliá’-ban ezzel párhuzamos
esemény Ábrahám és Izsák áldozatának is-
teni elutasítása. Az emberáldozat helyett
az állat feláldozása, majd a szertartások
rendjének kialakulásával a szimbolikus ál-
dozat veszi át ezt az engesztelő szerepet.
Az élő áldozatot az ,Ószövetség’ többek
között azért iktatja ki a szertartásból,
„Mert a testnek élete a vérben van, én pe-
dig az oltárra adtam azt néktek, hogy en-
gesztelésül legyen a ti életetekért, mert a
vér a benne lévő élet által szerez
engesztelést… Mert minden testnek élete
az ő vére.” (Mózes 3. Könyve, 17. 11–14.)
Ugyanitt az Úr azt mondja Mózesnek: „És
ha valaki Izrael házából vagy a köztök tar-
tózkodó jövevények közül valamiféle vért
megeszik: kiontom haragomat az ellen, aki
a vért megette, és kiirtom azt ő népei kö-
zül.” (Mózes 3. Könyve 17. 10.)

Az első monoteista vallás a zsidóság kö-
rében alakult ki. A ,Biblia’ első részének,
a keresztények által is szent könyvnek tar-
tott ,Ótestamentum’-ban őrizte meg, ho-
gyan küzdött a zsidó nép az egyedül való
istenség elfogadásáért. Ezek a stációk egy-
ben a zsidóság megőrzésre méltó történel-
mi eseményei is. Az egyistenhit és a zsi-
dók  történelme szorosan egybekapcsoló-
dik. Az egyistenhitben az emberiség
egyenjogúsodása fejeződik ki: nem a ter-
mészet egyes, megosztott, sokszor egy-
mással is küzdő erőit, hanem egyetlen ha-
talmat kell megismernie, egyetlen hata-
lommal köt szövetséget, s ezzel maga a ki-
választottak helyzetébe kerül. A világ
megértése egyszerűsödik: az ember csele-
kedeteitől függ a szövetség sorsa, vagyis
saját boldogulása. Az Úrral kötött szerző-
dést azonban a nép újra meg újra megsze-
gi, s a zsidó történelem azoknak a kísérle-
teknek a végtelen sorozata, amelyekben a
gyarló emberi közösség az Úr erkölcsi pa-
rancsainak kíván megfelelni. Ám az Isten
gyakran maga is ellentmondásosan és elfo-
gultan viselkedik, égbekiáltó igazságtalan-
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ságokat hagy megtorlatlanul, a zsidók val-
lása, a judaizmus szerint a szociális és er-
kölcsi kárpótlást a Messiás – Megváltó
hozza majd el. A Megváltó figurája azt bi-
zonyítja, hogy a valóságban él és hat a
Rossz, s hogy a rosszat csak részlegesen
lehet lefegyverezni. Jézus feltűnése a leg-
elnyomottabbaknak, a rabszolgáknak is a
gazdagokkal egyenlő, azonnali kárpótlás
illúzióját nyújtja: Krisztus, a megváltó
mindenkiért halt meg, életét áldozta az
eredendően bűnös emberiségért – nem
csak a zsidókért. A kereszténység gyorsan
népszerűvé válik, amikor pedig a Római
Birodalomban üldözött vallásból állam-
vallássá emelkedik, egyetemes megváltást
ígér. Bár az új vallás is a zsidóság köréből
indul el, a zsidó népnek csak egy töredékét
hódítja meg.

