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A
Kiss Árpád Országos Közoktatási
Szolgáltató Intézmény Vizsgafej-
lesztõ Központ 2001 szeptembe-

rében készített ,Részletes érettségi vizs-
gakövetelmények’ címû munkaanyaga,
valamint az OM honlapján 2003 áprilisá-
ban ugyanezen Központ által készített
,Részletes érettségi vizsgakövetelmény
matematikából’ címû anyag birtokában
elemezzük a felsõoktatásra háruló fel-
adatokat, új kihívásokat, azok megoldási
lehetõségeit, módjait a felsõfokú mate-
matikaoktatás szempontjából. Különös
tekintettel arra, hogy a felsõoktatási in-
tézmények 2005-ben a felvétel feltétele-
ként középszintû érettségi követelményt
írnak elõ.

Összehasonlítva a középszintû érettségi
követelményeket az eddigi elvárásokkal,
feltárva, hogy a matematika mely terüle-
tein és milyen mértékû a visszalépés,
megfogalmazhatók azok a felsõoktatásra
háruló feladatok, amelyek megoldása el-
engedhetetlen a hatékonyság (megtartás?
növelés?) érdekében. Ugyanis a tudásálla-
pot fejlesztése, a gondolkodás fejlesztése
releváns elõismereteken, releváns képes-
ségeken nyugszik. Eredményességét
nagymértékben befolyásolja az elõzetes
tudás, azzal szoros korrelációban áll. (A
tudás fogalmába beleértjük az ismerete-
ken túl a készségeket, jártasságokat és ké-
pességeket is.)

A 2005-ös középszintû érettségi 
követelmények és ezek kritikája

Halmazok, matematikai logika
– Ismerje és használja a halmazmegadási módo-
kat, az elem fogalmát, a halmazok egyenlõsége,
részhalmaz, üres halmaz, véges és végtelen hal-
maz, a komplementer fogalmát, alkalmazza az
egyesítés, metszet és különbség mûveleteket.
– Értse az állítás tagadása, az „és”, a „vagy” lo-
gikai jelentését, az implikációt és az ekvivalen-
ciát; használja a „minden”, „van olyan” kvanto-
rokat.
– Tudjon definíciókat, tételeket pontosan meg-
fogalmazni. („szükséges feltétel”, „elegendõ
feltétel”; „szükséges és elégséges feltétel”)

Ezt a témakört elsõsorban nem önállóan
kérik számon, hanem teljes egészében
megjelenik minden további témakörben.
Szemléletformáló, a matematikaoktatás
egészét átszövõ módszerek, eszközök 
összességét kell jelentenie.

Már itt megfigyelhetõk bizonyos vissza-
lépések az eddigi követelményekhez ké-
pest, a halmazmûveletekkel kapcsolatban,
de különösen a logika területén. Közép-
szinten nem kell ismerni a bizonyítási stra-
tégiákat és bizonyítási módszereket! Mint
ahogy a további témaköröknél kiderül, a
középszinten érettségizõnek egyetlen bi-
zonyítást sem kell tudnia! Ez ellentmond a
2001-es idézett anyagban az érettségi cél-
jában megfogalmazottaknak is („az érett-
ségi vizsgálja … tud-e állításokat, egysze-

sz
em

leMatematikából középszintû 
érettségivel a felsõoktatásba?

A felsőoktatás 2005-től nem felvételiztet. Az érettségi eredménye, 
osztályzata alapján kerülnek a tanulók a felsőoktatásba. Ez a 

lehetőség tulajdonképpen eddig is megvolt, tudniillik sok felsőoktatási
intézmény (például a teljes műszaki felsőoktatás) lehetővé tette a 

felvételi eljárás során, hogy a felvételi pontszámot az 
úgynevezett hozott pontszám duplázásával 

számítsák ki. Az utóbbi 5–8 év 
tapasztalatai mutatják, hogy ez a 

lehetőség milyen „eredményeket” produkált, 
hová vezetett.
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rûbb gondolatmenetû bizonyításokat sza-
badon megfogalmazni … leírni”). 

Ennél a pontnál kell megemlítenünk,
hogy a matematika intellektuális tevé-
kenység, gondolkodásmód. Absztrakciós
szintjénél fogva a legalkalmasabb a gon-
dolkodás fejlesztésére, a tanulók kognitív
struktúrájának fejlesztésére, amely nem
nélkülözheti az indoklási, bizonyítási
igény, képesség kialakítását. Csak így jö-
het létre a szélesebb értelemben vett tudás
adaptivitása, alkalmazhatósága, mely
ugyancsak megfogalmazódik a 2001-es
említett anyagban egyik érettségi célként.
(„Az ismeretek alkotó módon való alkal-
mazási tudása problémák észrevétele hét-
köznapi dolgokban, modellalkotás, prob-
lémamegoldó stratégiák”.)

Számelmélet, algebra
– Alapmûveleteket tudja elvégezni, mûveleti
azonosságokat használja!
– Természetes számok, számelméleti ismeretek
témában: Oszthatósági alapfogalmak, lnko, lkkt
kiszámítása; tudjon más számrendszerek létezé-
sérõl (2-bõl 10-be átírás és fordítva)!
– Racionális számot tudja definiálni, ismerje az
irracionális szám fogalmát!
– Ismerje a valós számkör felépítését, tudja az
abszolút érték fogalmát!
– Hatványfogalom értelmezése racionális kite-
võre, azonosságok használata; n√a fogalma,
négyzetgyökvonás azonosságainak alkalmazá-
sa; logaritmus fogalmának és azonosságainak
használata.
– Betûkifejezések, nevezetes azonosságok:
polinom ismerete, (a+b)2, (a-b)2, (a+b)3,
(a-b)3, a2-b2, a3-b3 kifejezéseket tudja alkal-
mazni, egyszerûbb algebrai kifejezésekkel egy-
szerûbb mûveleteket tudjon végrehajtani!
– Arányosságok: egyenes és fordított arányos-
ság definícióját tudja, valamint százalékszámí-
tással kapcsolatos egyszerûbb feladatokat tud-
jon megoldani!
– Egyenletek, egyenletrendszerek, egyenlõtlen-
ségek: ismerje a mérlegelvet, a grafikus megol-
dást, az ekvivalens, illetve következmény
egyenletre vezetõ átalakításokat!
– Algebrai egyenletek: tudjon egyismeretlenes
elsõfokú, ill. másodfokú egyenletet megoldani
(megoldóképlet ismerete, diszkrimináns fogal-
ma, gyöktényezõs alak használata); kétismeret-
lenes elsõfokú, ill. másodfokú egyenletrend-
szert tudjon megoldani; egyszerû, másodfokúra
visszavezethetõ egyenletet, √ax+b = cx+d típu-
sú gyökös egyenletet tudjon megoldani! 
– Nem algebrai egyenletek: |ax+b| = cx+d típusú
abszolút értékes egyenletet tudjon megoldani; 

definíciók és azonosságok közvetlen alkalmazá-
sát igénylõ exponenciális, logaritmikus és trigo-
nometrikus egyenleteket tudjon megoldani! 
– Egyenlõtlenségek: egyszerû elsõ- és másodfo-
kú egyenlõtlenségeket tudjon megoldani!
– Ismerje két pozitív szám számtani és mértani
közepének fogalmát, kapcsolatát!

A számelmélet, algebra témakörében
szinte minden témarészben visszalépés
van a korábbi tantervekhez (és a felsõokta-
tás elvárásaihoz) képest a középszintû kö-
vetelményekben, azon túlmenõen, mint
már említettem, bizonyítani semmit sem
kell (pl. √3 irracionális szám, hatványazo-
nosságok, nevezetes azonosságok, négy-
zetgyökre, logaritmusra vonatkozó azo-
nosságok, másodfokú egyenlet megoldó-
képlete…)!

Ezen túlmenõen nem kell tudni a 10-es-
bõl a különbözõ alapú számrendszerekbe
való átírást, és viszont, amit pedig már ál-
talános iskolában végeznek. Nem kell tud-
ni, mit értünk azon, hogy egy számhalmaz
egy mûveletre nézve zárt (hogyan tudja
akkor az N, Z, Q, Qx, R kapcsolatait, a
számkörbõvítés szükségességét és mód-
ját?), nem kell ismerni a permanencia-el-
vet, amely pedig a matematika sok terüle-
tén segít.

Nem kell tudni kettõnél több ismeretlent
tartalmazó lineáris egyenletrendszert meg-
oldani, nem kell tudni paraméteres egyen-
leteket, egyenletrendszereket megoldani.
Nem kell tudni alapfeladatokon túlmenõ
abszolút értékes, gyökös, exponenciális,
logaritmikus és trigonometrikus egyenle-
teket megoldani. Egyáltalán nem kell tud-
ni abszolút értékes, gyökös, exponenciális,
logaritmikus és trigonometrikus egyenlõt-
lenségeket megoldani (még alaptípust
sem!). Mindezek ismeretét a felsõoktatás
jelenlegi tantervei (akár mûszaki, akár tu-
dományegyetem, ahol a matematikai is-
mereteket felhasználják) feltételezik! 

Az egyenletek, egyenlõtlenségek, egy-
változós valós függvényekre vonatkozó
kérdések, ezek tárgyalása, megoldása csak
a függvényekkel szerves egységben tör-
ténhet, ráadásul nem választható szét az
egyenletek megoldásának tanítása az
egyenlõtlenségek megoldásának tanításá-



tól matematikai, de módszertani szem-
pontból sem. A követelményrendszerben
még az aktuális fejezet elején sincs utalás
az egyenletek, egyenlõtlenségek függ-
vénytani alapon való tárgyalására.

Függvények, az analízis elemei
– Ismerje a függvény fogalmát és a függvényta-
ni alapfogalmakat, az inverz szemléletes értel-
mezését!
– Ismerje és ábrázolja az x → ax + b, x → x2, 
x → x3, x → ax2 + bx + c, x → √x, x → |x| függ-
vényeket!
– Tudjon értéktáblázattal fv-t ábrázolni, grafi-
konról adatokat leolvasni, egy-két lépéses fv-
transzformációt tudjon végrehajtani; grafikon
alapján tudjon egyszerû fv-eket jellemezni!
– Ismerje a számsorozat fogalmát, tudjon a
számtani és mértani sorozat körébõl az an-re és
Sn-re vonatkozó összefüggések felhasználásá-
val feladatokat megoldani! Tudja a kamatos ka-
matra vonatkozó képletet használni!

Döbbenetesen „sovány” a középszint el-
várása a függvények témakörében! Nem
kell tudni a függvénytulajdonságok definí-
cióit sem! Egyáltalán nem kell tudni a
függvényképzési módokat, a függvények-
kel végzett mûveleteket! Az anyag tárgya-
lási szintjén összekeveredik a vizsgálat
tárgya és módja: a grafikon a függvény ké-
pe, s nem maga a függvény, a vizsgálat tár-
gya a függvény, nem pedig a grafikonja! A
középszint elõírása a jelenlegi általános is-
kolai szintet csak néhány alapfüggvény
hozzávétele által haladja meg, de nem éri
el sok területen a függvények elemi vizs-
gálatának szintjét, amelyre a felsõoktatás
az analízist építeni tudná, ahol a függvény-
osztályok képezik a vizsgálat tárgyát.

Az már csak „természetes”, hogy bizo-
nyítás szóba sem kerül (például számtani,
mértani sorozat: an , Sn).

A felsõoktatás bármely területén, ahol
matematikát is tanítanak, az analízis min-
denhol szerepel. Hogy lehetséges legyen
analízist tanítani, a középszintû érettségi-
vel rendelkezõ hallgatók fv-tani ismereteit
alaposan rendezni kell és ki kell egészíteni.

Az analízis alapvetõ módszere a közelí-
tés. Nem segíti a felsõfokú tanulmányokat
az sem, hogy a geometria még emelt szin-
ten sem kéri a terület- és térfogatképletek
bizonyítását!

Geometria, koordinátageometria, 
trigonometria
– Elemi geometria: térelemek ismerete, szög fo-
galma, térelemek távolsága, szöge; ismerje a
kör, gömb, szakaszfelezõ merõleges, szögfelezõ
fogalmát;
– Geometriai transzformációk síkban: ismerje az
eltolást, tengelyes tükrözést, középpontos tükrö-
zést, pont körüli elforgatást, a középpontos na-
gyítást, kicsinyítést  és tulajdonságaikat;  három-
szögek egybevágósági, ill. hasonlósági alapese-
teit! Ismerje fel és használja fel az alakzatok
szimmetriáját! Alkalmazza a hasonló síkidomok
területének arányáról és hasonló testek felszíné-
nek és térfogatának arányáról szóló tételeket!
– Tudja csoportosítani a háromszögeket (szög-
összeg, …),  ismerje a nevezetes vonalakra,
pontokra vonatkozó definíciókat, tételeket, al-
kalmazza a Pitagorasz-tételt és megfordítását, a
magasság- és befogó tételt;
– Ismerje a négyszögek fajtáit, tulajdonságait,
szögösszegét!
– Ismerje a konvex sokszög átlóinak számát, 
szögösszegét, a szabályos sokszög fogalmát!
Ismerje a kör részeit, tudja, hogy az érintõ me-
rõleges az érintési pontba húzott sugárra, szög-
mérést fokban, radiánban, a Thalesz-tételt és
megfordítását.
– Ismerje a forgáshengert, forgáskúpot, gúlát,
hasábot, gömböt, csonkagúlát, csonkakúpot.
Vektorok: ismerje a vektor fogalmát, abszolút
értékét, vektorok összegét, különbségét, szám-
szorosát, felbontását összetevõkre, skaláris
szorzatát és a mûveleti tulajdonságokat; vektor
koordinátáit, mûveleteket koordinátákkal adott
vektorokkal.
– Trigonometria: tudja a hegyesszögek szög-
függvényeit, a szögfüggvények általános definí-
cióját; tudja a pótszögek, kiegészítõ szögek, ne-
gatív szög szögfüggvényeit, pitagoraszi össze-
függést; tudja a sinus- és cosinus-tételt.
– Koordinátageometria: Ismerje a szakasz fele-
zõ- és harmadoló pontjának koordinátáit, sza-
kasz hosszát, háromszög súlypontját! Tudja fel-
írni egyenes egyenletét különbözõ adatokból;
egyenesek párhuzamossága, merõlegessége;
egyenesek metszéspontjának kiszámítása. Adott
középpontú és sugarú kör egyenletének felírása,
kör és egyenes metszéspontja, adott pontba hú-
zott érintõ egyenlet felírása.
– Kerület, terület: Háromszög, nevezetes négy-
szögek, szabályos sokszögek, kör, körcikk, kör-
szelet kerületének, területének kiszámítása.
Felszín, térfogat szemléletes fogalma: hasáb,
gúla, forgáshenger, forgáskúp, gömb, csonka-
gúla, csonkakúp felszínének, térfogatának ki-
számítása képletbe való helyettesítéssel!

A geometria anyaga is lényegesen csök-
kent! Ez fõleg a tudományegyetem mate-
matika szakán továbbtanulóknak okoz sú-
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lyos gondokat! A középszinten geometriá-
ból sem bizonyítanak semmit. (Még a
Pitagorász-tételt sem!) Nagy lehetõség
marad kiaknázatlanul a diákok gondolko-
dásfejlesztését illetõen. A geometria külö-
nösen alkalmas a tétel és definíció vi-
szonylagosságának megmutatására, a bi-
zonyítási stratégiák és módszerek elsajátí-
tására. Az emelt szint követelményeit néz-
ve derül ki, hogy a középszintnek nem kö-
vetelménye az egyes fogalmak pontos de-
finíciójának ismerete sem. Például: nem
kell tudni pontosan megfogalmazni az
egybevágósági transzformációk fogalmát;
a parabolát nem kell ismerni középszinten.
Milyen fogalomalkotás, fogalomismeret
valósul meg, ha a definíciókig nem jutunk
el? Így a fejezet általános követelményé-
ben megfogalmazottak – nevezetesen: „a
geometria tanítása segíti a pontos foga-
lomalkotást, a struktúraalkotás képessé-
gét” – egyik vonatkozásban sem valósítha-
tó meg középszinten.

Valószínûségszámítás, statisztika
– Leíróstatisztika: statisztikai anyagok gyûjtése,
rendszerezése, különbözõ ábrázolásai (osztály-
ba sorolás, gyakorisági diagram, relatív gyako-
riság); súlyozott számtani közép, medián,
módusz, terjedelem, átlagos abszolút eltérés,
szórás.
– A valószínûségszámítás elemei: esemény, ese-
ménytér; Laplace-modell ismerete, relatív gya-
koriság és valószínûség; visszatevéses mintavé-
tel, binomiális eloszlás.

Erre a fejezetre nem tennék kritikai
megjegyzést. Ma fontos, egyre fontosabb,
hiszen a modern tudományelmélet egyik
fontos pillére az a gondolkodásmód, ami-
vel a sztochasztikus jelenségek leírhatók.

A középszintû érettségi 2005-ben

A középszintû érettségi 180 perces írás-
beli vizsga. Akinek sikertelen az írásbeli
vizsgája (10–32 százalék, jelenleg 20 szá-
zalék az elégséges alsó határa!), szóbeli
vizsgát tehet. (1. táblázat)

A feladatsor feladatainak 30–50 száza-
léka (2008-ban 60 százaléka) a hétköznapi
élet problémáiból indul ki, modellalkotást
igénylõ feladat.

1. táblázat. Az írásbeli vizsga tartalmi szerkezete.

2003 2008

Gondolkodási módszerek, 
halmazok, logika 20% 25%
Aritmetika, algebra, 
számelmélet 25% 20%
Függvények 15% 10%
Geometria, koord.geom.,
trigonometria 25% 25%
Valószínûségszámítás, 
statisztika 15% 20%

A feladatsor jellemzõi
A feladatsor két részbõl áll. Az elsõ rész

45 perces; 15 db 2 pontos, alapfogalmakat,
egyszerû összefüggések ismeretét ellenõr-
zõ kérdésekbõl áll.