A kereszténységben azonban szimboli-
kusan visszatér a vér ivásának, a hús evé-
sének rituális szoká-
sa, a judaizmus a tá-
voli jövőbe helyezi,
mintegy absztrahálja
a Messiás eljövete-
lét, a kereszténység
pedig Jézus megfe-
szítésének történeté-
vel konkretizálja, a
szó legszorosabb ér-
telmében megteste-
síti a megváltás ese-
ményeit, ezzel párhuzamosan utasítja el a
judaizmus a testi, a konkrét áldozatokat, a
kereszténység viszont egészében a testi
szenvedésre, a kiontott vérre, az élő áldo-
zat megjelenítésére, megölésére és feltá-
madására alapozza hitéletét. A keresztény-
ség szent könyve, az ,Újszövetség’ tele
van a szenvedés és a vér ábrázolásával:
ilyen értelemben a kereszténység a test
szenvedéseinek vallása, ha úgy tetszik, a
halandó test vallása. Mi mást is jelenthet-
nének az ,Újszövetség’ e sorai (Máté, 26.
26–29.): „Miközben ettek, vette Jézus a
kenyeret, áldást mondott, és megtörte,
odaadta a tanítványoknak, és ezt mondta:
Vegyétek, egyétek, ez az én testem! Azu-
tán vette a poharat, hálát adott, odaadta ne-
kik, és ezt mondta: Igyatok ebből mind-

nyájan, mert ez az én vérem, a szövetség
vére, amely sokakért kionttatik a bűnök
bocsánatára. De mondom nektek: nem
iszom mostantól fogva a szőlőtőnek ebből
a terméséből ama napig, amelyen majd
újat iszom veletek Atyám országában.”
Vagy egy másik helyen Pál a zsidókhoz írt
levélben (9, 22) Mózes szavait továbbfűz-
ve kijelenti: „És csaknem minden vérrel
tisztíttatik meg a törvény szerint, és véron-
tás nélkül nincsen bűnbocsánat.”

Honnan ered a bűn? Csakis a bűnösök-
ből. A bűnösök pedig azok, akik Isten igé-
it nem hallgatják meg. Az európai keresz-
tény közösségekben pedig általában a zsi-
dó a hitetlen, vagyis a Gonosz megtestesü-
lése. Rá lehet vetíteni minden rosszat,
mely bennünk lakik.

A kereszténység térítő vallás (a judaiz-
mussal szemben), és mivel a zsidóság
megőrzi hitét, a birodalomban élő többi

nem keresztény nép-
pel azonos helyzetbe
kerül: vallási agresz-
szió és támadások
célpontja lesz. A ko-
ra középkorban már
a törvényekben is
megjelenik a másság
elítélése: halálbünte-
tés jár például annak
a zsidónak, aki há-
zastársát saját hitére

téríti (ha a zsidót keresztény hitre téríti
bárki, az dicséretes dolog). Ekkor a zsidó
papságot – a hitelvek megtestesítőit – is
alárendelik a helyi önkormányzatoknak,
vagyis kiveszik a törvénykezést a zsidó
közösség kezéből. A zsidókkal és általá-
ban a más vallásúakkal szemben a római
állam és a papság az elszigetelés és a beol-
vasztás politikáját alkalmazza. Az elszige-
telés a zsidók káros befolyásától hivatott
megvédeni a keresztény közösséget, a be-
olvasztásnak pedig az erőszakos térítés az
eszköze. Ugyanakkor az üldözés azért irá-
nyul mindenekelőtt a zsidók ellen, mert a
kereszténység őket tekinti Jézus gyilkosa-
inak (Máté, 23. 34–35): „Ezért íme, kül-
dök hozzátok profétákat, bölcseket és írás-
tudókat: közülük némelyeket megöltök és
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keresztre feszíttek, némelyeket megkorbá-
csoltok zsinagógáitokban, és  városról vá-
rosra üldöztök, úgyhogy rátok száll minden
igaz vér, amelyet kiontottak a földön, az
igaz Ábel vérétől Zakariásnak, a Barakias
fiának véréig, akit a templom és az áldoza-
ti oltár között gyilkoltatok meg”.

E tekintetben nem változott a helyzet a
7. századtól – a Római birodalom bukása
után – sem, amikor a felbomlott birodalom
helyén támadt új államok folytatták a zsi-
dók erőszakos megkeresztelésének gya-
korlatát. Ezek az államok maguk is ekko-
riban vették fel a kereszténységet, nem
tűrhettek alattvalóik között pogányokat,
hitetleneket. (Jellemző például a követke-
ző részlet Pálnak a galáciabeliekhez írott
leveléből: „Intelek titeket: a Lélek szerint
járjatok, és a test kívánságát ne teljesítsé-
tek. Mert a test kívánsága a Lélek ellen
van, a Léleké pedig a test ellen, ezek ellen-
keznek egymással, hogy ne azt tegyétek,
amit akartok… A test cselekedetei azon-
ban nyilvánvalók, mégpedig ezek: házas-
ságtörés, paráznaság, tisztátalanság, bujál-
kodás, bálványimádás, varázslás, ellensé-
geskedés, viszálykodás, féltékenység, ha-
rag, önzés, széthúzás, pártoskodás, irigy-
ség, gyilkosság, részegeskedés, tobzódás
és ezekhez hasonlók.”) Ebből következik,
hogy a keresztények szerint a zsidók vi-
szont – éppen mert hitetlenek – nem köve-
tik ezeket az erkölcsi parancsokat, sőt bű-
nösségük abban mutatkozik meg, hogy a
felsorolt bűnök mindegyikét magukban
hordozzák, mint valami kórt, és terjesztik
a mételyt. A középkor a zsidó lét mély-
pontja. Az állandó üldözés a zsidóságot
vándorlásra kényszeríti: a szétszóratás Eu-
rópa keleti végeibe szorítja őket. A pápák
a kirekesztés büntetésével sújtják őket, de
nem kívánják halálukat. Nyugat-Európá-
ban keletkeznek az első vérvádak is, első-
sorban a helyi papság, illetve a keresztény
kereskedők szítják, akik konkurenciát lát-
nak a zsidókban. A zsidóüldözés a boszor-
kányüldözéssel együtt a felgyülemlett
népharag levezetésére szolgál.

A vérvádak tömeglélektani magyaráza-
tával Sigmund Freud foglalkozott először.
,Aggodalom és ösztönvilág’ című, 1932-

ben írott tanulmányában többek között ezt
írja: „Nem szeretjük, ha emlékeztetnek,
mennyire nehéz kibékíteni – dacára a
»keresztény tudomány« ünnepélyes kije-
lentéseinek – a gonosz tagadhatatlan létét
a szuverén és mindenható isteni jósággal.
A legjobb kibúvó arra, hogy felmentsük
Istent, az Ördög, aki a »gazdaságos meg-
könnyebbülés« funkcióját is ellátja,
ugyanazt, ami az árja ideálok világában a
Zsidóra hárul.” A keresztény mitológiában
és rituáléban rendkívül fontos szerep há-
rult Júdásnak, „az áruló zsidónak” a figu-
rájára. Öngyilkosságával sem váltotta meg
Krisztus elárulásának vádját, hanem ez az
eredendő bűn minden zsidó fejére száll.
Ennek a logikának nem mond ellent az
sem, hogy maga Krisztus, az apostolok és
Szűz Mária is zsidók voltak: ők voltak az
„idealizált zsidók”. A középkori passiójá-
tékokban a „gonosz zsidók” szenvedései-
vel áll helyre a kizökkent világrend. „Jól-
lehet maga a zsidó nem »isteni bűnbak«,
mégis szentnek és tabunak, Krisztus roko-
nának, szinte hasonmásának számított, aki-
nek a szenvedéseiben ártatlanul lehet gyö-
nyörködni” – írja egy francia analitikus,
Georges Gachnochi. A 15. századra a Nyu-
gat-Európából kiinduló és kétszáz évvel ké-
sőbb Kelet-Európát is elérő legendákban a
zsidók alakjában egyesültek az Ördög és a
boszorkányok jellemvonásai.