Például:
Hozza egyszerûbb alakra: x(x2-1) / (x-1) ha x≠1
Egy függõleges falhoz támasztott létra alja a
faltól 2,5m-re van. A létra a talajjal 60o-os szö-
get zár be. Milyen hosszú a létra?
Állítsa növekvõ sorrendbe: 1/3, |-0,3|, -sin 90o,
5-1!
Oldja meg R-ben: 2(x2-1)/3 = 10

A második rész idõtartama 135 perc,
mely további két részre oszlik. A II/a rész-
ben 4 példából 3-at kell megoldani 12–12
pontért (36 pont), a II/b részben 3 példából
2-t kell megoldani 17–17 pontért (34 pont)
(a középszinten belül „összetettebb” fel-
adatok).

A dolgozatot a saját iskolában írják, és a
tanulót tanító tanár javítja. Az elérhetõ 100
pontot az alábbi szerint váltják osztályzatra:

0–32 elégtelen, 33–40 elégséges, 41–60
közepes, 61–79 jó, 80–100 jeles

A 2003-as követelmény szerint az elég-
séges alsó határa 20 százalék! Nem na-
gyon kell kommentár, hogy az elõbbiek-
ben ismertetett követelményekbõl összeál-
lított kérdéssorból 41 pontot elérõ köze-
pest (de sok esetben az elégségest elérõ)
középszinten érettségizõt kellene felsõfo-
kú matematikára tanítani.

(Nem térek ki a szóbeli vizsgalehetõség
részleteire, mellyel ugyancsak elérhetõ a
közepes érettségi jegy.) Olyan középszin-
ten érettségizetteket, akik a középszinten
elõírt anyag 1/3-át, jó esetben 2/3-át, eset-
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leg kivételes esetben az egészet tudják, kell
felsõfokú matematikára oktatni. Ha az
utóbbi optimális eset állna elõ, akkor is
igen sok tennivaló vár a felsõoktatásra, mi-
elõtt felsõszintû matematikát kíván oktatni.

Az OKÉV-vizsgálatról

A teendõk lehetséges alternatíváinak
megfogalmazása elõtt egy vizsgálati ered-
ménybõl szeretnék idézni. Az oktatási mi-
niszter 9/2000. (V.31.) sz. rendeletének 
15. §-ában elrendelte a gimnáziumi mate-
matikaoktatás eredményességének orszá-
gos szakmai vizsgálatát. E vizsgálat 2. lép-
csõjében került sor a közös érettségi-felvé-
teli dolgozatok elemzésére, mely az
OKÉV feladata volt. A vizsgálat célja töb-
bek között szakmai információk gyûjtésé-
re irányult a matematikaoktatás jelenlegi
helyzetérõl. Környei László akkori közok-
tatási helyettes államtitkár 2002 áprilisá-
ban tanulmányozásra bocsátotta vizsgálati
eredményeiket, mely – véleménye szerint
– hasznos és eredményességet növelõ dön-
tések forrása lehet. (Vizsgálatai a 2001. évi
matematika felvételi feladatsorok alapján
történtek.) A közreadott elemzésnek nem
volt feladata az eredmények színvonalá-
nak értékelése, de azt mégis megjegyzik,
hogy az elért átlagpontszámok (37, illetve
31) nem engedik meg, hogy a leendõ hall-
gatók megfelelõ matematikai elõképzett-
sége szempontjából nyugodtak lehessünk.
Megjegyzik, hogy elengedhetetlennek tû-
nik a középiskolai anyag valamilyen mó-
don való átismétlése!

A 2001-es felvételi feladatsorok tükré-
ben a matematikai gondolkodás néhány
alapvetõnek tekinthetõ területérõl is gyûj-
töttek információt. Ilyen volt többek kö-
zött a fogalmak, összefüggések biztos is-
merete, mely erõs szórást mutatott (24 és
60 százalék között). A másik terület a mo-
dellalkotás képessége, mely a matematika
alkalmazásának fontos színtere (más tudo-
mány matematikai modelljének, vagy a
matematika feladatban a megoldáshoz el-
vezetõ, úgynevezett belsõ modellnek a
megkeresése). Az eredmények itt sem biz-
tatóak (9 és 47 százalék között). A mate-

matikai gondolkodás fontos eleme a bizo-
nyítási igény és bizonyítási készség. A
2001-es felvételi feladatsorok eredményei
ezen a területen is további fejlesztési teen-
dõket jeleznek.

Mindez a vizsgálat még annak a remé-
nyében készült, hogy egyrészt minél egy-
ségesebb javítási szisztémát (mérési-érté-
kelési rendszert) dolgozzanak ki az emelt
szintû érettségire, másrészt ismereteket
nyerjenek a matematika oktatásának szak-
mai vetületeirõl (szakmai információkat a
jelenlegi helyzetrõl), alapot adva a tantár-
gyi fejlesztésekhez.

Megoldási alternatívák

Az elõzetes tudás pótlására, a felsõfokú
tanulmányok szempontjából megfelelõ
szintre hozására, a megoldási lehetõségek
megfogalmazásakor a didaktikai, matema-
tika-módszertani kutatási eredményekre
tekintettel kell lennünk. Tanulók, hallga-
tók matematikai ismeretszerzési folyama-
tát vezéreljük, szabályozzuk tanári és ok-
tatói munkánk során, ezért a szakmódszer-
tani elméleti eredmények és az oktatási ta-
pasztalatok szintézise alapján kialakult két
irányú rendszerbõl indulunk ki.

Az egyik irány: a matematikai ismeret-
szerzés forrásai (mennyiség, forma; moz-
gás, tér; tömegjelenség, tevékenység), a
környezetünk azon tulajdonságai, ame-
lyekbõl elsõdleges matematika-fogalmak
erednek.

A másik irány a vizsgálat közvetlen tár-
gya és célja szempontjából különbözõ te-
vékenységi szintek. A minõségileg külön-
bözõ matematikai tevékenységszintek a
hatványozott absztrakciónak felelnek meg,
a matematika belsõ logikájának érvényesí-
tését fejezik ki.

A vizsgálat tárgya és célja szempontjá-
ból négy, minõségileg különbözõ tevé-
kenységszint különíthetõ el.

Az elsõ szinten a vizsgálat közvetlenül a
matematikai ismeretszerzés forrásaira irá-
nyul azzal a céllal, hogy matematikai ob-
jektumokat alakítsunk ki (számok, függvé-
nyek; testek, síkidomok…). Ez a valóság
elsõdleges matematikai tükrözõdése.
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A második szinten a vizsgálat áttevõdik
a kialakított matematikai objektumok hal-
mazára.

Tehát a vizsgálat a matematikai objektu-
mok halmazaira irányul, célja pedig ezek
jellemzõ tulajdonságainak megállapítása,
elemi összefüggések indoklása.

A harmadik szinten a matematikai ob-
jektumhalmazok eltérõ és közös tulajdon-
ságainak felismertetése és elkülönítése tör-
ténik; azaz ezek szerkezetének felismerte-
tése, tudatosítása a cél. Itt kristályosodnak
ki olyan tulajdonság-
csoportok, amelyek-
bõl a negyedik szin-
ten a struktúrák, az
axiómák kerülnek ki.
Szerepelnek definí-
ciók, tételek és bizo-
nyítások is.

A negyedik szint
a matematika axio-
matikus felépítése.
Teljessé válik a ma-
tematika belsõ logi-
kájának mûködése:
objektumhalmazok
tulajdonságcsoport-
jainak összehasonlí-
tása, közös és eltérõ
jegyek szétválasztá-
sa történik meg;
meghatározott tulaj-
donságú halmazok,
úgynevezett struktú-
rák megalkotására
kerül sor.

A matematikai is-
meretszerzési folya-
mat leírását összevetve a középszintû ma-
tematika érettségi követelményeivel meg-
állapítható, hogy az elvárás az elsõ és má-
sodik szinten fogalmazódik meg, alig van
olyan terület, amelyen a harmadik szintre
lépne. Megjegyezném, hogy az eddigi kö-
vetelmények, elvárások a középiskolától a
harmadik szintet várták el, a felsõoktatás
feladata a negyedik szint elemeinek meg-
valósítása volt. Az eddigi „lefelé szabá-
lyozás” helyett az új kétszintû érettségi kö-
vetelmények megfogalmazása szerint átté-

rünk a „felfelé szabályozásra”, azaz meg-
fogalmazódott, hogy a középiskola nem a
felsõoktatási tanulmányokra, hanem az
érettségire készít fel (a középszintûre!?!). 

A felsõoktatásra váró feladatok

A felsõoktatás céljainak megvalósítása
elképzelhetetlen, ha a bemenet szintjére,
azaz a középszintû érettségi követelmé-
nyeire nincs tekintettel. Az ismeretszerzé-
si folyamat törés nélküli csatlakoztatásá-

hoz a középiskola és
a felsõoktatás között
tehát megoldást kell
találni, arról a szint-
rõl indulva, amelyet
az elõzõekben már
vázoltam.

Itt nemcsak az
elõírt, lényegesen
kevesebb matemati-
kai ismeretek pótlá-
sára kell gondol-
nunk. (Ez elintézhetõ
lenne felsõfokú elõ-
adásban gondolkodó,
„leadom az anyagot”
típusú oktató részé-
rõl, mondjuk, 2–3
hónap alatt). Itt a
matematikai gondol-
kodási mûveletek, a
fogalomalkotás (in-
duktív, deduktív), a
tételek felfedezteté-
se, a bizonyítási
igény és készség ki-
alakításáról, a bizo-

nyítási stratégiák, módszerek elsajátításá-
ról, a problémamegoldásban való jártasság
kialakításáról is szó van a 3. szint konkrét
ismeretanyagának elsajátítása révén.
Mindez – mint minden ismeretszerzés –
csak  szellemi tevékenység, méghozzá a
diák saját tevékenysége által valósítható
meg. Azaz a források szerinti szintek to-
vább bontandók szakaszokra, fokozatokra,
s a tanulók, hallgatók tevékenységére
transzformálva kell kialakítani a matema-
tika-módszertani megoldásrendszert.
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A matematikai ismeretszerzési fo-
lyamat leírását összevetve a kö-
zépszintű matematika érettségi
követelményeivel, megállapítha-

tó, hogy az elvárás az első és má-
sodik szinten fogalmazódik meg,
alig van olyan terület, amelyen a

harmadik szintre lépne. Megje-
gyezném, hogy az eddigi követel-
mények, elvárások a középiskolá-
tól a harmadik szintet várták el,
a felsőoktatás feladata a negye-
dik szint elemeinek megvalósítá-

sa volt. Az eddigi „lefelé
szabályozás” helyett az új két-
szintű érettségi követelmények
megfogalmazása szerint átté-
rünk a „felfelé szabályozásra”,

azaz megfogalmazódott, hogy a
középiskola nem a felsőoktatási

tanulmányokra, hanem 
az érettségire 

készít fel.



Mindeközben fel kell készítenünk a hall-
gatókat a felsõoktatás ismeretelsajátításá-
nak sajátosságaira is (elõadás, gyakorlat,
önálló munka…).

Mi a megoldás?

Mindezt az eddigi idõkeretben a felsõ-
oktatás matematika anyagának rovására,
annak további csökkentésével valósítjuk
meg? Így eleve kimondjuk, hogy a kiadott
diploma alacsonyabb színvonalú az eddig
kiadottakénál.

Növeljük az eddigi óraszámokat és az
egyes szaktárgyakba (analízis, algebra,
geometria …) építve valósítjuk meg a pót-
lást és ezek után térünk rá a felsõfokú ma-
tematika oktatására?

Mint ahogy az általános iskola után és a
középfokú tanulmányok megkezdése elõtt
ez lehetségessé vált, esetleg 0. évfolyamon
kíséreljük meg a felvett hallgatók tudását,
készségeit, jártasságait, képességeit a fel-
sõfokú tanulmányok végzésére alkalmassá
tenni. Ez a megoldás lenne a leghatéko-
nyabb, különösen a tudományegyetemek
(de a mûszaki felsõoktatásban is) kétsza-
kos képzése esetén. Ugyanis feltételezhetõ,
hogy például a fizika vagy kémia tekinteté-
ben is a matematikához hasonló problémák
fogalmazódnak meg. A finanszírozás prob-
lémája ennél a megoldásnál is felmerül, de
ezzel a megoldással biztosítható, hogy a
diploma a korábbi színvonalú lehet. 

Hogyan valósulhat ez meg 
matematikából?

Tanári tervezõmunka a 
tanítási-tanulási folyamatra
Ez két tényezõre épül: témakörönként

felmérjük és figyelembe vesszük a hallga-
tók (tágabb értelemben vett) ismereteit, a
3. szint matematikai ismeretanyagát, azaz
a tanítási célt.

Ezen peremfeltételek felderítése után
készítjük el a tanítási-tanulási folyamat
irányításának tervét (tananyagot didaktikai
szerkezetbe foglaljuk: fogalmak, ezek
kapcsolatrendszere, tételek, ezek kapcso-
latai, bizonyítások, eljárások).

A szakaszokra bontott témát a hallgatók
tevékenységére transzformáljuk, azaz fel-
adatcsoportok láncolatára bontjuk. Ezek
önálló feldolgozásával, közbeiktatott meg-
beszélésekkel, tanári irányítással és kiegé-
szítésekkel szereznek és alkalmaznak is-
mereteket a hallgatók (információ-vissza-
jelzés, formatív értékelés-módosítás). Ez
tehát a módszer, mely önálló ismeretszer-
zésre készít fel, fejleszti az önellenõrzési,
önértékelési képességet, mellyel a felsõfo-
kú tanulmányokra készít fel.

A didaktikai alapelvek közül a fokoza-
tosság elve a domináns a felsõfokú tanul-
mányokra való felkészítésben:

– fogalomkialakítás elõször induktív
úton: bevezetés elõtt optimális tapasztalati
anyag gyûjtése, vizsgálata, majd absztrak-
ció útján a definíció megalkotása; késõbb
fogalomkialakítás konstruktív, majd de-
duktív úton;

– fogalmak megerõsítése, rögzítése, fo-
galomrendszerbe ágyazása (különbözõ de-
finiálási  lehetõségek, definíciók követ-
kezményei, definíciók ekvivalenciája);

– fogalmak közti kapcsolatok, törvény-
szerûségek, tételek felfedeztetése (helyes
gondolkodási képesség kialakítása!! tételek
szerkezetének tudatosítása, tétel megfordítá-
sa, szükséges feltétel, elegendõ feltétel …);

– bizonyítás során a logika szabályai
szerint következtetünk a feltételekbõl az
állításra; a bizonyítás nem lehet öncélú
elméletieskedés; a bizonyítás során a ter-
mészetes gondolatmenetet követve derít-
jük fel az utat a feltevéstõl a konklúzióig;
a fokozatosság elvét figyelembe véve tu-
datosítjuk a háromféle bizonyítási stratégi-
át (szintézis, analízis és nem teljes analí-
zis) és a bizonyítási módszereket (direkt,
indirekt, teljes indukciós);

– fokozatosság a jegyzetelési képesség
kialakításában: különválasztott magyará-
zat és az anyag lejegyzése, majd címsza-
vas jelzések a táblára, lényegkiemelés
hangsúlyok alapján.

A 0. évfolyamos oktatás alkalom arra is,
hogy a középiskolában megszokott oktatá-
si formáról fokozatosan térjünk át a felsõ-
oktatásban jellemzõ elõadás-gyakorlat ok-
tatási szisztémára.
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A középiskolai tanórának komplex
funkciója van (ismeretnyújtás, elsajátítás,
alkalmazás, ellenõrzés, értékelés, osztá-
lyozás). A felsõoktatás zömmel hagyomá-
nyos, áttekintõ elõadást tart, ahol az elõ-
adó a tudományág rendszeres áttekintését
adja a hallgatóknak. Kész, megjegyzésre
alkalmas formában ismeretközlés történik,
logikailag felépített kész rendszerek okta-
tása folyik. Ez önmagában kritika tárgya
lehet, mely a dolgozatnak nem témája. A
gyakorlatokon történik az ismeretek alkal-
mazása, sokszor több héttel lemaradva az
elõadástól. Ennek hatékonysága is erõsen
megkérdõjelezhetõ. (megjegyzés: a felsõ-
oktatásban is van még tennivaló!!!)

A 0. évfolyamos oktatás során az elmé-
leti és gyakorlati képzés egysége a követ-
kezõ módon valósítható meg: a gyakorlat
komplex funkcióját kihasználva (elõadást
elõkészítõ ismereteket rendszerezõ, alkal-
mazó, elméletformáló) szorosan az elõ-
adásokhoz illesztve szoros egymásra épü-
lés, láncszerû kapcsolat valósítható meg.

Az elõadás – önálló hallgatói munka –
gyakorlat – önálló hallgatói munka – elõ-
adás lánc biztosítja a hallgatók motiváltsá-
gát; a folyamatos visszacsatolás, korrekció
és önálló munka vezérlése az aktivitást.
Hatékonyan irányítható a tanítási-tanulási
folyamatban az ismeretelsajátítás, mely-
nek során hosszabb távon is mûködõképes
tudást szereznek, gondolkodási képessége-
ket sajátítanak el.

Az elõadás és gyakorlat, valamint a
hallgatók önálló munkájának ily módon
való szoros egymásra építése a tanítás-ta-
nulást mint tényleges folyamatot valósítja
meg. Erre a felsõoktatásban is tekintettel
kell lennünk.

Mi az  igazi megoldás?

Véleményem szerint akkor lenne igazán
megõrizhetõ a felsõfokú oklevél értéke,
színvonala, ha az oktatási kormányzat az
eredeti koncepciót valósítaná meg a két-
szintû érettségivel. Nevezetesen az emelt
szintû érettségi jelenthetne belépõt a felsõ-
oktatásba. Még ez esetben is marad fel-
adat, amelyet az egyetemeknek meg kell
oldaniuk az ismeretek pótlása terén.