*

,A velencei kalmár’ (1596) című mű
(Shakespeare) a fentebb vázlatosan leírt tár-
sadalmi közegben játszódik. A történet sze-
rint Antonio, a velencei kalmár nagylelkű
férfiú, aki barátját, a vagyonát eltékozolt
nemesurat háromezer dukát kölcsönnel se-
gíti ki. Mivel azonban kincsekkel megra-
kott hajói úton vannak, pillanatnyilag nincs
készpénze, ezért hitelt vesz fel az uzsorás
zsidótól, Shylocktól. A zsidónál Antonió-
nak hitele van, de mivel Antonio számta-
lanszor meggyalázta, leköpte az uzsorást,
az most elégtételt kíván venni: a kölcsönt
azzal a feltétellel adja, ha késedelem estén
Antonio testéből kivághat egy font húst.

Bassanio, a szeretett jóbarát a gazdag és
szép Portiát szeretné feleségül megszerez-
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ni, a pénz pedig a lánykéréshez kell. Portia
már régebbről ismeri Bassaniót, s rögtön
beleszeret, ráadásul Bassanio helyesen
oldja meg Portia elhunyt apjának feladvá-
nyát, s ezzel hivatalosan is ő a férjjelölt.
Ekkor érkezik a hír, hogy a kölcsön vissza-
fizetésének határideje lejárt, de Antonio
hajói elsüllyedtek vagy kalózok ütöttek
rajtuk, s most Shylock a kölcsönt kamatos-
tul kéri vissza. E szomorú hírt halván Por-
tia, aki nemcsak gazdag és szép, hanem
okos is – jóval okosabb a férfiaknál –, cselt
eszel ki. Bassanio tudtán kívül jogtudós-
nak öltözködve Velencébe utazik, s ott
csapdába csalja a gonosz uzsorást. Bebizo-
nyítja, hogy a szerződésben csak egy font
húst követelt Shylock Antoniótól, s ehhez
most is joga van, viszont úgy kell jussát
megszereznie, hogy egyetlen csepp vért
sem szabad áldozatának veszítenie, hiszen
vérről a szerződésben szó sincs. A per vé-
gén Shylocknak se vagyona, se becsülete,
se hite (át kell térnie a keresztény hitre):
győz az igazság és a tisztaság. Közben
Antonio hajói is épségben megkerültek.
Sőt Shylock egyetlen leánya, Jessica meg-
szökik egy kereszténnyel, áttér annak a hi-
tére és apja vagyonának javát is magával
viszi. Happy ending.

A darab egyetlen kritikusa sem tudja
megkerülni a kérdést: hogyan viszonyul
Shakespeare, a humanista költő a zsidó fi-
gurájához. S ennek csak egyik oka, hogy a
20. századi olvasó tudja, mi történt a zsi-
dósággal, tudja, hová vezetett a kiközösí-
tés, a kollektív felelősség hagyománya. A
másik, szintén súlyos ok e vizsgálódásra,
hogy általában a másság, a különbözőség
hogyan jelentkezik meg az Erzsébet-kori
Angliában. Azon kívül a drámai műnem
ab ovo az átlagostól eltérővel, a másságból
fakadó konfliktusok társadalmi megoldási
lehetőségeivel foglalkozik. Sokat elárul te-
hát egy korszakról, ki és milyen típusú
összeütközésbe kerül környezetével.

Shakespeare darabjában a konfliktus
alapjában a pénzhez való viszony külön-
bözőségeiben rejlik. Az Egyház a közép-
korban engedélyezte a pénzkölcsönzést,
de szigorúan elítélte az uzsorát (a latin
usura szó egyszerűen csak kamatot jelent)

és az uzsorásokat, akiket zsinati határoza-
tok sora büntetett meg: nem gyónhattak,
nem járt nekik egyházi temetés, sőt, azt is
kiközösítés fenyegette, aki házat uzsorás-
nak eladott vagy bérbe adott. A papságnak
különösen is szigorúan tilos volt pénzt ka-
matra adni. (Ez, úgy látszik, a gyakorlat-
ban is létezett.) A pénzkölcsönzésre azon-
ban a papok, a nagyurak is gyakran rászo-
rultak, ezért a közösségekben nem nélkü-
lözhették az uzsorásokat. A probléma
megoldása egyszerű volt: hitetleneket, az-
az: zsidókat vagy mohamedánokat kellett
a városokba hívni, akik ezt a funkciót be-
tölthették. Védelmükre szigorú törvénye-
ket hoztak: a nem fizető adósnak a kezét is
le lehetett vágni (Hegedűs Géza mutatott
rá a magyar kezes, kezeskedik, kezesség
szavak jelentésének eredetére). Az uzsorát
a reformáció is elítélte, de már nem ilyen
szigorúan: az  angol törvény csak a tíz szá-
zalék fölötti kamatot minősítette uzsorá-
nak, a puritánok meg egyenesen a modern
pénzgazdálkodás elengedhetetlen feltéte-
lének tekintették. I. Erzsébet udvarában is
sok nagyúr volt eladósodva, például Essex,
Leicester, Southampton. A Globe-ot,
Shakespeare színházát is magas kamatra
felvett kölcsönből építették.

A mű mai olvasója bár szeretne, még-
sem tud feltételek nélkül visszahelyezked-
ni a 16. századi Angliába – a 20. század
szörnyű tapasztalatai elkerülhetetlenül rá-
vetültek e mű értelmezésére is. Nem is vé-
letlen, hogy ez a darab századunk második
felében nagyon ritkán kerül közönség elé,
és hogy minden műelemző központi kér-
désnek tartja, hogyan ábrázolta Shakes-
peare a zsidó uzsorás figuráját.

Shakespeare Velencébe helyezi át korá-
nak ellentmondásait. Mivel Angliából a
13. században kiűzték a zsidókat, Shakes-
peare-nek nincs személyes élménye a zsi-
dó uzsorásról, hanem az általánosan elfo-
gadott előítéletes képre alapoz. Annál fel-
tűnőbb, hogy mégsem a Marlowe ,A mál-
tai zsidó’ című darabjában is látható ördö-
gi figurát állítja színpadra: az ő uzsorásá-
nak a hagyományosan gonosz jellemvo-
nások mellett emberi vonásai vannak. A
zsidó  Shylocknak legfőbb életcélja ma-
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gántulajdonának megőrzése és gyarapítása
– akár-csak a velencei polgároknak, töb-
bek között Antonionak, a velencei kalmár-
nak. De eltér tőlük abban, hogy általában
megvetéssel nyilatkozik ellenfeleinek
könnyelmű, pazarló életmódjáról (például
a 2. felvonás 5. színében, amikor a keresz-
tény ifjakhoz készül vacsorára: „Meghív-
tak vacsorára, Jessica. / Itt vannak a kul-
csok. De menjek-e? / Nem szeretetből hív-
nak hízelegnek. / S én gyűlöletből megyek
a pazarló / Keresz-tényhez.”). Különböző-
sége a kirekesztett-
ségből fakad: mások
a szokásai, más a
vallása, mint a több-
ségé, amely őt nem
is fogadja be. Ezért
kettős csapásként
éri, amikor lánya
megszökik egy ke-
reszténnyel: egyfelől
elveszti egyetlen
gyermekét, a sorsá-
ban osztozó rokont,
másfelől azonban
Jessica a család leg-
értékesebb kincseit
tartalmazó ládát is
magával viszi, azaz
Shylockot takarékos
életének kézzel fog-
ható eredményétől is
megfosztja. Shylock
mindkettőért egyfor-
mán őrjöng, és mi-
vel a jelenetet a da-
rabban az egyik ke-
resztény ifjú meséli el, a kifosztott uzso-
rást Shakespeare egyértelműen komikus-
nak láttatja:

„Nem volt még olyan kúsza szenvedély,
/ Oly különös és vad, mint amikor / A ku-
tya zsidó kiabált az utcán: / A lányom! A
dukátjaim! A lányom! / Kereszténnyel! Ó,
keresztény dukátok! / Igazságot! Lányom!
Dukátjaim! / Egy lepecsételt zsák! Két
zsák dukáttal, / Kétdukátossal – ellopta a
lányom! / És ékszerek! Két kő, két drága-
kő! – / A lányom ellopta! Fogják meg őt! /
Nála vannak a kövek, a dukátok!” Shylock

láthatólag eszét vesztette, s most összemo-
sódik az értékei – a lánya és a kincsei – el-
vesztése felett érzett fájdalma. Ugyanak-
kor az író egyértelműen megmutatja, hogy
Shylock sorsa új irányt vett: az egyébként
is félretolt, megvetett uzsorás véglegesen
egyedül maradt. S ez a fordulat minden-
képpen tragikusnak mutatja Shylock alak-
ját már a harmadik felvonás elején. Ekkor
hangzik el a darab legismertebb monológ-
ja is, melyben Shylock végtelen keserű
szavai kirekesztettségével, a vele szemben

megnyilvánuló állan-
dó megvetéssel indo-
kolja saját viselkedé-
sét és egyben elítéli a
keresztények cseppet
sem keresztényi vi-
selkedését. Szavai-
ban ekkor is összeve-
gyül kétféle veszte-
ségből fakadó fáj-
dalma. Ellenfeléről,
Antonióról szólva
mondja:

„Lepocskondiá-
zott, és elütött egy
félmilliótól. Neve-
tett, ha vesztettem,
csúfolt, ha nyertem,
gyalázta a népemet,
megakadályozta az
üzleteimet, hűtötte a
barátaimat, fűtötte az
ellenségeimet – és
miért? Mert zsidó
vagyok. Hát a zsidó-
nak nincs szeme? A

zsidónak nincs keze, szervezete, érzéke,
érzelme, szenvedélye? Nem ugyanaz a
táplálék táplálja, nem ugyanaz a fegyver
sebzi, nem ugyanaz a baj bántja, nem
ugyanaz a gyógyszer gyógyítja, nem
ugyanaz a tél és nyár hűti és hevíti, mint a
keresztényt? Ha megszúrtok, nem vér-
zünk-e? Ha csiklandoztok, nem nevetünk-
e? Ha megmérgeztek, nem halunk meg?
És ha meggyaláztok, ne álljunk bosszút?
Ha mindenben hasonlítunk rátok, ebben is
hasonlítani fogunk. Ha egy zsidó megsért
egy keresztényt, hol az alázatossága? A
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Shakespeare ennél is tovább lép.
Az érzelmek, a szenvedély szemé-
lyiségformáló erejét ábrázolja, s
arra a következtetésre jut, hogy

ezt nagyrészt a közösség minden
tagjára egyformán ható, a közös-

ségre jellemző, konvencionális
gondolkodási-érzelmi struktúrák
határozzák meg. Nemcsak a tu-
dat, hanem a tudatalatti bizo-

nyos elemei is társadalmilag ala-
kulnak ki, a közösség által meg-

határozott formákban mutatkoz-
nak meg. Ha ez az érzelmi keret
a testi szenvedély és véres szenve-
dés formáját ölti egy történeti pe-
riódusban, akkor keresztény és
zsidó a szenvedélye kimondása-
kor azonos nyelvi fordulatokat

fog használni, azonos költői nyel-
ven fog beszélni érzelmeinek

megfogalmazásakor. 



bosszúban. Ha egy keresztény megsért egy
zsidót, hogyan tűrje keresztény példa sze-
rint? Csak bosszúval. Azt az aljasságot
művelem, amire ti tanítottatok, és aligha-
nem még hozzá is teszek ahhoz, amit tanul-
tam.”