Irodalom

Peller József (2003): A matematikai ismeretszerzési
folyamatokról. ELTE Eötvös Kiadó.
Ambrus András (1995): Bevezetés a matematikadi-
daktikába. (egyetemi jegyzet) ELTE Eötvös Kiadó.
A tanulók matematikai tevékenységének tervezése és
irányítása a középiskolában I–VI. (1988–89) Tan-
könyvkiadó, Budapest.
Falus Iván (1998): Didaktika. Nemzeti Tankönyvki-
adó, Budapest.
Vigné Lencsés Ágnes (1997): Egyenletek, egyenlõt-
lenségek megoldása függvénytani alapokon. Mozaik
Kiadó, Szeged.
Vigné Lencsés Ágnes (1998): A középiskolai és mû-
szaki fõiskolai oktatás közti átmenet problémái. (Di-
daktikai és szakmódszertani eltérések és ezek megol-
dási lehetõségei különös tekintettel a matematika 
tárgya). Ph.D értekezés, BME.
Vígné Lencsés Ágnes (1999): A matematikai ismeret-
szerzési folyamat a függvények tanításában. Fõisko-
lai Matematika-, Fizika-, Informatikaoktatók XXIII.
Országos Konferenciája Kiadványa, Miskolci Egye-
tem Dunaújvárosi Fõiskolai Kar. 99–106. 

Vigné Lencsés Ágnes
egyetemi docens, 

Matematikai és Informatikai Intézet, 
Matematika Tanszék, 

TTK, PTE 

104

Szemle



A
megjelenés idõpontjában rengeteg,
olykor egymásnak ellentmondó kö-
vetelmény teljesülését várják el az

iskolai oktatást közvetlenül segítõ kiadvá-
nyoktól. De nyugodtan kijelenthetjük, magá-
tól a természettudományok oktatásától is.

Melyek a legfõbb elvárások? 

Mit?
Az egyik leghangsúlyosabb igény az,

hogy az iskola olyasmire tanítsa meg a
gyerekeket, aminek hasznát tudják venni
az iskolán kívüli életben (lásd a PISA 2000
vizsgálat eredményeit). Ezzel minden to-
vábbi nélkül egyet lehet érteni. 

De: idáig ezt elég volt csak beleírni a
tantervi célkitûzések közé, és azután, az
órákon  jöhettek a „lejtõs” példák orr-
vérzésig. 

A fizika tárgy belsõ problémáit közvet-
lenül nem ismerõk számára: mivel a felsõ-
oktatásba való bekerülés feltétele olyan
példasor megoldása volt, melynek felada-
tai – a könnyebb megoldhatóság kedvéért
– legtöbbször súrlódás és közegellenállás
nélküli mozgásokról, kiterjedés nélküli tö-
megpontokról, ohmos ellenállás nélküli te-
kercsekrõl stb. szóltak,  a középiskolában
egyértelmûen, de már az általános iskolák-
ban is, az ilyen feladatok megoldására
kondicionálták a tanárok tanítványaikat. A
gyakorlatban ugyanis azt tekintik jó tanár-
nak, akinek sok tanítványát veszik fel a
következõ iskolafokozatba: általános isko-
lából középiskolába, középiskolából egye-
temre, fõiskolára. 

Azt, hogy a tanár a tanterv célkitûzéseit
mennyire veszi figyelembe, figyelembe
veszi-e egyáltalán, nincs senki, aki ellenõ-

rizné. (A szakfelügyeleti rendszer meg-
szûnt, a szaktanácsadó pedig csak akkor
teheti be a lábát az iskolába, ha hívják. És
– persze – akkor is csak azt csinálhatja,
amire akkor éppen kérték. Ellenõrzési, fel-
ügyeleti joga nincs.) 

Így aztán semmi rendkívüli nincs ab-
ban, ha a gyerekek elõbb tudják kiszámíta-
ni például azt, hogy a 2,3 m/s sebességgel,
a talaj felett 1,8 m magasságból, vízszin-
teshez képest 45o-os szögben elhajított
500g tömegû test milyen magasra emelke-
dik, milyen távol ér földet, mekkora ekkor
az energiája stb., mint azt megítélni, hogy
lehet-e távgyógyítani, – némi anyagi ellen-
szolgáltatásért – „gyógyító energiákat”
küldeni rádión keresztül. A fizika tárgy
népszerûsége pedig a mélyponton van.
Konkrétan: utolsó a tantárgyak között.
Még azok sem szeretik, akik jeles osztály-
zatot kaptak belõle. 

Mindez hosszú évek óta saját élménye
is lehet a mai döntéshozóknak. Ez pedig
hozzájárulhatott annak a döntésnek a meg-
hozatalához, amely a fizika tárgy tanításá-
nak órakerete lényegében a korábbi felére
csökkent. 

Ezzel el is érkeztünk a fizika tanítását
meghatározó másik fontos tényezõhöz. 

Mennyi idõ alatt?
Az imént említett, drasztikusan csökken-

tett idõkeret lényegesen befolyásolja a fizi-
ka tárgy iskolai oktatásának hétköznapjait.
Míg korábban (az 1978-as tanterv alapján)
az általános iskola 6., 7. és 8. osztályaiban
heti 2–2 órában, összesen tehát heti 6 órá-
ban lehetett fizikát tanítani, addig a jelenleg
érvényes kerettantervi szabályozás 7. osz-
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Tanszerismertetõ
Fizika 7. Munkafüzet 

A címben jelzett kiadványt a Nemzeti Tankönyvkiadó Rt. jelenteti
meg 2004 első felében, Csákány Antalné – Károlyházy Frigyes:

,Fizika 7.' című, a ,NAT 2003’ megjelenése előtti kerettanterv alapján
készült tankönyv „szatellitjeként¨. A munkafüzetről szerzője számol

be olvasóinknak. 



tályban heti 2, a 8. osztályban pedig heti 1,5
órát biztosít a tárgy tanítására. Ez azt jelen-
ti semmit, vagy majdnem semmit sem lehet
felhasználni azokból a tanári rutinokból,
amelyek a korábbi idõszakban sikeresnek
bizonyultak. Egész egyszerûen azért nem,
mert ami sikerrel alkalmazható egy adott
idõ tartam alatt, az bizonyosan sikertelen
feleannyi idõben. Az oktatás, különösen a
gondolkodtató, kreativitásra nevelõ oktatás
idõigényes dolog. Biztosan ki kell tehát
hagyni az oktatásból bizonyos anyagrésze-
ket, és ezek közé nagy valószínûséggel
„kedvenc” témakörök is kerülnek majd. A
szûkre szabott idõkeret még annyi idõt sem
enged gyakorlásra,
„pepecselésre”, mint
a korábbi. – Ha lé-
nyegében nem vál-
toztatunk a tananya-
gon, módszereken.

Ezzel el is jutot-
tunk az iskolai okta-
tó-nevelõ munka har-
madik lényeges ele-
méhez.

Hogyan?
Köztudott, hogy a

tanulás külsõ-belsõ
aktivitással járó tevé-
kenység. A kettõ ará-
nya nagyban függ az
életkortól. Minél fia-
talabb egy gyerek,
annál nagyobb szerepet játszik a külsõ ak-
tivitás, a fizikai mozgással is járó tevé-
kenység, az érzékek mozgósítása (a tárgy
megtapintása, megszaglása, csecsemõkor-
ban megízlelése, a jelenség megfigyelése,
akár többször is). Késõbb hatásosan lehet
ismereteket gyûjteni az iskolapadban ülve
is, a tanári magyarázatot hallgatva, ágyon
heverészve, olvasgatás közben is. 

Ezen pszichológiai törvényszerûségek
miatt az általános iskolában elengedhetet-
len, hogy a gyerekek a fizikaórákon minél
többet kísérletezzenek, a maguk elõidézte
jelenségeket figyelhessék meg. Maguk
idézzék elõ a fénytörés jelenségét, érez-
zék, mekkora erõvel kell húzni a rugós

erõmérõt egy-egy esetben stb. Vagyis
hogy  õk (is) dolgozzanak, ne csak a tanár.
Hogy ne, vagy legalább is ne csak a tanár
legyen aktív a tanóra alatt. 

Tehát az a cél, hogy a csendben „figye-
lõ”, „jó” gyerek helyett a kísérletet saját
maga, esetleg társaival együtt elvégzõ,
könyveket keresõ, – ne adj isten – a számí-
tógép elõtt ülõ, az internetet böngészõ,
kérdéseket megfogalmazó, sõt, – óh, irga-
lom atyja ne hagyj el! – vitatkozó gyere-
kek töltsék meg az osztálytermeket. 

Ennek – bár szintén messzemenõen he-
lyeselhetõ célkitûzés – széles körû megva-
lósítása valószínûleg még sokáig váratni

fog magára. Miért? 
Egyrészt azért,

mert a ma pályán lé-
võ tanárokat nem
ilyen módszerek
használatára készí-
tették fel felsõfokú
tanulmányaik során.
Egyszerûen nem tud-
ják, hogyan kell
ilyen módszereket
alkalmazva eredmé-
nyesen tanítani. Ne-
héz hozzászokni a
gondolathoz, hogy
nem a síri csend a jó
tanóra külsõ jele,
hogy semmi baj nem
származik abból, ha
a gyerekek óra alatt

elhagyják a helyüket, mert pl. vizet hoznak
a kísérletükhöz, vagy egy könyvet vesznek
le a polcról, vagy vitatkoznak, beszélgetnek
a társaikkal. 

Másrészt azért, mert ez jóval idõigé-
nyesebb eljárás, mint a frontális tanítás.
A tanulói kísérlet – szükség szerint –
hoszszabb ideig tart, mint a tanári, a vi-
tatkozás feltétlenül több idõt vesz
igénybe, mint a tanári kijelentés. Vi-
szont, mint fentebb említettem, a tanítá-
si idõ nemcsak nem nõtt, hanem draszti-
kusan csökkent. Ugyanakkor a mindent,
vagy legalábbis a majdnem mindent
megtanításának tanári ambíciója nem
hagyott alább. 
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A fizika tárgy belső problémáit
közvetlenül nem ismerők számá-

ra: mivel a felsőoktatásba való
bekerülés feltétele olyan példasor
megoldása volt, melynek felada-
tai – a könnyebb megoldhatóság
kedvéért – legtöbbször súrlódás

és közegellenállás nélküli mozgá-
sokról, kiterjedés nélküli tömeg-
pontokról, ohmos ellenállás nél-
küli tekercsekről stb. szóltak,  a

középiskolában egyértelműen, de
már az általános iskolákban is,
az ilyen feladatok megoldására

kondicionálták a tanárok 
tanítványaikat.



Úgyhogy egyelõre nem világos, meny-
nyire kell csökkenteni a tanítandó anyag
mennyiségét – a megszokás nagy úr! – ah-
hoz, hogy az új módszerek alkalmazása is
elfogadható mennyiségû és minõségû is-
merethez juttassa a gyerekeket. A kerettan-
tervi elõírások, egyáltalán az elõírások be-
tartásának fegyelmérõl már szóltam...

Tudom, pontosabban kellene meghatá-
rozni az „elfogadható” szót. De most nem
ez a cél. És nem is olyan könnyû ez manap-
ság. Csak 2005. május-júniusában lesz az
elsõ kétszintû érettségi. Az után majd kön-
nyebb lesz válaszolni ilyen kérdésekre. 

*

A Munkafüzet megírásakor tehát tekin-
tettel kellett lenni arra, hogy jelenleg biz-
tosan kevesebb tananyag „fér bele” az óra-
keretbe, mint korábban. A kerettanterv is
valamivel kevesebb anyag megtanítását ír-
ja elõ, mint a korábbi tantervek. Bár a tan-
anyagcsökkentés mértéke sokkal kisebb,
mint az óraszámcsökkenés!  

De: ennek ellenére elég valószínû, hogy
– legalábbis a kerettanterv bevezetésének
elsõ éveiben – lesznek olyan tanárok, akik
az általunk, tankönyvszerzõk által elhagy-
hatónak minõsített, sõt a tantervbõl is ki-
hagyott anyagrészeket is rutin szerint meg
akarják majd tanítani. Esetleg okkal. Vagy
azért, mert valahogyan sikerült a hivata-
losnál magasabb óraszámokat „kiharcol-
ni” a saját iskolájukban, vagy mert az átla-
gosnál okosabb, gyorsabban tanuló gyere-
kekkel áldotta meg õket a sors. Olyanok-
kal, akiknek nem lehet elég sokat, elég
gyorsan tanítani, mert különben „nem le-
het velük bírni”, rosszalkodásra használják
a felesleges energiájukat. 

A Munkafüzetben ezért a kerettanterv-
ben megjelölt témakörökhöz szorosan il-
leszkedõ feladatok mellett különbözõ
szempontok miatt fontosnak tartott más té-
mákhoz illeszkedõ feladatok is találhatók.
Például olyanok, amelyek csak kiegészítõ
anyagként vannak a tankönyvben, illetve
olyanok, amelyeket korábban rutinszerû-
en, szívesen tanítottak a tanárok. Mint pél-
dául – a nem fizikatanárok sosem találnák
ki – a sûrûség fogalma és a vele kapcsola-

tos számolási feladatok. A munkafüzetben
megtalálhatóak a fogalom kialakításához
szükséges kísérletek és a fogalom elmélyí-
téséhez szükséges gyakorló feladatok. 

Ilyenek a hõterjedéssel kapcsolatos – a
tankönyvbõl kényszerûen kimaradt, mert
csak kiegészítõ anyagként szentelhettünk a
témának néhány rövid oldalt – kísérletek,
gondolkodtató feladatok is. Például a III.
14/2. feladat: „Vágj le néhány keskeny pa-
pírcsíkot abból a legvékonyabb papírból,
amit csak találsz (pl. papír zsebkendõ egy
rétegébõl), és tartsd a meleg fûtõtest fölé!
Milyen irányban lebegnek a papírcsíkok?”

A sûrûség a kollégák általános elvárásai
miatt került be a munkafüzetbe, a tantervben
nem szereplõ hõterjedés pedig azért, mert az
minden részletében a mindennapokban álta-
lánosan tapasztalható jelenségek magyará-
zatát, leírását adja, tehát nagyon érdekes.
Sok, egyszerû kísérlettel tanítható és számo-
lási feladatok nem tartoznak hozzá. Szóval,
minden szempontból igényt tarthat az általá-
nos iskolás korú gyerekek érdeklõdésére.
(Nem is értem, miért éppen ez maradt ki a
kötelezõen megtanítandók sorából.) 

A mukafüzetbe kerülõ témák kiválogatá-
sának másik szempontja az volt, hogy a kü-
lönbözõ képességû gyerekek is találjanak
benne érdeklõdésüknek megfelelõ feladatot. 

Az elmélyültebb munkát kedvelõ, ér-
deklõdõ gyerekek számára vannak olyan
feladatok, amelyek megoldása hosszabb
idõt vesz igénybe. Ezek a tehetséggondo-
zás nem könnyû, de másra át nem hárítha-
tó feladatában hivatottak segíteni a tanárt,
és értelmes elfoglaltságot kívánnak adni
ezeknek a tanulóknak.

Ilyen, mérést igénylõ feladat például a
III. 1/2.: 

„Készíts hûlési grafikonokat! a) Önts egy po-
hárba 100 g forró vizet, és a pohárba tett hõmé-
rõrõl félpercenként olvasd le a víz hõmérsékle-
tét! A hõmérséklet leolvasása elõtt egy keverõ
pálcával mindig keverd meg a vizet! A hõmér-
séklet-értékeket jegyezd fel, majd ábrázold a
mellékelt koordináta rendszerben! 

Idõ (min) 0 0,5 2,5 2 2,5 3 3,5 4

A víz hõmérséklete
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b) Ismételd meg az elõzõ mérést 200 g vízzel!
A mért hõmérséklet-értékeket rögzítsd most is
táblázatban, majd ábrázold az elõzõ grafikon-
ban, de az elõzõtõl eltérõ színû ceruzával!  

Idõ (min) 0 0,5 2,5 2 2,5 3 3,5 4

A víz hõmérséklete

Miben hasonlít és miben tér el egymástól a két
grafikon? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
c) Végezz az elõzõkhöz hasonló mérést 100g
olajjal . . . . „ 

– és így tovább. 
Tudom, az effajta feladatokból általában

csak egy fér bele egy tanóra 45 percébe, de
éppen az volt a célom, hogy az önálló, ku-
tató munkát kedvelõ gyerekeknek adjak ér-
telmes elfoglaltságot. Olyat, amelyben egy
valódi kérdésre keres választ a mérésekkel.
Õk – esetleg – még az általánosításra is
éreznek kedvet, hajlandóságot. – Amit más
társaiktól nem feltétlenül kell elvárni. 

A fentebb említett türelmes munkát kívá-
nó feladatok mellett azonban vannak gyor-
san eredményt adóak is, amelyekben csupán
egy-egy jelenség megfigyelése a feladat. 

Ezek jól illeszkednek az átlagos 13 éve-
sek érdeklõdéséhez, akik általában csak a
„milyen?” jellegû kérdésekre akarnak vá-
laszt kapni. Azt akarják tudni, hogy egy
adott dolog milyenné válik, milyen meleg,
milyen színû, milyen puha, milyen rugal-
mas stb. lesz a folyamat végén. Ilyen fel-
adat az I. 14/2.: „a) Tegyél a rajztábládra
egymás után különbözõ tárgyakat: ceruzát,
radírt, füzetet, zsebkést stb.! Növeld a rajz-
tábla síkjának vízszintessel alkotott szögét!
Figyeld meg, melyik test marad rajta legto-
vább a rajztáblán, vagyis melyiknek az
anyaga tapad legjobban a fához! b) Ha fol-
packkal, alufóliával, papírral stb. vonod be
a rajztáblát, további anyagpárok tapadását
tanulmányozhatod.” A II.8/1. feladat így
szól: „Süllyeszd a tankönyv 84. oldalának
1. kísérletében használt, alul gumihártyá-
val lezárt üveghengert egy hosszú, vízzel
telt, átlátszó edénybe. Milyen alakú a hár-
tya? Ezután tölts annyi színes vizet a hen-
gerbe, hogy levegõben jól látható legyen a
hártya kidomborodása, majd süllyeszd a
hengert egyre mélyebbre az átlátszó edény-

be. El lehet-e érni, hogy megszûnjön a hár-
tya kidomborodása? Hogyan?” Egy kicsit
tervezni, gondolkodni is kell a II.3/1,2. fel-
adatokra adandó válaszokhoz: „A barátod
azt állítja, hogy az õ tízóraija éppen kétszer
olyan nehéz, mint a tied. Mérleg nincs a
közelben, csak egy vonalzó meg egy ceru-
za, amit a vonalzó alá lehet tenni. Hogyan
döntenéd el, hogy igaza van-e a barátod-
nak? Mérd meg, hányszor nehezebb a bics-
kád a körzõdnél!”