Shylock a komédia végére tragikus hős
lesz: nehéz jóízűen nevetnünk sorsának
alakulásán. Korábban már láttuk, hogy a
kor zsidó-képe ennél sokkal egyszerűbb,
egysíkúbb: a kereszténység a zsidót a leg-
korábbi időktől az ősgonosszal, az ördög-
gel azonosítja. Ezért is lényeges, hogy
Shakespeare embert ábrázol, nem ördögöt,
igaz, hogy Shylock embertelenül viselke-
dik, mikor bosszút lihegve adósát valósá-
gosan is meg akarja csonkítani, de Shakes-
peare megmutatja azokat az előzménye-
ket, melyek  Shylockból ezt az iszonyatos
gyűlöletet kiváltották. Ha Shakespeare
csak ennyit írt volna meg a társadalmi elő-
ítéletek okairól  és hatásáról, akkor is jóval
túlhaladta volna korának horizontját. De
Shakespeare ennél is tovább lép. Az érzel-
mek, a szenvedély személyiségformáló
erejét ábrázolja, s arra a következtetésre
jut, hogy ezt nagyrészt a közösség minden
tagjára egyformán ható, a közösségre jel-
lemző, konvencionális gondolkodási-ér-
zelmi struktúrák határozzák meg. Nem-
csak a tudat, hanem a tudatalatti bizonyos
elemei is társadalmilag alakulnak ki, a kö-
zösség által meghatározott formákban mu-
tatkoznak meg. Ha ez az érzelmi keret a
testi szenvedély és véres szenvedés formá-
ját ölti egy történeti periódusban, akkor
keresztény és zsidó a szenvedélye kimon-
dásakor azonos nyelvi fordulatokat fog
használni, azonos költői nyelven fog be-
szélni érzelmeinek megfogalmazásakor. 

Cselekedeteiket is az elfogadott normák
irányítják majd: a zsidónak a pénzéhez, lá-
nyához való viszonya, illetve Bassanio ho-
zományvadászata vagy Antonio önzetlen
készsége barátja iránt, Portia odaadása és
szerelme színlelt csalódása férje korai hit-
szegése miatt – ezek a jelenségek, történé-
sek mind-mind  az elfogadott normáknak
megfelelően zajlanak le, mozgósítanak
ösztönöket és ezeknek megfelelő nyelvi
formát. Ha pedig a kor  a testiséggel kétfé-

le, egymástól gyökeresen különböző er-
kölcsi viszonyrendszerben áll, akkor ez az
érzelmek szintjén közvetlenül is megra-
gadható, mivel az érzelmeket nem tudato-
san irányítják az emberek, azok mélyebb
irányultságról tanúskodnak. És Shakes-
peare már a darab elején felhívja figyel-
münket arra, hogy a történéseket a „vér-
mérséklet” irányítja majd. Nézzünk né-
hány konkrét példát! Az első felvonás 2.
színében Portia ezt mondja: „Az agy előír-
hatja a törvényt a vérnek, / de a forró vér-
mérséklet átugorja a / hideg szabályt.”

A második felvonás 1. színében Marok-
kó hercege, Portia egyik kérője ezekkel a
szavakkal próbálja megnyerni magának a
lányt: ’Ó vissza ne taszítson barna színem.
/ S lássuk, melyikünk vére pirosabb.”

A harmadik felvonásban Bassanio így
ajánlja magát Portia kegyeibe: „… Nézd,
kedves úrnőm, / Mikor szerelmet vallot-
tam neked, / Megmondtam, hogy egyetlen
vagyonom / Ereimben folyik: nemes va-
gyok”. Bassanio kézhez kapja barátja,
Antonio levelét, melyben beszámol hajói-
nak eltűnéséről, anyagi veszteségeiről, ar-
ról, hogy Shylock fenntartja a zálog köve-
telését, akkor e szavakkal kommentálja a
levelet Portiának: „… E levél / Akár bará-
tom teste is lehetne , / S szavai mint táton-
gó sebek / Véreznek”.