Az átlagos 13 éveseket nem érdeklik az
okok, a mélyebb összefüggések. Nem
akarják érteni a dolgokat, hidegen hagyják
a kvantitatív részletek. Ez, ha nem vesszük
el idõ elõtt a kedvüket a természettudo-
mányoktól, ha hagyjuk õket a saját tempó-
jukban ismerkedni a körülöttük levõ világ-
gal, magától megváltozik. Késõbb menet-
rendszerûen teszik fel a „miért?”-tel kez-
dõdõ kérdéseket is, és maguk is lázasan
keresik a válaszokat. 

Akkor azonban, általában, már nem tar-
tanak igényt arra, hogy ténylegesen lees-
sen a golyó, hogy megmérjük a melegített
folyadék hõmérsékletnövekedését stb. A
13 éveseket viszont teljes extázisba tudja
hozni egy hõmérõ vagy erõmérõ puszta
látványa. Ezt meg kell értenie és figyelem-
be kell vennie a tanáruknak. A gyerekek
változnak, más iránt érdeklõdtek tegnap,
mint holnap fognak. 

Ezt a legtöbb szülõ természetesnek tart-
ja. Különösen akkor, ha több gyereke van,
és így különbözõ életkorú gyerekeket ne-
vel egyszerre. Sõt, sokan még azt is termé-
szetesnek tartják, hogy az egyik gyereket
el lehet vinni a zenekari hangversenyre,
operába, kiállításra, és a gyerek élvezi is a
dolgot, a másik viszont jobb esetben unat-
kozik ilyen alkalmakkor. Viszont minden
fára pillanatok alatt fel tud mászni, és so-
hase esik le. Tanárként miért nem termé-
szetes ez? 

Szóval, a különbözõ gyerekek kedvéért
különbözõ jellegû, színvonalú feladatok
találhatók a Munkafüzetben. A feladatok
fajtái is többfélék. A sok gyakorlati, kísér-
leti feladat mellett különbözõ nehézségû
számolást igénylõ feladatok is találhatók a
Munkafüzetben. Ezek egy része is a ké-
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pességfejlesztéshez járul hozzá, más ré-
szük a gyakorláshoz, a lemaradók felzár-
kóztatásához ad segítséget. A Munkafüzet
tehát a differenciált foglalkozások szerve-
zéséhez is ajánlható. 

Ilyen okból kifolyólag szerepel a Munka-
füzetben igen sok egyszerû, pusztán a tanul-
tak mechanikus felidézésével megoldható
gyakorló feladat, mint például az I.2/2: „Egy
test sebessége 12 m/s, egy másiké 39,6
km/h. Melyik mozog gyorsabban?” Vagy a
II.7/14: „Egy 80 000 N súlyú, szénnel telt
láda alapterülete 4m2. Mekkora nyomást
fejt ki a padlóra?” Ezek kifejezetten a tanul-
tak begyakorlását, rögzítését szolgálják. 

Más feladatok viszont a tehetséggondo-
záshoz nyújtanak segítséget!

Ezek megoldásához legtöbbször nincs
algoritmus, amit be lehetne magolni, sõt,
esetleg több jó válasz is adható a feltett
kérdésre. Például az I.1/8: „Mondj példát
olyan esetre, amikor a) nincs szükség mé-
résre, elég a becslés, b) nem lehet mérni,
és a szóban forgó adatot csak becsléssel le-
het meghatározni, c) nem szabad becslésre
hagyatkozni, csak a méréssel nyert adatot
szabad elfogadni!” Vagy I.5/2: „Pista egy
meredek lejtõn, Jóska egy lankás lejtõn
szánkózik. Elképzelhetõ-e, hogy mégis
Jóska ér nagyobb sebességgel a lejtõ aljá-
ra? Magyarázd el a társadnak, mit gon-
dolsz errõl!” 

Szándékosan vannak olyan hiányos fel-
adatok, melyekre nem adható egyértelmû
válasz. (Ilyenbõl elég sokat kell majd
megoldani felnõtt életük során.) Ezek kife-
jezetten igénylik a tanulók egymással foly-
tatott eszmecseréjét, esetleg vitáját. 

Ezek a nyitott végû, a régebbi szakiro-
dalomban „gondolkodtatónak” nevezett
feladatok, melyek feldolgozásához kife-
jezetten ajánlható csoportfoglalkozások
szervezése. Például a II.6/14: „Az érett
gyümölcsöt néhány napon belül le kell
szedni, nehogy túléretté váljon. Hogyan
számítja ki az agronómus, hogy a rendel-
kezésére álló 60 ember le tudja-e szüre-
telni az egész termést, vagy segítséget
kell kérnie az iskolától? Milyen adatokat
kell ismernie?” Vagy a III.5/10: „A ke-
ményre fagyott vajból levágott vékony

szelet nehezen tapad a zsemléhez. Mi-
ért?” Vagy pl. a III.13/11: „Az ajtó és a
rajta lévõ fémkilincs hõmérséklete azo-
nos. Mégis, ha a szabadban lévõ fémki-
lincset fogjuk meg, azt sokkal hidegebb-
nek érezzük, mint a mellette lévõ fából
készült ajtódarabot. Miért?”

Nagyon fontos lenne, hogy egyetlen ta-
nár se érezzen késztetést arra, hogy ilyen
típusú feladatokat tegyen bele röpdolgo-
zatba, témazáróba. Ezek megoldása nem
nehéz ugyan, de nem biztos, hogy minden
gyereknek eszébe jut az a leckében tanult
fél mondat, amely épp az adott kérdésre
adandó választ jelenti. (Az utolsó, a
III.13/11-re például az, hogy a jó hõvezetõ
fém hamarabb elvezeti kezünk melegét,
mint a rossz hõvezetõ fa.)  De azért sem
valók dolgozatba az ilyen, szöveges vá-
laszt kívánó kérdések, mert a jó válasz he-
lyes írásbeli megfogalmazása a felnõttek
közül sem sikerül mindig mindenkinek hi-
bátlanul. Szakszöveg írása semmiképp
sem várható el általános iskolás korú gye-
rekektõl. Legalábbis általában. 

Szokatlan feladatokat is tartalmaz a
Munkafüzet. 

A kötelezõen elõírt tanterv szerint tudni-
uk kell a gyerekeknek azt, hogy a hideg
víz részecskéi lassabban mozognak, mint a
meleg víz részecskéi. Egy felnõttnek nem
nehéz ezt elképzelni, de a gyerekek szá-
mára ez mégis gyakran nehézséget okoz,
mert  közvetlenül nem lehet megtapasztal-
ni. A szokásosan bemutatott diffúziós kí-
sérletek – bár látványosak, érdekesek –,
csak illusztrálják a részecskék mozgására
vonatkozó tényeket. 

Ezért különösen fontos a mikrovilágra
vonatkozó ismeretek helyességének ellen-
õrzése. Például ezen a kreativitást is
igénylõ módon:  III.6/1: „Képzeld el, hogy
az osztály egyik felének egy pohár hideg
víz, másik felének pedig egy pohár meleg
víz részecskéinek szerepét kell eljátszania!
Ha te lennél egy ilyen jelenet rendezõje,
mit mondanál a gyerekeknek, hogyan old-
ják meg ezt a feladatot? A közönség mibõl
tudhatná, hogy melyik gyerekcsoport játs-
sza a meleg víz részecskéinek, és melyik a
hideg víz részecskéinek szerepét?” 
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Köznapi ismeret az, hogy ha hideg vizet
öntünk meleg vízbe, langyos vizet kapunk.
Vajon hogyan változik közben a részecs-
kék mozgása? Errõl érdeklõdik a III.6/8.
feladat: „Hogy rendeznéd meg gyerekek-
kel ezt a jelentet?” És tovább (III.6/9.):
Hogyan játszatnád el a pajtásaiddal egy
pohár víz melegítésének  ‘történetét’?”

A válaszadáshoz végeredményben
„csak” azt kell tudni, amit a tankönyvbõl
is meg lehet tanulni, de a válasz nem en-
nek mechanikus felidézést kéri, hanem a
megértést ellenõrzi. És ha elõ is adják ezt
a „színdarabot” a gyerekek, még jót is mu-
lathatnak közben. Sõt, miközben a „rende-
zõ” rendezi a jelenetet, kiosztja a szerepe-
ket, nemcsak megfogalmazza az elvont
tudnivalókat, hanem észrevétlenül el is
magyarázza azokat – amibõl sokat  tanul-
hatnak a még esetleg bizonytalan tudású-
ak. Hogy mindezt csak jókedvûen, felsza-
badultan lehet csinálni, ami közben nagyo-
kat lehet nevetni, az tiszta haszon. Persze
nincs csend az osztályban, mert ez eleve
feltételezi a gyerekek együttmûködését,
kooperációját, ahogy manapság szokás ezt
mondani. 

Hogy így a gyerekeknek az olvasott
szöveget meg kell érteniük? Mondtam va-
laha, hogy ez nem fontos? Igen, vannak
hosszabb szövegû feladatok, végtére is az
olvasottak megértését is gyakorolni kell!
Mentségemre csak azt tudom felhozni,
hogy sok rövid megfogalmazású feladat is
van a Munkafüzetben. Ilyen például a
III.13/9: „Miért fektetik a vízvezetékcsö-
veket legalább 0,8–1,5 m-re a föld alá?”

Nem mindig kell nehezíteni a gyerekek
dolgát. De a szöveg megértése ezekben az
esetekben is nélkülözhetetlen része a jó
megoldásnak. 

A Munkafüzet tehát egymástól nagyon
eltérõ nehézségû feladatokat tartalmaz,
mert ez  biztosítja a választékot a tanár
számára. Így oldható meg, hogy míg né-
hány gyors gondolkodású, a szellemi kihí-
vásokat, az elmélyült gondolkodást, önálló
munkát kedvelõ gyerek megfelelõ elfog-
laltságot kap, addig a tanárnak legyen ide-
je akár egyénileg foglalkozni a lemaradók-
kal, a hátrányos helyzetûekkel. Ezáltal fel-
tehetõen nemcsak a fegyelmezetlenkedõk,
unatkozók száma csökken, de még az ok-
tatás hatékonyság is nõ. 

A Munkafüzet 7. sokféle módon hasz-
nálható kiegészítõje a fizika oktatásának,
sokoldalúan járul hozzá a képességfejlesz-
téshez, akár szakköri foglalkozásokon,
korrepetálásokon is – lényegében függet-
lenül attól, milyen tankönyvbõl tanít a ta-
nár, illetve tanul a gyerek. 

Sokan mondjuk: nem tantárgyat – fizi-
kát, matematikát, irodalmat –, hanem gye-
reket kellene tanítani. Persze, ehhez a gye-
rekek hozzájárulása is szükséges, hogy en-
gedjék magukat tanítani. Nagyon szeret-
ném, ha ez a kiadvány minél több tanárnak
lenne segítségére abban, hogy megtalálja
ehhez a módszereket. 

Csákány Antalné
ny. fõiskolai adjunktus, 

Budapest
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Bábeli zûrzavar vagy nyelvek békés
együttélése?

Az európai csatlakozás néhány nyelvpolitikai kérdése

A
nyolc kelet-európai és a két medi-
terrán ország csatlakozásával az
Európai Unió területe csaknem 3,9

millió négyzetkilométernyire nõ és lakos-
ságának száma is eléri a 455 millió fõt. Ez

nagyjából 150 millió lakossal több, mint
az Egyesül Államokban élõk száma.  Egy
másik – a csatlakozással kapcsolatosan
gyakran háttérbe szoruló – változás az EU
hivatalos nyelveinek a számát érinti, hi-



szen ez is bõvül: a jelenlegi 11-rõl 20-ra.
Az EU intézménye ebbõl a szempontból is
egyedülálló, ugyanis míg a 26 tagú NATO
két hivatalos nyelvet használ (angol, fran-
cia), az ENSZ 191 tagállammal hatot (an-
gol, arab, francia, kínai, orosz, spanyol), a
140 tagállamú Kereskedelmi Világszerve-
zet (WTO) hármat (angol, francia spa-
nyol), addig az EU minden tagállamának
hivatalos nyelvét az unió hivatalos nyelvé-
nek tekinti. 

A májusi csatlako-
zásig az EU intézmé-
nyeinek 11 hivatalos
nyelvén kívül 35 ki-
sebbségi nyelvet és
számos dialektust be-
széltek az EU 15 tag-
államának területén.
(Roney, 2000. 7.) A
„kisebbségi” megje-
lölés néha megté-
vesztõ, hiszen a kata-
lánt, amely ugyan
Spanyolországnak
igen, de az EU-nak
nem hivatalos nyel-
ve, 10,8 millióan be-
szélik. Ez a szám va-
lamivel magasabb,
mint a görög (10,6
millió), a portugál
(9,8 millió) és svéd
(9,3 millió) nyelvet
anyanyelvként beszé-
lõké, és jóval megha-
ladja a dánt és a finnt
beszélõk számát (kö-
rülbelül 5–5 millió). 

Jogi alapok

Alkotmány hiányában a nyelvekre és
nyelvhasználatra vonatkozó jogi szabályo-
zást a Tanács rendeletei és az alapító szer-
zõdések tartalmazzák. A legfontosabb do-
kumentum az 1958-as Európai Gazdasági
Közösség Tanácsának 1. rendelete az Eu-
rópai Gazdasági Közösség által használt
nyelvek meghatározásáról, amely szerint a
tagállamok hivatalos nyelvei a Közösség

egyenjogú és egyenrangú hivatalos és
munkanyelvei. Ezt a dokumentumot a
mostanit megelõzõ négy bõvítés alkalmá-
val értelemszerûen kiegészítették a csatla-
kozó országok hivatalos nyelveivel, és a
májusi csatlakozáskor is hasonló a folya-
mat: a csatlakozó országok hivatalos nyel-
vei automatikusan az EU hivatalos nyelve-
ivé váltak. Így a 2003-as csatlakozási szer-
zõdés értelmében „az Unió intézményei-

nek hivatalos nyel-
vei és munkanyel-
vei: az angol, cseh,
dán, észt, finn, fran-
cia, görög, holland,
lengyel, lett, litván,
magyar, máltai, né-
met, olasz, portugál,
spanyol, svéd, szlo-
vák és szlovén.” 

A rendelet hét to-
vábbi cikkelye a kö-
vetkezõ szabályozá-
sokat tartalmazza. A
tagállamok, vagy
azok állampolgárai,
bármelyik hivatalos
nyelven fordulhat
bármelyik EU-intéz-
ményhez, és azon a
nyelven jogosultak
választ kapni. Az
EU-intézmények va-
lamely tagállamnak,
illetve állampolgárá-
nak küldött doku-
mentumait köteles
az adott tagállam
nyelvén megírni. A
rendeleteket és az

egyéb általánosan alkalmazandó okmá-
nyokat a húsz hivatalos nyelven kell meg-
szövegezni.  Az Európai Unió Hivatalos
Lapját a húsz hivatalos nyelven kell köz-
zétenni. Az EU intézményei eljárási sza-
bályzatukban kiköthetik, hogy melyik
nyelvet használják meghatározott esetek-
ben. Az Európai Bíróságnak saját szabály-
zatában kell rendelkeznie arról, hogy mely
nyelvek használatosak az eljárások során.
Az Európai Közösséget létrehozó szerzõ-
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A nyolc kelet-európai és a két me-
diterrán ország csatlakozásával
az Európai Unió területe csak-

nem 3,9 millió négyzetkilométer-
nyire nő és lakosságának száma
is eléri a 455 millió főt. Ez nagy-

jából 150 millió lakossal több,
mint az Egyesül Államokban élők
száma.  Egy másik – a csatlako-
zással kapcsolatosan gyakran
háttérbe szoruló – változás az
EU hivatalos nyelveinek a szá-
mát érinti, hiszen ez is bővül: a
jelenlegi 11-ről 20-ra. Az EU in-

tézménye ebből a szempontból is
egyedülálló, ugyanis míg a 26 ta-

gú NATO két hivatalos nyelvet
használ (angol, francia), az

ENSZ 191 tagállammal hatot (an-
gol, arab, francia, kínai, orosz,

spanyol), a 140 tagállamú Keres-
kedelmi Világszervezet (WTO)

hármat (angol, francia, spanyol),
addig az EU minden tagállamá-
nak hivatalos nyelvét az unió hi-

vatalos nyelvének tekinti. 



dés 21. cikkelye szintén kimondja, hogy
minden uniós polgár jogosult a hivatalos
nyelvek egyikén írásban fordulni bármely
intézményhez és szervhez és ugyanazon a
nyelven választ kapni.

Bár májusban 10 ország csatlakozott, a
hivatalos nyelvek száma csak kilenccel
nõ. (Spiteri, 2004. március 3.) Ez Ciprus
esetével magyarázható. Mivel a szigetor-
szágban két hivatalos nyelv van, a görög
(már jelenleg is hivatalos EU-nyelv) és a
török, ezért joggal várhatnánk, hogy az
utóbbi is megkapja ezt a státuszt. A hely-
zet azonban nem ilyen egyszerû, ugyanis
a török addig nem válik hivatalos nyelv-
vé, amíg a görög és a török politikusok
nem jutnak megegyezésre a sziget meg-
osztottságát illetõen. Mivel a csatlakozá-
sig mindez nem történt meg, május elsejé-
vel mindössze kilenc új nyelv kapta meg
a hivatalos státuszt. Ha a késõbbiekben
mégis sikerül megegyezni az újraegyesí-
tésrõl, akkor a török nyelv automatikusan
hivatalos uniós nyelvvé válik. Nagy való-
színûséggel ez újabb kérdéseket vet fel
Törökországgal mint tagjelölt országgal
kapcsolatosan. Az ír és a luxemburgi
nyelvek kivételt képeznek. Ugyanis, bár
mindkettõ nemzeti nyelv, nem élvezik a
hivatalos nyelvek teljes státuszát. Az ír
kormány az ország 1972. évi csatlakozá-
sakor ragaszkodott az ír nyelv elismerésé-
hez a Közösségben, de nem ragaszkodott
az 1. rendelet minden pontjához (Coul-
mas, 1991. 5.) viszont kérvényezte az Eu-
rópai Bíróság elõtti használatát. (Sza-
bari, 1998. 130.) Az ír nyelvre tehát az 1.
rendelet… nem minden pontja vonatko-
zik, de a hivatalos, általános érvényû do-
kumentumokat, alapszerzõdéseket kötele-
sek az EU-intézmények ezeken a nyelve-
ken is megszövegezni. (Coulmas, 1991.
5.; Szabari, 1998. 130.) 

Az Európai Bizottság Fordítási 
Fõigazgatósága

A fent említett jogi szabályok alapján
minden hivatalos nyelv egyenlõ státusszal
rendelkezik, ezért az összes hivatalos doku-
mentumot minden egyes hivatalos nyelven

meg kell szövegezni. A jogszabályok értel-
mében tehát ezek nem egymás fordításai,
hanem „eredeti” szövegek. (Szabari, 1998.
130.) Mivel a döntéshozatalban az Európai
Bizottság rendelkezik azzal az egyedüli
joggal, hogy határozatokat, rendeleteket
terjesszen elõ, itt van a legnagyobb szükség
a fordítási szolgáltatásokra. Az ilyen felada-
tokat az Európai Bizottság Fordítási Fõ-
igazgatósága végzi, amelynek székhelye
Brüsszelben és Luxemburgban található. A
többi EU-intézmény saját fordítói szolgá-
lattal rendelkezik. Az Európai Bizottság
személyzetének közel nyolc százalékát al-
kalmazzák ilyen munkakörben. Megközelí-
tõleg 1200 fõállású, valamint számos kül-
sõs fordítót alkalmaz a fõigazgatóság, akik-
nek a munkáját további 70 nyelvész és ad-
minisztrátor, valamint 500 titkár(nõ) segíti.
2002-ben 1 303 240 oldalt fordítottak,
amelynek éves költsége 220 millió euró. Ez
megközelítõleg fejenként 0,58 eurót jelent
az EU akkori állampolgárai számára („Fre-
quently asked questions”). 

A fordítók munkáját többek közt segíti
az Eurodicautom, az interneten elérhetõ
európai uniós terminológiai adatbázis
(bárki számára hozzáférhetõ: http://
europa.eu.int/eurodicautom/), amely közel
6,5 millió EU-terminológiát és rövidítést
tartalmaz a 11 hivatalos nyelven és latinul.
A Celex az EU-joganyagát tartalmazza (az
elõzõhöz hasonlóan ez is bárki számára el-
érhetõ a http://europa.eu.int/celex olda-
lon), szintén minden hivatalos nyelven. Az
Euramis Central Translation System olyan
rendszer, amely a már lefordított szövege-
ket tartalmazza, így biztosítva azt, hogy
ezeket szükség esetén bármikor újra elõ
tudják hívni az adatbázisból. (Napier,
2000) Ami a gépi fordítást illeti, a tagál-
lamokban a hivatalos szervek számára
hozzáférhetõ az EC Systran Software,
amely a Systran Szoftvernek a Bizottság
által kifejlesztett speciális verziója. A min-
dennapi használatra szánt verzió, a Sys-
tran, minden gépi fordítás iránt érdeklõdõ
számára hozzáférhetõ az Interneten („Fre-
quently asked questions”). Habár az EC
Systran 2000 oldalt is le tud fordítani egy
óra alatt, a szakképzett fordítóknak még

112

Szemle



véglegesíteniük kell a változatot. (Reid,
2002. 33.) 

A fõigazgatóság 1996 óta készült a máju-
si bõvítésre, többek közt jelenlegi alkalma-
zottaiknak nyelvi továbbképzést tartottak a
csatlakozó országok nyelveibõl. Ezen kívül
speciális fordítói koordinációs egységeket
hoztak létre a belépõ tagállamokban, ame-
lyek az EU joganyagának, az acquis com-
munautaire-nek az ország nyelvén történõ
megszövegezését segítették. (Translating
for a…) Az EU joganyagának kilenc nyelv-
re való lefordításának 2002-ben becsült
költsége csaknem 50 millió euró volt.
(Legal Texts..., 2002) A Fõigazgatóság a
csatlakozó országok egyes egyetemeinek
fordító és tolmácsképzéseit is támogatta.
(Translating for a…) 

Az Európai Bizottság Tolmácsolási
Fõigazgatósága

Mint azt a neve is mutatja, a Közös Kon-
ferencia és Tolmács Szolgálat (Tolmácso-
lási Fõigazgatóság) nemcsak az Európai
Bizottságot szolgálja, hanem a többi intéz-
ményt is (kivéve az Európai Parlamentet és
az Európai Bíróságot). A fõigazgatóság na-
pi 50 találkozóra és megbeszélésre biztosít
tolmácsolási szolgáltatást.  A tolmácsok
száma változó, attól függ, hogy konszeku-
tív vagy szimultán fordítás történik, de az
igények az intézményektõl is függenek. A
számos tolmácsolási technika között a kö-
vetkezõ négy különíthetõ el: direkt tolmá-
csolás (elsõ idegen nyelvrõl az anyanyelv-
re); relé tolmácsolás (egy harmadik, közve-
títõ nyelven keresztül az anyanyelvre);
retúr/kétoldalú tolmácsolás (ha a tolmács
két nyelvet beszél anyanyelvi szinten, ak-
kor oda-vissza fordít, azonban ez elég rit-
ka); aszimmetrikus tolmácsolás (mindenki
a saját anyanyelvén beszél, de a fordítás
csak néhány, többek által értett nyelven
zajlik). („What is DG SCIC”)

A fõigazgatóság 450 fõállású, valamint
2–300 részfoglalkozású tolmácsot alkal-
maz naponta. Minden napra körülbelül 50
olyan találkozó esik, amelyen tolmácsokra
is szükség van, ez évi 11 500 találkozót je-
lent, tehát évente 145 000 helyzetre kell

tolmácsot felkérni. Ez a munka 2001-ben
105 millió eurós kiadást jelentett.  A költ-
ségek várhatóan 20–50 százalékkal emel-
kednek ez év májusától, valamint napi
szinten 15–40 új tolmácsra lesz szükség
nyelvenként. A csatlakozó országokban
tolmácsképzõ intézményeket hoztak létre,
a tagállamok intézményeiben pedig beve-
zették a kelet-európai nyelvek tanulmá-
nyozását. („What is DG SCIC”)

Joggal merül fel a kérdés, hogy miért van
szükség ilyen sok hivatalos nyelvre, és
megéri-e a hatalmas munka és költség a
döntéshozóknak. A válasz az EU alapelvei-
ben rejlik. Az egyik a demokrácia, hiszen az
egyik legfontosabb törekvés, hogy minden
állampolgár szabadon hangot adhasson
gondolatainak anélkül, hogy bármilyen
akadályba ütközne. Másrészt fontos alap-
elv, hogy ne csak azok a nyelvtehetségek
kerüljenek be például az Európai Parla-
mentbe, akik több nyelven anyanyelvit
megközelítõ szinten beszélnek, hanem
olyan szakemberek is, akik nem rendelkez-
nek ilyen szintû nyelvtudással, viszont ki-
váló politikusok. Harmadrészt a válasz a
multikulturalizmus fogalmában keresendõ,
hiszen a kulturális sokszínûség megõrzése
és támogatása az EU egyik legfontosabb
erénye, olyan jelenség, amelyet értékként
kezel és ismer el. Végül lehetetlen olyan
politikai döntést elképzelni, amely határoz-
na egy közös hivatalos EU-nyelvrõl. Az 
ésszerû gazdálkodás jegyében felmerült az
aszimmetrikus tolmácsolás kiterjesztése,
hiszen feltételezhetõ, hogy jóval magasabb
azok száma, akik értenek például angolul
vagy németül, mint azoké, akik kiválóan
beszélik ezeket a nyelveket. („Multilingual-
ism in the European Commission”)

Munkanyelvek és a mindennapi 
kommunikáció nyelvei

Természetesen az intézményekben a na-
pi szintû kommunikációt nem kíséri foly-
tonos fordítás-tolmácsolás, hiszen minden
politikus és alkalmazott beszél valamilyen
idegen nyelven. Leggyakrabban az angolt,
a franciát és a németet használják munka-
nyelvként, bár a rájuk vonatkozó szabá-
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lyok nem mindig konzisztensek („Work-
ing languages at…”) és egyértelmûek.
(Coulmas, 1990. 6.) Az ötvenes évek ele-
jétõl egészen a hetvenes évek kezdetéig ki-
zárólag a francia nyelv volt használatos a
mindennapi kommunikáció során. (Tru-
chot, 1999. 182.; Szabari, 1998. 131.) En-
nek legfõbb oka az volt, hogy ekkor még
csak hattagú volt az Európai Gazdasági
Közösség, s benne Franciaország nyelve
hagyományosan is a diplomácia nyelve
volt, továbá az intézmények székhelyei is
kizárólag francia nyelvterületen helyez-
kedtek el (Brüsszel, Luxembourg, Stras-
bourg). Az 1972-es bõvítés ezen a terüle-
ten is változást hozott, hiszen Nagy-Bri-
tannia, Írország és Dánia csatlakozásával
az angol nyelv is hivatalossá vált és teret
hódított a mindennapi kommunikáció esz-
közeként. (Truchot, 1999) Úgy tûnik, a
francia nyelv 1995-ben veszíttette el vég-
leg a különleges státuszát („The galling
rise of English”). Egyrészt az 1995-ös bõ-
vítéssel ismét olyan országok csatlakoztak
(Svédország és Finnország), ahol a politi-
kusok és a hivatalnokok nagy része elsõ
idegen nyelvként az angolt és nem a fran-
ciát beszélték. Másrészt ugyanebben az
évben távozott posztjáról tíz év után az
Európai Bizottság egyik legmeghatáro-
zóbb elnöke, a francia anyanyelvû Jacques
Delors. Nagy valószínûséggel távozása
szintén hozzájárult a francia mint munka-
nyelv használatának hanyatlásához. Bruno
Dethomas, Delors egykori szóvivõjének
nyilatkozata szerint 1995-ig kizárólag a
francia volt az a nyelv, amelyet a Bizottság
sajtószobájában használtak („The galling
rise of English”).  

Annak ellenére, hogy az EU intézmé-
nyeinek székhelyei továbbra is szinte kizá-
rólag francia nyelvterületen helyezkednek
el, az újabb bõvítés várhatóan hasonló
irányban tartja a nyelvhasználatot. A fran-
cia nyelv helyzete valószínûleg még in-
kább háttérbe tolódik, hiszen elõre látható-
lag a csatlakozó országok eurokratáinak
jelentõs része – hasonlóan a lakossághoz –
az angolt beszéli elsõ vagy egyetlen ide-
gen nyelvként, és nem a franciát vagy a
németet. A csatlakozó országokban vég-

zett közvéleménykutatás eredménye azt
mutatta, hogy az idegen nyelven beszélõk
legmeghatározóbb része, 16 százaléka ké-
pes angolul, és mindössze 4–4 százaléka
képes oroszul, franciául és németül beszél-
getni („Candidate Countries…”). Az EU
eredeti 15 tagállamában az angolt a lakos-
ság 48 százaléka beszéli, a németet 32 szá-
zalék, a franciát 26 százalék anyanyelv-
ként vagy idegen nyelvként. Jelenleg az
angolt beszélik a legtöbben idegen nyelv-
ként, míg a legtöbbek által anyanyelvként
beszélt nyelv a német (24 százalék), az an-
gol, az olasz és a francia a lakosság 16 szá-
zalékának anyanyelve („Eurobarometer”).
A brit The Economist címû folyóirat sze-
rint a francia hivatalnokok és politikusok
nem azért aggódnak elsõsorban, hogy az
angol átveszi a francia nyelv szerepét, ha-
nem – mint ahogyan Pierre Defraigne, a
Bizottság egyik legmagasabb beosztású
alkalmazottja kijelentette – azért, mert az
angol nyelv használata egy egységes gon-
dolkodásmód elterjedésével jár együtt.
Defraigne legfõbb aggodalma, hogy vajon
lehetséges-e angolul beszélni anélkül,
hogy amerikaiul gondolkoznánk („The
galling rise of English”).

Jövõkép

A közeli jövõt illetõen egyelõre a bá-
beli zûrzavar tûnik a legvalószínûbbnek.
Marco Benedetti, a Bizottság Közös
Konferencia és Tolmács Szolgálatának
vezetõje aggodalmát fejezte ki a csatla-
kozó országok tolmácsokkal és fordítók-
kal történõ ellátásával kapcsolatosan
(„Enlarged EU…”).  Kérdéses például,
van-e 40 szakképzett észt fordító, hiszen
körülbelül mindössze 1 millió észt anya-
nyelvû él az országban. Az is aggoda-
lomra ad okot, hogy mi módon fognak
olyan szakképzett fordítókat és tolmá-
csokat találni, akik képesek magyarról
hollandra vagy esetleg litvánról portu-
gálra fordítani és tolmácsolni. Ráadásul
a keresett szakembereknek nem csak ki-
váló kommunikatív kompetenciákkal
kell rendelkezniük, hanem átfogó euró-
pai uniós tudással is. 
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Nézzük például a 400 000 fõs lakosú
Málta esetét, hiszen a máltai nyelv is auto-
matikusan hivatalos EU-nyelvvé vált má-
jus 1-tõl. Az www.euobserver.com inter-
netes oldal szerint a máltai nyelv esetében
a 16 jelentkezett tolmács közül mindössze
négyen jutottak át az elsõ fordulón, a má-
sodikon egy sem. Továbbá a 135 fordítói
állásra mindössze 90-en jelentkeztek, kö-
zülük csak 37-en feleltek meg az elõválo-
gatási teszteken. (Spiteri, 2004. február 3.)
A Tanács 930/2004/EK rendelete (2004.
május 1.) az Európai Unió intézményei jo-
gi aktusainak máltai nyelven történõ meg-
szövegezésére vonatkozó ideiglenes elté-
résekrõl (http://europa.eu.int/eur-lex/pri/
h u / o j / d a t / 2 0 0 4 /
l_169/l_1692004-
0 5 0 1 h u 0 0 0 1 0 -
002.pdf) kimondja,
hogy amíg nem sike-
rül elegendõ megfe-
lelõ képesítéssel ren-
delkezõ fordítót ta-
lálni, a máltai nyelv-
re átmenetileg nem
vonatkoznak az 1.
rendelet… pontjai.
Az átmeneti idõszak
alatt természetesen a
máltai marad az EU
hivatalos és munka-
nyelve, és az idõszak
végén minden olyan
dokumentumot, amelyet máltai nyelven
addig nem tettek közzé, ezen a nyelven is
meg kell szövegezni. Tehát az EU intézmé-
nyei nem kötelesek minden jogi aktust
máltai nyelven közzétenni, az Európai
Unió Hivatalos Lapjában azonban kivételt
képeznek ez alól a Tanács és a Parlament
által közösen elfogadott rendeletek. 

Számos javaslat született: Asger
Ousager, a Dán Tudományos Akadémia
filozófus-történésze szerint (Ousager,
2000) legjobb lenne, ha az EU-nak három
hivatalos nyelve lenne, az angol, a francia
és a német. Ilyen módon a költségek csök-
kenthetõek és a kavarodás elkerülhetõ, hi-
szen már a 11 nyelv jelenléte összesen
110-féle nyelvi variációt eredményezett,

nem beszélve további kilenc vagy még en-
nél is több új nyelv hozzáadásáról. Ousa-
ger úgy véli, hogy az angol egyedüli mun-
kanyelvként történelmi okok miatt nem
mûködne. Véleménye szerint a franciák
ilyen döntésbe soha nem egyeznének bele,
hiszen nyelvüket és kultúrájukat az euró-
pai jellemvonások és eszmék megjelenítõ-
iként és védelmezõiként tartják számon.
Ugyanakkor Ousager szerint sem a brit
kultúra esetleges térhódítása a legfonto-
sabb ellenérv, hanem sokkal hangsúlyo-
sabb az érvelésben az amerikai értékrend
expanziója az angol nyelven keresztül.
Természetesen a németek sem lelkesedné-
nek, hiszen a német nyelvet beszélik a leg-

többen anyanyelv-
ként, és ráadásul 
Németország az EU
köl t ségvetésének
legnagyobb befizetõ-
je. (Ousager, 2000)
Tételezzük fel, hogy
mindhárom nyelv
egyedüli hivatalos és
munkanyelvvé vál-
hatna, mit szólna eh-
hez Spanyolország,
vagy éppen Olaszor-
szág, nem beszélve a
szintén magas lélek-
számú Lengyelor-
szágról, hiszen ilyen
alapon õk is joggal

követelhetnék nemzeti nyelvük hivatalos
EU-nyelv státuszát. Megoldásként egyes
szakértõk egy semleges közös nyelv beve-
zetését javasolták, például az eszperantót
vagy a latint (Szabari, 1998. 134.), de ez a
javaslat nem keltett jelentõs visszhangot.
Mások optimistán látják a jövõt: az elõre
látható problémák ellenére a kulturális és
nyelvi sokszínûség és a nyelvek egyenlõ
státusza hosszú távon fenntartható. Megint
mások a bábeli torony összeomlását jósol-
ják. Nincs más hátra, mint megtapasztalni
a jövõt, amely már el is kezdõdött.
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A történet vége
– avagy paradigmaváltás az ezredforduló tömegfilmjében

A
z 1990-es évek tömegfilmjében
fontos változás ment végbe: az erõ-
szakos jelenetekben kimerülõ

akciómozit a mûvészfilmes narrációból
táplálkozó, új típusú történetmesélés vál-
totta fel. Alternatív világok jelennek meg a
filmekben, amelyek között nem egyszerû a
közlekedés a diákok – de sokszor a tanárok
számára sem. Az alábbiakban igyekszem
rendszerbe foglalni az idetartozó mûveket,
kiegészítve azokkal a mûfajokkal, amelyek

szintén eltávolodtak a valószerûségtõl,
messze, egy távoli galaxisba… 

A határ

Minden a ’90-es évek elején kezdõdött:
két produkció megváltoztatta a tömegfilm-
rõl szóló közbeszédet és az elitista elemzé-
sek hangvételét. 