Shylockot a dózse – úgymond a humá-
num nevében – le akarja beszélni követe-
lése beváltásáról, vagyis az egy font hús
megszerzéséről, amire Shylock eszelősen
így fakad ki: „Azt kérdezed, miért válasz-
tok inkább / Egy darab döghúst a három-
ezer / Dukát helyett? …Mert csak az ösz-
tön, / A szenvedély ura, az dönti el, / Ki
mit szeret, utál.” És még egy jellemző
mozzanat: Portia megvádolja férjét, hogy
a jegygyűrűt, melyet menyasszonyként ő
adott neki, és melyet Bassanio esküvel
mindörökre magáénak mondott, most oda-
ajándékozta egy nőnek – mi tudjuk, maga
az álruhás Portia kérte el  a gyűrűt szolgá-
latai fejében. A nő így indokolta fájdal-
mát: „Nem tagadom, hiba volt hitvesed /
Első ajándékát elvesztegetni, / Hisz esküd-
tél, mikor ujjadra húztad, / S így hittel kap-
csoltad saját húsodhoz.” – És így tovább,
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hosszan idézhetnénk olyan szöveghelye-
ket, ahol a szereplők a test, a vér képzetei-
vel érzékeltetik mondandójuk jelentőségét.
Shakespeare a szemmel láthatóan különbö-
ző helyzeteket visszavezeti eredeti közös,
erőteljes érzelmi gyökerükhöz, s ebben a
folyamatban a nyelvi kifejezésformák pár-
huzamai játszák a főszerepet.

Shakespeare fontosnak tartja, hogy lás-
suk: a közösség minden tagja azonos foga-
lom- és szokáskészlettel rendelkezvén,
megközelítőleg egyformán reagál egy
adott jelenségre, egy adott problémára. Ál-
talában az előítélet hatását, formáját vizs-
gálja a drámaíró, és rámutat, a véres szen-
vedélynek, a szélsőséges érzelmeknek
egyaránt kiszolgáltatottja az előítélet tár-
gyául szolgáló ember, meg az is, aki ezt az
érzelmet hordozza. Shakespeare ezzel az
elemzéssel mai pszichiáterek, szociológu-
sok elemzéseit előlegezi meg.

Műfajilag Shakespeare komédiának te-
kinthette e művét, hiszen a középkortól ál-
talános volt a rossz alaphelyzetből kiindu-

ló, de a jó győzelmével végződő műveket
ebbe a műfajba sorolni (lásd még például
Dante ,Isteni színjáték’ című művét). Az
író a többség által képviselt magatartás
győzelmét mutatja be a darabban, de – az
ötödik felvonás tanúsága szerint – a zsidó
uzsorás erkölcsi és anyagi megsemmisíté-
se nem oldja meg a szenvedélyes „tulaj-
donjogi” félreértéseket: a hittel egymás
húsához kapcsolt szerelmesek közötti vita
csak azért nem fordul tragikus szakításba,
mert az egyik fél – Portia – nagylelkűen
megbocsát, de a hitszegés így is megtör-
tént! És láthatjuk mindezt abban is, hogy
az áruló Jessica milyen könnyedén talál
helyet magának ebben a közegben – nincs
lényegi különbség. A komédia befejezése
így meglehetősen szomorúan alakul, ko-
mikussá csak az teszi, hogy a komorna
megismétli a becsapott úrnő szavait, érve-
it, s ezzel kisszerűvé válnak a nagy szen-
vedélyek: Shakespeare kívülről mutatja és
kineveti mindet.

Krausz Katalin
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