A ,Született gyilkosok’ (1994) mintegy
a  végpontot jelentette a brutalitásra építõ



akciófilm (nehezen körülírható, éppen
ezért gyûjtõfogalomként használt) mûfajá-
ban. Ezt megelõzõen, a ’60-as évek máso-
dik felének westernjeitõl kezdve (Leone-
trilógia, ,Vad banda’) a film dramaturgiai
feszültségéhez már nem volt elegendõ az
izgalommal, szerelemmel teli történet, a
szimpla lövöldözés. Hangsúlyossá vált az
akció kibontása, a vérbõ gyilok, az egyre
növekvõ hullahegy látványa. Ismét feltûnt
az alvilággal saját szabályai szerint leszá-
moló rendõr karaktere (,Piszkos Harry’,
1971). Megismerhettük a polgárt, aki saját
kezével állt bosszút szerettei haláláért,
majd önkéntes igazságosztóként vívta ki a
közvélemény elismerését (,Bosszúvágy’,
1974). Virágkorát élte a horror is: a ’70-es
években miden almûfaja (sátán- és zombi-
filmek, tini- és kisvárosi horror) óriási si-
kert aratott. A keletrõl importált karate-
filmek (Bruce Lee segítségével) egy telje-
sen új mozgáskultúra koreográfiájával
ámították el a nézõket. A kaland- és sci-fi
filmek mindezt egzotikus világban, forra-
dalmian új technikával produkálták. Fel-
frissült a gengszter- és a háborús film (töb-
bek között Coppola és Oliver Stone jóvol-
tából), megerõsítve a hivatásos gyilkos po-
zícióját. Tucatszám készültek ezt követõen
is az erõszakfilmek: a híresebbeket a ’80-as
évektõl Arnold Schwarzenegger és
Sylvester Stallone jegyezte, míg a B kate-
góriában Chuk Norristól Lorenzo Lamasig
sok „ütõs” figura tûnt fel. E korszak pro-
dukcióinak közös eleme a drasztikus halál
mint a kiábrándult, a társadalmi jogrendtõl
elfordult, szorongó néplélek kivetülése. A
,Született gyilkosok’ zárta le ezt a folyama-
tot, hiszen olyan mennyiségben (és minõ-
ségben) osztotta az irracionális motiváció-
jú halált, hogy a késõbbiekben is felülmúl-
hatatlannak bizonyult. Hiába jelentek meg
a mozikban rövid idõn belül kitûnõ iparos-
munkák (például: ,A szikla’, ,Fegyencjá-
rat’), ezek már hatástalanok maradtak.

A határvonalat meghúzó másik produk-
ció, az ,Elemi ösztön’ (1992) már új irány-
zatot képviselt: az erotikus thriller mûfaját,
és sokak megbotránkoztatására (vagy örö-
mére) meztelen színészeket vitt a vászonra.
Számunkra azonban a film más szempont-

ból is érdekes. Visszatartott információival,
sejtelmes dialógusaival, nyitott befejezésé-
vel több olvasatúvá tette a mesét. Hihetet-
len energiával rúgta szét a klasszikus, holly-
woodi narráció minden szabályát. David
Bordwell ,Elbeszélés a játékfilmben’ címû
könyve szerint (Magyar Filmintézet, 1996)
az amerikai tömegfilm (amely mintát jelent
szerte a világon) hagyományos elbeszélés-
módját a következõk jellemzik: hõsközpon-
tú cselekmény, tiszta kauzalitás és követhe-
tõ idõrend; happy end, amely elvarrja a ma-
gánéleti és a közéleti szálat egyaránt. A né-
zõnek mindenrõl biztos tudása van, semmit
nem érthet félre. A készítõk célja az, hogy a
mû értelmezési tartományát minél kisebbre
szûkítsék, megkönnyítve ezzel a történet
nyomon követését és feldolgozását. Ezzel
szemben az ,Elemi ösztön’ új tételt fogal-
mazott meg: a nézõ nem ostoba, a vetítõter-
men kívül is képes a filmen gondolkodni.
Nem kell mindent a szájába rágni; nem baj,
ha napokig, hetekig tovább él benne a meg-
fejtésre váró történet feszültsége.

A változások összegzését és az új kor-
szak nyitányát a ,Ponyvaregény’ (1994) je-
lentette, amelyben a fent említett két szál
összefonódott. E film tovább bontotta a
hagyományos narrációt, ezúttal az idõrend
szétszedésével, illetve a véletlenek beépí-
tésével; ugyanakkor parodizálta a profi
bérgyilkosokra épített akciómozit. Meg-
maradt a bûn univerzumában, de iróniájá-
val nevetségessé tette hõseit és hõsei ag-
resszivitását. Tarantino következõ filmjei
ugyanebben a gondolatkörben mozognak:
vértõl tocsogó mûfajparódiák.

A szervezõdni látszó, új típusú tömeg-
filmes elbeszélés kapcsán feltétlenül meg
kell említenünk a ,Közönséges bûnözõk’-
et is. Míg Joe Eszterhas forgatókönyve a
többértelmûséget, Tarantino pedig az idõ-
síkok összekuszálását hozta be a mûfajba,
addig ez a film az utolsó jelenetében kul-
csot ad egy nem létezõ mese kirakásához.
A nézõ egy kis agymunka után ismét kö-
vethetõ történetet kapott, amivel csak az a
gond, hogy a film világához képest is fik-
tív. Mese a mesében. Már látható, mi lesz
az ezredfordulón a tömegfilm meghatáro-
zó problematikája: a történetek befejezése.

Is
ko

la
ku

lt
úr

a 
20

04
/8

117

Szemle



Mi az a mátrix?

A Wachowski-fivérek filmjével
(,Mátrix’, 1999) látványosan nem tudott
mit kezdeni az elit kultúra felõl érkezõ kri-
tikus. Annál inkább hatása alá került az
egyszeri nézõ, aki napok múlva is kóvály-
gó fejjel csak arra gondolt a vasárnapi
ebéd közben: „Nincs kanál!” Nem csupán
a szemkápráztató technikában és az akció-
jelenetekben rejlett a film mágikus ereje.
Elõször kétkedtek a filmhõsök a sztoriban
(a közönség pedig a hétköznapokban) ta-
pasztalt valóság létezésében. A film arra
döbbentett rá, hogy érzékeink becsapásá-
val életünket akár egy manipulált világban
is élhetjük. A ,Mátrix’-ban megfordul az
emberek és gépek kapcsolatának elõjele.
Immár a Mesterséges Intelligencia (MI)
uralkodik a Földön, amely az embert csak
energiaforrásként használja. Lázadását az-
zal elõzi meg, hogy egy kreált valóság im-
pulzusaival, „vetített képpel” köti le agy-
mûködését. 

Természetesen nemcsak a ,Mátrix’ fo-
galmazta meg a film nyelvén az ezredfor-
duló filozófiájának eme nagy kérdését. ,A
kocka’, az ,eXistenZ’, ,A tizenharmadik
szint’ (1998–99) szintén a párhuzamosan
mûködõ valóságok között mozgatták hitet-
lenkedõ szereplõiket. A klasszikus idõuta-
zós filmektõl (például: ,Vissza a jövõbe’,
1984) ezek a mûvek abban térnek el jelen-
tõsen, hogy nincs meg a biztos kiindulási
pont, a kitüntetett jelen. Miközben a hõsök
tudják, hogy ember által teremtetett tér-
idõsíkok között bolyonganak, nem tudják,
hova kellene visszatérniük. Nincs kapasz-
kodó, a valós élet illúziója szertefoszlott,
de nem kaptak helyette semmi más. A pec-
hesebbek ráadásul az eltérõ világokban
megtöbbszörözve élnek – az ego szétesett.
Ennek megfelelõen nincs felszabadító be-
fejezés, a történet nem zárul le, elmarad a
boldogító végjáték.

Nyilván nem véletlen, hogy ezek a fil-
mek egyszerre jelentek meg a mozikban.
A készítõk megérezték az ezredvég halan-
dójának bizonytalanságát. Most nem a tár-
sadalmi rend mûködése, hanem az egyén
léte kérdéses. Ha tájékozódni szeretnénk a

körülöttünk mûködõ világban, ezt vagy túl
kevés, vagy túl sok egymásnak ellentmon-
dó forrásból tehetjük csak meg. „…a poli-
tika rájött, hogy az információ visszatartá-
sánál és a dolgok eltitkolásánál hatásosabb
eszköz a dezinformációs áradat…” (Feke-
te Ibolya, Filmvilág, 2004. 4.) Vegyük bár-
melyik közéleti, politikai vagy bulvárese-
ményt, biztosak lehetünk benne, hogy a
különbözõ médiumok és az érintettek elté-
rõ módon mesélik el õket. Egyenrangú,
párhuzamos történeteket kapunk. Ráadá-
sul az idõ elõrehaladtával újabb fordulatok
következnek, amelyek a teljes káosz felé
veszik az irányt. A híreket követõknek
olyan érzésük van, hogy az objektív igaz-
ságot sohasem fogják megtudni, mert a
szálakat valakik a háttérbõl mozgatják.
Kuroszava ,A vihar kapujában’ címû film-
je legalább bebizonyította, hogy kizárólag
szubjektív, elfogult igazság létezik; ez az
emberek döntésének fõ motivációja. De
mára ez is felszívódott, a dolgok rajtunk
kívül dõlnek el. Nos, ezért kulcsdarab az
,Összeesküvés-elmélet’, amely bebizonyí-
totta, hogy a paranoia nem betegség, ha-
nem a mai ember egészséges szkepticiz-
musa. Mindez a posztmodern kultúra
„minden összefügg mindennel” alaptételé-
nek cinikus, démoni magyarázatokat kere-
sõ kiforgatása.

Változatok nem létezõ történetekre

Ezzel elérkeztünk a közhangulatra érzé-
kenyen reagáló ezredfordulós tömegfilm
legfontosabb jellemzõjéhez: az akció fo-
kozása helyett a hangsúly az extrém törté-
netmesélésre kerül! Félredobva a lineáris,
klasszikus narrációt, a populáris film szá-
mos megoldást átemel a mûvészfilmes el-
beszélésbõl (vö. Bordwell elbeszélés-el-
méletével). A sztori nem az aktív, hanem a
sodródó hõs köré szervezõdik. Már nem az
ok-okozatiság és az idõrend tartja össze az
eseményeket, hanem a véletlen. Megnõ a
jelenetek közötti távolság, sok a kihagyás,
a visszatartott információ, a nyitott cselek-
ményszál, a mû befejezetlen, gyakran el-
sikkad a motiváció. Az értelmezési tarto-
mány kibõvül, a megértés nagyban függ a
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nézõi asszociációktól. Többértelmû olva-
satot vagy minimum bújtatott alternatívá-
kat kapunk. Mindezt a ’40-es évek film
noir-ja, a ’60-as évek európai modern
filmje és a független amerikaiak már felfe-
dezték, tehát az eszközöket nagyon keres-
ni sem kellett. 

A cél ugyanaz: a nézõ félrevezetése, ál-
történetek mesélése, a fikciós világ lelep-
lezése – röviden az elbeszélés bizonytalan-
ságának fenntartása. A filmek, persze, ezt
változó szinten, eltérõ bátorsággal valósít-
ják meg. Nézzünk néhány példát és meg-
oldási stratégiát!

Illõ egy programadó nagy sikerrel, a
,Hatodik érzék’-kel kezdenünk, mert a
film egyszerre két trükköt is bevet. Csak a
legvégén közöl egy olyan információt,
amellyel arra kényszeríti a nézõt, hogy fe-
lülírja az egyértelmûnek tûnõ fabulát. Ki-
derül, hogy amit addig nézett, meg sem
történt, viszont az új sztorit csak a villany
felkapcsolása után, emlékezetbõl rakhatja
össze. Ennek a mintának egyszerûsített
változata a többi Shyamalan-film
(,Sebezhetetlen’, ,Jelek’). Csúcsdarabnak
számít viszont a ,Kémjátszma’, amely
olyan jól elrejtette a kulcsinformációt az
utolsó mondatokban, hogy a nézõk többsé-
gének fel sem tûnt: bizony megvezették.
Ha lecsupaszítjuk ennek megfelelõen a
sztorit, kiderül, semmi sem az, aminek lát-
szik. S ezt el is várjuk egy kémfilmtõl! 

A ,Hatodik érzék’ másik nagy csele,
hogy az alternatív valóságot a túlvilág je-
lenti, így a párhuzamos síkokat az élõk és
holtak birodalma képviseli. Ezt az eszközt
alkalmazza horrorisztikus módon a
,Másvilág’ és ,A 13. szellem’ is.

A történet sokszorozódása lehet egy tu-
dat játéka is, ahogyan azt az ,Egy csodála-
tos elmé’-ben láthattuk. Hasonlóan mûkö-
dött a ,Harcosok klubja’ és az ,Identity’.
Mindegyikben az nyújt izgalmat a nézõ
számára (utólag), hogy vajon mikor vette
észre a fõhõs tudathasadását. Mikortól
gyanús az, hogy két vagy több szereplõ
ugyanannak az elmének a lakója. Itt is el-
lenõriznünk kell magunkban az újraírt tör-
ténet logikai helyességét, hiszen egyetlen
többlet-információval máris új dimenziót

kaphatunk. Ezt használja fel a ,Külön-
vélemény’, melynek hõsei ráadásul szaba-
don mozoghatnak az idõben. Képesek be-
avatkozni a bûncselekmények megtörténte
elõtt, a jövõbelátók jelzései alapján. De
megbízhatók-e a médiumok? Mi van, ha
õk sem értenek egymással egyet?

A hibernált tudat szórakoztatása is meg-
oldható. A ,Vanília égbolt’ hõsei, jegelt ál-
lapotukban, az általuk kiválasztott pozitív
élettörténetüket élik meg – persze csak fej-
ben. Természetesen errõl mi sem az elsõ
percekben értesülünk.

Párhuzamos lehetõséget nyit a
földönkívüliek bevonása a ,K-Pax’-ben.
Hõsérõl az utolsó pillanatban sem tudjuk
eldönteni, vajon skizofrén-e, vagy egy tá-
voli bolygó lakója. Nyitott, kétértelmû be-
fejezés, melyet a nézõ mindenáron szeret-
ne feloldani. Bizonyítékokat keres az
egyik változat mellett – de szerencsére
ugyanennyi érvet talál a cáfolatára is.

Találkozunk ennél egyszerûbb megol-
dásokkal is. ,A nõ kétszer’ tulajdonképpen
kísérlet arra, mi történhet velünk, ha éle-
tünk egy jelentéktelennek tûnõ epizódja
másként alakul. Egymás mellett fut a két
változat, hasonlóság csak a befejezésben
van közöttük. Vagyis a nekünk rendelt cé-
lokhoz több úton is eljuthatunk. Ezt fokoz-
za a végletekig ,A lé meg a Lola’ (igaz,
Németországból), amelyben egy meg nem
történt esetet látunk három verzióban. Mi-
vel ezek a filmek demonstráltan játszadoz-
nak a variánsokkal, egyúttal le is leplezik
magukat. A nézõ tudomására hozzák: „Kí-
sérlet vagyunk; azt vizsgáljuk, mi lenne,
ha…” Olyannak tûnik az egész, mintha
egy erõsen hiányos puzzle-t alkotnának a
történetelemek, amelyek több módon is
összeilleszthetõk. A film talán nem is so-
rolja fel valamennyit, így magunk is gyárt-
hatunk néhányat. 

A megkettõzõdés mûködik az egyén
szintjén is, a magabiztos akcióhõsök mel-
lett így teret kaphatnak az identitásukkal
küszködõ hétköznapi emberek is. Egyszer-
re szeretnének igazodni környezetük elvá-
rásaihoz, és beteljesíteni saját, jól leplezett
életcéljaikat. Persze az elõbbi mindig erõ-
sebb, így törvényszerû a szorongás. Ezt
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példázza az ,Amerikai szépség’ összes sze-
replõje. Csak a Kevin Spacey alakította fõ-
hõs lép ki az ördögi körbõl, rúgja fel a
„mindenki hazudik mindenkinek” alapsza-
bályt. Megbontja a bomlottságában ki-
egyensúlyozott kispolgári élet harmóniá-
ját. Nem csoda, hogy valamennyien a
vesztét akarják. Büntetlenül nem kerülhet
a felszínre a rejtõzködõ én az ,Egy sorozat-
gyilkos nyará’-ban sem.

Mindezeken kívül még számos módszer
létezik az alternatív dimenzió beépítésére
vagy a történet felszámolására. A ,Femme
Fatale’-ban kiderül, hogy az akció nagy
részét a hõsünk csak álmodta, a ,Frekqen-
cy’-ben és a ,Donnie Darkó’-ban egy ter-
mészeti jelenség kapcsolja össze a párhu-
zamos idõsíkokat, a ,Truman Show’-ban
mindenki azon szó-
rakozik, hogy van
egy balek, aki terem-
tett világát igaznak
hiszi, az ,Ideglelés’
azt hiteti el magáról,
hogy doku, miköz-
ben fikció, a ,Sejt’ a
testen belülre helyezi
a cselekményvilágot.
S a példatár tetszõle-
gesen bõvíthetõ.

Mi van a
többiekkel?

A hagyományos akciómoziban a brutális
halál már kevés. Új típusú hõsökre van
szükség az acélos izmú, sebezhetetlen
Rambó helyett. Legyen ez a megmentõ sé-
rülékeny, kitagadott, mint Bruce Willis a
,Die Hard’-sorozatban, vagy nagy dumás,
poénszóró, mint Mel Gibson a ,Halálos
fegyver’ darabjaiban. Ez utóbbi elõképe
Eddie Murphy, akinek a nyomában jár az-
óta több afro-amerikai színész. De nagy si-
kere van akciósztárként a kispolgári, hét-
köznapi külsõvel megáldott negyvenesek-
nek, Kevin Spaceynek és Tom Hanksnek is.

A számítógépes animáció további távla-
tokat nyitott az akciók minõségében. Pa-
naszkodnak is a színészek, hiszen legin-
kább egy zöld háttér elõtt, partnerek és

díszletek nélkül forgatják ezeket a filme-
ket. Ami számukra rettentõen unalmas, az
a nézõt lenyûgözi. Azért nem árt, ha a ko-
reográfia – akár extrém módon – igényes
(lásd: John Woo mûveit és a Bond-filme-
ket). Mostanában úgy tûnik, a száguldás-
ban látnak fantáziát az ügyeletes stúdióve-
zetõk. Egymás után, hihetetlen gyorsaság-
gal jönnek az autós, motoros filmek, ame-
lyekben a téma változhat (lopás, verseny,
nyomozás, leszámolás), de a sebességfo-
kozat nem – ahogy ezt már az agyunkba
véste a ,Féktelenül’.

A nagy mûfajok közül a horrornak volt
néhány jó éve a ’90-es évek második felé-
ben. A ,Sikoly’ elindította a tinihorror má-
sodik hullámát, egyben kapocsként szol-
gált a ’70-es évek nagy filmjeihez. Szerep-

lõi végig tesztelték
egymást az elõzõ
korszak produkciói-
ból, saját túlélési
esélyeiket pedig a
korábbi filmekbõl
felidézett szabályok
alapján próbálták
megítélni. Így a szo-
rongató feszültség
mellett az irónia
hangulata járta át a
történetet. Ezt sike-
rült tovább fokozni a
,Sikoly 2’ nyitó jele-
netsorában, amely a

tömegfilmben eddig ismeretlen önreflexi-
vitást közvetítette, méghozzá mindjárt óri-
ási dózisban. (Megpróbálom érthetõen el-
mesélni: hõsnõnk, a ,Sikoly’ túlélõje
könyvben írta meg a sorozatgyilkosságot.
Ebbõl filmet készítettek, és mi épp a pre-
mieren csöppenünk bele a film fikciós vi-
lágába: itt kezdõdik a ,Sikoly 2’. A filmbé-
li mozi vásznán azt a nyitó képsort látjuk,
amivel a ,Sikoly’ (is) kezdõdött. Vagyis
Drew Barrymore tíz perces jelenetének a
filmben újraforgatott változatát!)

Az eddig a szerzõi filmnek fenntartott
önreflexivitást is benyelte tehát a populáris
mozi: az idézõjel nemcsak epizodikus ele-
me, hanem legfõbb szervezõ elve lett több
produkciónak. A ,15 perc hírnév’ gengsz-
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kal, egyúttal le is leplezik magu-
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“Kísérlet vagyunk; azt vizsgáljuk,
mi lenne, ha…” Olyannak tűnik
az egész, mintha egy erősen hiá-
nyos puzzle-t alkotnának a törté-
netelemek, amelyek több módon
is összeilleszthetők. A film talán
nem is sorolja fel valamennyit,

így magunk is gyárthatunk 
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tertörténetnek indul, de az orosz maffiózót
a pénznél sokkal jobban érdekli saját ka-
merája és az események rögzítése. Rende-
zõ szeretne lenni, ha már úgyis Ameriká-
ban van. A felvétel kedvéért mielõtt végleg
elhunyna, eljátssza saját halálát. A ,Végsõ
vágás’-ban Jude Law önmagát alakítja,
miközben filmet készít, így keveredik a
valóság a fikcióval (lásd még: ,John
Malkovich menet’). Egyszerre szórako-
zunk a filmen – meg ugyanannak a film-
nek a karikatúráján. Ebbe a vonulatba tar-
toznak a Coen-testvérek rendkívüli preci-
zitással elkészített mûfajparódiái; így mû-
ködik a ,Kill Bill’, de ez tartja életben a
Bond-sorozatot is. 

A valószerûségtõl való menekülés leg-
ékesebb bizonyítéka, hogy trilógiákban
gyártják az elvont, teremtett univerzu-
mokban játszódó meséket. Feléledt a
,Csillagok háborúja’, megelevenedett
,Harry Potter’, ,A gyûrûk ura’, a ,Jurassic
Park’ és a ,Mátrix’ világa, de sorra filme-
sítik meg a nagysikerû képregényeket is a
Batmantõl a Pókemberig. Közös bennük,
hogy a végtelenségig hömpölyöghet a tör-
ténet, hiszen saját földrajzuk, idõszámítá-
suk, lényeik vannak. Nem állnak távol a
gyerekmeséktõl, csakhogy ezeket a mozi
törzsközönsé-gét alkotó tizenéveseknek
és az idõsebbeknek készítik. (A családi
mozinak továbbra is ott van Walt Disney.)
Mi sem jobb bizonyíték erre, mint ,A gyû-
rûk ura’ hármas Oscar-sikere, arról nem is
szólva, hogy ,A Karib-tenger kalózai’ is
kapott jelölést. Infantilizálódás vagy me-
nekülés? Szerintem ez utóbbi, mert a
helyzet az ’50-es évekre emlékeztet, ami-
kor a valóság, a korhangulat ismerete hiá-
nyában a stúdiók a Római Birodalom tör-
téneteit idézték meg. Most is érzõdik a ta-
nácstalanság. Ha sorra jelennek meg a ko-
rábbi kultfilmek rendezõi változatai, az
nemcsak az alkotók pénzhiányára utalhat.

De egymás után készültek az óriási költ-
ségvetésû és sikerû mûfajfilmek is (,Tita-
nic’, ,Godzilla’, ,Gladiátor’, ,Resident
Evil’, ,Penge’), amelyeknek igazából
nincs folytatása. Egyik sem formálta át a
tömegfilmek arculatát. 

A botladozó mûfajok mellett kivételt je-
lentenek az esküvõkre, rigolyás apósra, il-
letve saját szexualitásukat felfedezõ tizen-
évesekre építõ vígjátékok, valamint a há-
borús filmek. Ez utóbbiban már változott a
helyszín: Vietnam és Európa helyett Afri-
kában harcolnak a tengerészgyalogosok.
Nem kell sokat várnunk a szeptember 11-e
traumáját feldolgozó filmekre sem.

A ’90-es évek közepén tehát jelentõs for-
dulatot vett az amerikai tömegfilm: az ez-
redvég emberének alapélményét, az õt kö-
rülvevõ valóság megismerhetõségébe ve-
tett hitének elpárolgását jeleníti meg, még-
hozzá igen különbözõ módon. Új és meg-
határozó elem a filmek megváltozott elbe-
szélõ szerkezete. A linearitást és az egyér-
telmûséget párhuzamos dimenziók, alter-
natív vagy éppen nem létezõ történetek
váltják fel. A narráció maximális figyel-
met, gazdag asszociációs tevékenységet
vár el a nézõtõl, sokszor nehezen megold-
ható, többértelmû rejtvények megfejtésére
hívja. Más filmek a fikciós világtól való el-
távolodás érdekében az önirónia vagy ép-
pen a paródia eszközével élnek, de bátran
használják a korábban csak a modern szer-
zõi filmben élõ önreflexivitást is. Fontos
momentum még az elvont univerzumok
térnyerése. Ezek a filmek nem csupán új
vagy több téridõ-dimenziót teremtenek, ha-
nem kiragadják a nézõt a hétköznapjaiból,
hogy elrepítsék egy másik világba.

H. Papp Zsolt
középiskolai tanár, szaktanácsadó, 

Bocskai István Gimnázium,
Hajdúböszörmény
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A
ndré Bazin ,A filmnyelv fejlõdése’
címû tanulmányában Orson Welles
1941-es ,Aranypolgár’-ának tulaj-

donítja a mozgóképi kifejezés fejlõdésé-
nek legmélyrehatóbb fordulatát. „A metri-
kus montázs csalt a tér és az idõ fogalmá-
val, Welles azonban nem akar megtévesz-
teni bennünket, ellenkezõleg, a francia
»imparfait«-hoz vagy az angol »fewquanti-
tiv«-hoz hasonló »kondenzált« idõt hasz-
nál. (…) Az ,Aranypolgár’ azonban nem el-
szigetelt alkotás, egy általánosabb összkép-
be, a film geológiájának nagyszabású átré-
tegzõdésébe illeszkedik bele, mely egy kis-
sé mindenütt valamiképp a film nyelvének
említett forradalmát erõsíti meg.” (1) 

Nem véletlen, hogy Bazin nagy jelentõ-
ségû és sokat idézett írásában épp az idõ-
szervezéssel kapcsolatos változásokra he-
lyezi a hangsúlyt. Szerinte az ,Aranypolgár’
elõtti filmmûvészet fõ idõszervezõ eszköze
– Griffithtõl Eisensteinig és tovább – a
montázs volt, utánuk pedig a mélységi
kompozícióké, mozgásoké, belsõ vágásoké
lett a fõszerep. És ez az olasz neorealizmus-
ra éppúgy igaz, mint az éppen a Cahiers du
cinema esztétikája nyomán ébredõ francia
új hullámra. „…Luchino Visconti pedig
(…) a Vihar elõttben világosan fogalmazta
meg mûvészetének alapelveit: ez a film
csaknem teljes egészében olyan folyamatos
képsorozatokból áll, amelyeken az ese-
mény teljességének megõrzését a képmezõ
mélysége és a végtelenbe nyitott panorá-
mák sorozata biztosítja.” (2)

Hogy mi köze mindehhez a ,Werck-
meister-harmóniák’-nak? Talán nagyon is
sok, talán csak annyi, hogy Tarr filmjére
tökéletesen ráillik a fenti fél mondat. A 33
jelenet mindegyike szigorúan egyetlen be-
állításban készült, meghatározó eszköz a
mélységbeli kompozíció, csakúgy, mint a
végtelenbe nyitott totálok. Ahogyan a kora
reneszánsz festõinek legfontosabb megol-
dandó problémája a tér illúziójának minél
tökéletesebb megteremtése volt, a filmmû-
vészet 20. század derekán lezajlott „rene-
szánsza” ugyanígy fordult az idõ felé.

Tarr korábbi mûveinek idõkezelése

Annak, hogy elõdeihez és példaképeihez
hasonlóan Tarr is központi szerepet tulaj-
donít alkotásaiban az idõnek, számos bizo-
nyítékát találjuk mûveinek elemzéseiben,
interjúiban  és munkásságához kapcsolódó
legkülönbözõbb megnyilvánulásaiban.
Mindez jól érzékelhetõ Kovács András Bá-
lint esszéjében (,Tarr szerint a világ’):
„Hosszú beszélgetéseket folytattunk a mo-
dern filmmûvészet kimúlásáról és folytat-
hatóságáról. Beszélgetéseink rendre visz-
szatértek a tarkovszkiji és a fassbinderi ka-
merakezelés, a fahrt-használat és a hosszú
beállítások összehasonlítására, és arra a
kérdésre, vajon van-e még nem kipróbált
módja az idõvel való játéknak. Ez nem üres
tanácstalanság volt, hanem egy nagyon is
konkrét probléma megoldása utáni kutatás.
Hogyan lehet egy mesterségesen létreho-
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Záróra
A ,Werckmeister harmóniák’ és a filmidõ

Tarr Béla műve kétséget kizáróan a magyar filmtermés
közelmúltjának kiemelkedő alkotása, bár – a Magyar Narancsban

lefolytatott emlékezetes vita óta tudjuk – némelyek szerint kissé korán,
s talán nem is egészen alapos és objektív kritikák alapján emelték

remekművé. A kanonizálást, persze, sokkal kényelmesebb az utókorra
bízni, miután már látható, hogy az adott mű miféle hatás(oka)t

gyakorol a nézőkre, kik és milyen összefüggésben hivatkoznak rá,
akár az alkotók, akár az 

elemzők köréből.



zott pszeudo-világban megteremteni a va-
lóságosság érzését. Az világos volt a szá-
mára, hogy ebben a folyamatos képkompo-
nálásnak és az idõnek központi szerepe
kell, hogy legyen. De vajon milyen az a
gépmozgás és milyen az az idõ, amelyik
úgy változtatja képet egyetemessé, hogy
közben a világ mégis nagyon konkrét ma-
radjon. Másképp fogalmazva: lehet-e a
tarkovszkiji idõkezelést egy nem artiszti-
kusan megformált és nem természeti világ-
ban is használni?” (3)

E szándék és problematika már a korai
Tarr-mûvekben is jelen van – vizsgafilm-
jérõl, az 1983-as Machbeth tévé-változat-
ról jegyzi meg Marx József ,A játékfilm
dramaturgiája’ címû mûvében, hogy egy 5
és egy 67 (!) perces beállításból áll: 
„…hogy a felvétel valódi idejének és a mû
játszási idejének egybeesése megszüntesse
ezt a mozaiktechnikát. A nézõ azonban
nem vette észre a bravúrt, mivel a képet
meghatározó árnyékok és fények a topog-
ráfiailag alaposan kiteregetett drámát
montázsként tagolták.” (4)

A két idézetben feltétlenül észre kell
vennünk „az idõvel való játék” és a „nem
vette észre a bravúrt” kifejezéseket, ame-
lyek éppenséggel arra is utalhatnak, hogy
itt valamiféle trükkrõl van szó, ha úgy tet-
szik: átverésrõl. Nyilván nem így van,
azonban nem kétséges, hogy ez a kérdés
közrejátszott a ,Sátántangó’ elkészítésé-
ben, vagyis a rendezõnek ki kellett próbál-
nia, hogyan mûködik a valódi idõ a film-
vásznon. Kovács András Bálint idézett
mûvében az idõélmény kiüresítését jelöli
meg mint legfontosabb célt. Lassúság, mo-
notónia, körforgás, változatlanság. Ezek-
kel a fogalmakkal írható le a ,Sátántangó’
hét és fél órája.

Ugyanakkor a ,Sátántangó’ egyszeri és
megismételhetetlen gesztus volt; kísérlet,
amely határozott választ adott arra, med-
dig lehet és érdemes egy mûvészi megol-
dásban elmenni. Sem Tarr, sem más nem
próbálkozhat többé hasonló hosszúságú
filmekkel. E felismerések nyomai egyér-
telmûen láthatók a ,Werckmeister harmó-
niák’ kamera- és idõkezelésében, a film
szerkezetében.

Három idõkategória

Az idõkategória éppúgy önkényes foga-
lomnak, elhatárolásnak tûnik, mint a hár-
mas tagolás, jelen keretek között mégis ez
látszik a legalkalmasabbnak érvelésünk
kifejtésére. Mindháromról határozott és
bõséges mondandója van az alkotónak,
technikai, stiláris, politikai-történelmi és
filozófiai-metafizikai szinten egyaránt, s
ezek jól elkülöníthetõk – talán szándékol-
tan is – a filmben.

Konkrét idõ – filmidõ 
Kockázat nélkül kijelenthetõ, és ezt je-

lenetrõl jelenetre be is lehet bizonyítani,
hogy az az alkotói szándék, amely a rende-
zõ korábbi mûveiben is megnyilvánult –
hogy tudniillik a film játékideje és a konk-
rét, a képen látható történés ideje egybe-
vágjon –, a ,Werckmeister harmóniák’-ban
is jelen van. 

Mindennek egyik kétségkívül látványos
jele, hogy a 33 jelenet mindegyike egyet-
len beállításban készült. Az elsõ a leghosz-
szabb, 9 perc 34 másodperc, többségük
idõtartama átlagosan 3–5 perc, és nincs
egy sem, amely egy percnél rövidebb vol-
na. Ha a szerzõ szándéka a folyamatos
tér/idõképzet fenntartása – márpedig ebbõl
indultunk ki –, akkor a film döntõ részeit
akár egy jelenetként is értelmezhetjük. Az
elsõ és a második jelenet kapcsolatában
például illeszkedõnek érezzük a képvál-
tást. Valuska Hagelmayer úr felszólítására
– „Kifelé! Szeszkazánok!” – kilép az aj-
tón, a kocsmáros pedig még hosszan és
megvetõen jártatja szemét azokon, akikbõl
él. A vágás után Valuskát látjuk, amint az
utcán megy, s bár az ajtón nem láttuk ki-
lépni, a kocsmáros arcán idõzõ premier
plán ideje épp elég ahhoz, hogy néhány
méterre eltávolodjon. Ezzel a módszerrel
többször él a rendezõ: Valuska távozása
után kitartott, esetenként költõi pillanatok
következnek, afféle negyedik, szerzõi né-
zõpontba váltva át a leíróból. Ilyen példá-
ul a 16. (konyhai) jelenet végén a konyha-
lány és a portás csókolózása, amely a ma-
ga nemében brutálisabb, mint a kórházi
tombolás. 
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Mindez persze inkább sejtés, hiszen az
összes hasonló képváltás értelmezhetõ
akár elliptikus vágásként is, ám „még ez
is” azt sugallja: a szerzõ elsõdleges szán-
déka, ha nem is vegytisztán, de a folyama-
tosság képzetének fenntartása. (Azért nem
vegytisztán, mivel a mai komputertechni-
ka és steadycam korában egyszerû lett vol-
na követni Valuskát ki az ajtón és tovább.)
A könnyebb kezelhetõség és az egyszerû-
ség (no meg a számmisztika) érdekében
tekintsük tehát önálló jeleneteknek a két
vágás közötti képsorokat. 

A jelenetek – nyilván a monotónia érze-
tét erõsítendõ – meglehetõsen mechanikus
rendben követik egymást. Belsõvel, ráadá-
sul egy szuperközelivel indít. A Memphis
feliratú kályhahajtóból (talán utalás egy
Jarmusch-filmre?) tárul fel a nézõ elõtt a
már megszokottnak tekinthetõ Tarr-
helyszín: a világvégi kurtakocsma, a Zóna.
Aztán az utca következik, Valuska „vonu-
lása”, majd belsõ, Eszter úrnál, majd ismét
az utca. Ez a monotónia csak a 10. jelenet-
nél törik meg, ahol két külsõ, a fõtér és az
utca követi egymást, aztán a 18-nál (szin-
tén fõtér) és a film utolsó részében, a 28–
33. jeleneteknél, összesen egy belsõ jele-
net van, Valuska kórházi szobája.

Ismét fel kell tennünk az ellipszis-kér-
dést, mivel az esetek többségében a jelene-
teket nem a klasszikus értelemben vett il-
leszkedõ vágás választja el egymástól. Le-
hetséges, hogy itt van a kutya lényege el-
temetve, és Tarr egyszerûen kihagy bizo-
nyos idõszakaszokat a fõszereplõ idejébõl,
és így állítja elõ azt az élményt, hogy
Valuska János postás legkevesebb negy-
vennyolc órányi életét folyamatosan, egy
perc kihagyása nélkül látjuk két óra hu-
szonöt percben? 

Ez korántsem ilyen egyszerû. Minde-
nekelõtt azért, mert Valuska életét az egy-
ügyûekre jellemzõ szigorú rend keretezi, a
munkája, szolgálatai Eszter Györgynél
percre kiszabott tempóban peregnek. Vol-
taképpen ez adja meg a film ritmusát, az-
zal együtt, hogy épp ebbõl zökkenti ki a
bálna érkezése és Tünde néni megjelenése.
Más szóval a film cselekményvilága kizár-
ja, hogy az eseménysorba beilleszthetõ

volna olyasmi, amit a filmben nem látunk,
mondjuk, hogy a fõszereplõ aludt volna,
vagy két jelenet között máshol töltötte vol-
na el a nyilvánvalóan hiányzó órákat. A
kisvárosi miliõ pedig többé-kevésbé azt is
meghatározza, hogy mennyi idõ alatt lehet
eljutni egyik pontból a másikba. Tehát ha
nem is látjuk végig az utcai jeleneteket,
valóságérzékünk megsúgja, hogy a kima-
radt részek egy-egy ponton nem lehettek
hosszabbak néhány percnél. A többi jele-
net esetében pedig épp a hosszú beállítá-
sok segítségével igazít el bennünket a ren-
dezõ: a történés valóságos és képi ideje
megegyezik.

Tarr azonban nem akarja elkenni a kér-
dést. A filmben több esetben hajszálpontos
idõmeghatározásokat kapunk, nyilván ép-
pen azért, hogy a idõélmény konkrétsága
megmaradjon. Az elsõ mondat Hagelmay-
er úrnak, a kocsmárosnak a „pontos idõjel-
zése”: „Tíz óra! Záróra! Fájront, urak!” A
3. jelenetben, Eszter úr lakásán pontosan
érezhetõ Valuska mozdulatain a begyako-
roltság, a tempó: itt valami ezerszer ismét-
lõdõ dolog zajlik le. Amikor a fõhõs meg-
jelenik a postán, az egyik dolgozó, akitõl
az újságokat kapja, megjegyzi: „Késtél,
János.” A posta, illetve Valuska munkakö-
re helyezhetõ el legnehezebben a film ide-
jében, és ez ellen berzenkedik némileg va-
lóságérzetünk is. Ez persze éppúgy lehet
stilizált, mint bármi más, a szándékot pe-
dig tekinthetjük olybá, hogy azért a
tarkovszkiji artisztikum pozitíve is megje-
lenjék, ne csak a leépülés, a bukás metafi-
zikus értelme. Valuska ugyanis, mint
Balassa Péter is megjegyzi a filmrõl írott
fontos tanulmányában, Hermész. Hírvivõ,
üzenethordó – azaz postás. 

De Kerényi Károlytól azt is tudjuk, hogy
Hermész eredetileg lélekvezetõ volt, kala-
uz, aki az alvilágba segítette a holtak lelke-
it. És valóban: Valuska több, mint egyszerû
hírvivõ. Nem csak passzív szemlélõje, ala-
kítója is az eseményeknek. Animátori sze-
repe rögtön az elsõ jelenetben erõteljes
hangsúlyt kap. Az, hogy egész éjjel az ut-
cán bolyong, míg más alszik, szimbolikus
jelentõségû, hangsúlyaiban túllép azon a
nagyon is gyakorlati tényen, hogy a postá-
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sok nem dolgoznak éjjel. Ezt nyilván a ren-
dezõ éppúgy tudja, mint a nézõk nagy
többsége a világon mindenütt.

Az újságkihordók általában hajnali öt
óra tájt kezdik róni „járásukat”, lévén,
hogy a vidéki városokba az éjszakai vonat-
tal érkeznek meg a lapok (3–4 óra között).
Ezeket a postákon a látott módon szortí-
rozzák, és ezek után indulhat útjára Valus-
ka is, sorstársaihoz hasonlóan. Ha ehhez
hozzávesszük, hogy a postán mindössze ti-
zenöt-húsz lapot nyomnak a kezébe,
mondjuk, este tizen-
egy órakor, teljesen
ellentmond valóság-
érzetünknek, hogy a
nyolcadik jelenetben
már a kelõ nappal
szemben bandukol.
Annál is inkább,
mert arról is értesü-
lünk a postásnõ mo-
nológjából, hogy no-
vember van, és
ilyentájt már megle-
hetõsen késõn kel fel
a nap. A 7. jelenet-
ben a szálloda recep-
ciója felett látható
óra fél hatot mutat,
kint pedig még sötét
van. A következõ je-
lenet tehát egyértel-
mûen elliptikus mó-
don kapcsolódik az
elõzõhöz, hiszen az
újságok már elfogy-
tak. Az ellentmondás a korábbiakban sem
ez volt, hanem az, hogy nem telhetett el túl
sok idõ az egyes jelenetek között.

Összegezve tehát, Valuska-Hermész
egy zárt és áttekinthetõ filmtérben és -idõ-
ben mozog, a kihagyásra való legcseké-
lyebb utalás nélkül, este tíztõl kora regge-
lig, mialatt a filmbõl eltelt harminc perc.

Visszamegy Eszter úrhoz, hogy megis-
merkedhessünk – valós idõben – a Werck-
meister harmóniák mibenlétével. Aztán
Valuska az elsõ, aki megnézi a bálnát (8
óra lehet nyitáskor?), majd hazamegy. Ott-
honi, lefekvés elõtti napirendjének rítusá-

ban is az elõbb említett gépies begyako-
roltságot érezzük, amelyben Tünde megje-
lenése óriási zavart okoz. Itt érzékelhetõ
legegyértelmûbben a rendezõ szándéka,
hiszen Valuska ki is mondja: „Egész éjjel
dolgoztam.” Elhiteti velünk a valószerût-
lent, a mûvészi stilizáció áthatol a valósá-
gon anélkül, hogy megbontaná annak szö-
vetét. A „hosszú menetelések”, a jelenetek
végén alkalmazott „kitartások”, a kamera-
mozgás és a zene tempója ugyanazt a mo-
noton végeláthatatlanságot sugallja, mint

Valuska mozdulatai.
Az éjszakai „idõ-

kondenzáció” tehát,
hogy André Bazin ki-
fejezésével éljünk, si-
keres volt. Azonban a
nap további „kalan-
dokkal” telik, és a
rendezõ hasonló esz-
közökkel, a folyama-
tosság látszatának
fenntartása mellett
szinte becsempészi a
tudatalattinkba: az
idõ úgy telik, ahogy õ
akarja.

Tünde délután
négy órában szabja
meg az aláírások 
összegyûjtésének ha-
táridejét. Még talán
kilenc sem lehet, mi-
kor a fõhõs megkap-
ja az „ukázt”. Je-
gyezzük meg, hogy

ez a film ötvenedik perce körül történik,
alig vagyunk túl az egyharmadán a teljes
játékidõnek. A következõ jelenetben
Valuska már sürgeti Eszter urat, hogy in-
duljanak, mert „lekéssük a négy órát”. Ezt
persze csak a feladat nagyságának ismere-
tében vagyunk képesek értelmezni, ha tud-
nánk, hogy pontosan hány aláírást kell
összegyûjteni. A csaknem nyolc óra azon-
ban így is hosszúnak tûnik. Ebben a jele-
netben (14.) említi Valuska azt is, hogy el-
hozza az ebédet, ha már úgyis mennek.
Ennek megint nyilván kitüntetett szerepe
van a „kondenzációban”, hiszen ez –
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Annak, hogy elődeihez és példa-
képeihez hasonlóan Tarr is köz-
ponti szerepet tulajdonít alkotá-
saiban az időnek, számos bizo-

nyítékát találjuk műveinek elem-
zéseiben, interjúiban  és munkás-
ságához kapcsolódó legkülönbö-

zőbb megnyilvánulásaiban.
Mindez jól érzéklehető Kovács

András Bálint esszéjében (,Tarr
szerint a világ’): „Hosszú beszél-
getéseket folytattunk a modern

filmművészet kimúlásáról és foly-
tathatóságáról. Beszélgetéseink

rendre viszszatértek a
tarkovszkiji és a fassbinderi ka-

merakezelés, a fahrt-használat és
a hosszú beállítások összehason-

lítására, és arra a kérdésre, vajon
van-e még nem kipróbált módja

az idővel való játéknak. (...)”



megint az élettapasztalatunkra apellálva –
csak meghatározott idõben lehetséges.
Mondjuk 11.30 és 14.30 között. 

A 15. jelenetben hosszú közeliben látha-
tó Eszter úr és Valuska, követõ kocsizás-
sal. A totálkép hiánya direktté, közvetlen-
né teszi a valós idõ-filmidõ kapcsolatot,
nem érezzük azt a „sûrítést”, amit az éjsza-
kai, utcai nagytotálokban. Mikor azonban
a következõ jelenetben már szemrehányást
kap a konyhai ételosztótól Valuska, hogy
elkésett, a rendezõ finoman, szinte észre-
vehetetlenül elõkészíti számunkra a követ-
kezõ „idõugrást”. Ha ugyanis azt a megol-
dást választja, hogy legalább egy aláírás-
gyûjtõ jelenetet beilleszt, a nézõ számára
egyértelmûen leleplezõdne a folytonosság
hiánya, és ez amolyan mûfajfilmes megol-
dást jelentett volna. Eszter úr tárgyal né-
hány polgárral az utcán, és már értesülünk
is tõle, hogy Valuskának sietnie kell, mert
pár perc múlva négy óra. 

Valuska ismét útba ejti a fõteret, s jól
látható, hogy alkonyodik, ami november-
ben nem meglepõ. Tünde „néninél” a már
megszokott módon zajlanak a történések:
a nõ arra kéri, fektesse le a részeg rendõr-
kapitány gyerekeit. Tehát észrevétlenül es-
te lett, ehhez pedig igazából az kéne, hogy
az egyes helyszínek minimum 6–7 kilomé-
terre legyenek egymástól, ami egy kisvá-
rosban valószínûtlen. A jelenetek végén
gyakran hosszasan „kitartott” képeket lá-
tunk (mivel döntõen a fõhõs jelenlétére és
cselekedeteire épül a történet, távozásával
a nézõ új helyszínt és szekvenciát vár, de a
kamera hosszú másodpercekig még az ere-
detin idõz); a konyhai csókjelenet, Tünde
és a kapitány groteszk tánca inkább szer-
zõi nézõpontot feltételezõ, a konkrét film-
idõtõl elszakított pillanatok. 

A 22. jelenet sok szempontból más, mint
a többi. Ebben Valuska beoson a konténer-
be, és kihallgatja a cirkuszigazgató és a her-
ceg szópárbaját. Itt a nézõpont inkább fél-
szubjektív, mint leíró, a képváltás blende-
trükkel operál, és a herceg hangja kvázi-
szubjektív emlékként kíséri a futó Valuskát.
Talán ez az egyetlen pont a filmben, ahol a
rendezõ visszanyúl a mûfaji filmek által át-
vett, kissé leharcolt stiláris eszköztárhoz.

A 24–25. jelenetek közti átmenetet –
amikor a vonuló tömeg beér a kórházba –
a hangeffektus átúsztatásával teszi folya-
matossá az alkotó. A kórházi jelenet han-
gulatáról, erejérõl, brutalitásáról nagyon
sok elemzõ megemlékezett már. Idõkeze-
lési szempontból egyetlen hosszú, lassú
fahrt, amely – a meglehetõsen bonyolult
kompozíciójú mozgás során – betekint az
egyes kórtermekbe. Bár a statiszták moz-
gatása, az akciók koreográfiája egy igé-
nyesebb amatõrfilmére emlékeztet, a kö-
zelik hiánya, vágóképek, a gyilkosok és ál-
dozatok némasága, a zörejek ritmusára
épülõ dinamika drámai hatást eredményez.
Az idõbeli folyamatosságot itt kivételesen
párhuzamos montázs formájában érzékel-
teti az alkotó: Valuska is odaér a kórház-
hoz, mire a tömeg.

A csúcsjelenet, a kórházi rombolás
nagyjából a filmidõ kétharmadánál kezdõ-
dik, a 102-tõl a 110. percig tart. Itt a folya-
matosság érzete fennmarad, nem utolsó-
sorban a zenei fõtéma két jeleneten való
átívelésének köszönhetõen. 

A következõ az áruházi kép: Valuska a
földön ül, olvas, kint nappal van. Templo-
mi hangulatú, spirális körsvenkkel lassan
érünk le a fõhõshöz. Elõször a Herceg fa-
mulusának hangján halljuk mindazt, amit
Valuska átélt, illetve hallott, aztán a fõsze-
replõt látjuk, amint egy gyûrött füzetbõl
olvassa a telefonközpont megtámadásának
történetét, a telefonosnõk megerõszakolá-
sát. (Narrációvá szelídített, stilizált bruta-
litás, immár másodszor.) Itt már magára
hagyja a nézõt a rendezõ az idõt illetõen.
Napok is eltelhettek, hiszen az „emlékira-
tot” Valuska a lerombolt áruházban találta.
Nyilván nem a rombolás pillanataiban szü-
letett. Nem tudhatunk semmit a lázadás
végérõl, hová lett a dühöngõ csõcselék.
Valuskát a herceg hangja kísérti; feltehetõ-
leg ennek és az átélt élményeknek hatásá-
ra õrül meg.

A további jelenetek viszont már határo-
zottan és hangsúlyosan elliptikus módon
kapcsolódnak egymáshoz, több-kevesebb
idõkihagyást sugallva. Nincs már jelentõ-
sége annak, meddig kóborolt a fõhõs a le-
rombolt városban, meddig ült magába ros-
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kadva halott házigazdája holttesténél, ho-
gyan került a kórházba, mennyi idõ telt el,
míg Eszter úr meglátogatta. Az idõ folya-
matosságának vége. A megtébolyodott
Valuskának már csak annyit jelent az idõ,
hogy Eszter úr elmegy hozzá, és tömör
monológban elõadja a múlt történéseit.
Nincs már sodró, örvénylõ, „kondenzált”
idõnk, amelynek minden percérõl el kell
számolnunk. Fragmentálódott, szétesett,
romokban hever.

A történelmi idõ
A film konkrétsága, amelyrõl André

Bazin és Bíró Yvette is beszél, hatalmas
erõ és korlát is egyben. Nehéz, csaknem
lehetetlen feladatra vállalkozik az a film,
amely történelmi idõn és téren kívül ját-
szódik. Az általánosítás eszköztára kivált
akkor korlátozott, ha az adott rendezõre,
illetve stílusra éppen a neorealista-újhullá-
mos, esetleg dogmás puritánság és eszköz-
telenség a jellemzõ. Vizuális környezetünk
olyannyira teli van a korunkra jellemzõ
rekvizítumokkal, hogy szinte képtelenség
ezek nélkül hiteles hátteret építeni a törté-
net köré, legyen annak érvényessége bár-
milyen egyetemes is. 

Van ugyanakkor egy másik (kötelezõ)
megközelítése a kérdésnek: Lehet-e olyan,
történelmileg konkrét egy tér és egy idõ,
hogy mindenkinek ugyanazt jelentse? Az
utalások, tárgyak, fogalmak bármennyire
hitelesek is, összeállnak-e érvényes üze-
netté a mai nézõben? Mennyire építhet er-
re az alkotó? 

Erre a legjobb példa a bálna. Vagy tudja
valaki, hogy a hatvanas évek elejének Ma-
gyarországán vásári attrakció volt a Lény:
belülrõl vascsövekkel támogatták formára
a bõrét, és be lehetett menni a belsejébe.
(Személyes emlék: Kaposváron a piacté-
ren volt kiállítva.) Kérdés, kell-e ezt tudni
ahhoz, hogy a bálna által képviselt jelen-
tés, metafora „átjöjjön” a vásznon. Igen is
meg nem is. Nem, ha a bálna egyszerûen
csak a teremtés, a természet, az evolúció
emberi fantázia számára beláthatatlan táv-
latait hivatott szimbolizálni; igen, ha azt
jelképezi, milyen szellemi kalandot jelen-
tett az akkori történelmi helyzetben a be-

zártság, a sivárság és reménytelenség ho-
nában kézzelfogható közelségben látni a
szabad óceánok lakóját, egy mesebeli, tá-
voli világ képviselõjét.

Tarr igyekszik eltávolítani a mégoly erõ-
teljes, realisztikusan konkrét cselekmény-
világot attól, hogy egy bizonyos kulturális-
politikai-történelmi tér/idõhöz köthetõ le-
gyen. Mielõtt ennek igazolására sorolnánk
érveket, tegyük fel a kérdést: miért? 

A legkézenfekvõbb válasz, hogy ezáltal
kiemelkedjék, ami minden történelmi he-
lyen és idõben érvényes: az üres, tartal-
matlan spekulációkba merülõ tudós, akit a
lezüllött rima és az alkoholista erõszak-
technikus felhasznál mocskos, pénzszerzõ
manipulációjához egy fenyegetõ helyzet-
ben, amelyet persze épp õk hagytak elmér-
gesedni. Ezt nevezik röviden és közönsé-
gesen politikának a világ minden táján. A
Törpe, a Herceg, a csökött, diabolikus kis
szörny szintén univerzális toposz. 

Másfelõl azonban van a filmnek – és
persze bármelyik Tarr-filmet említhetnénk
– egy eltéveszthetetlenül kelet-európai at-
moszférája, amelynek megléte nyilván
nem kíván különösebb bizonygatást. Az
utcák, az épületek, az arcok és az öltöze-
tek, de fõleg és mindenekelõtt a kocsmák
ilyenek. Erózió, bomlás, reménytelenség
és sivárság.

Úgy véljük, az alkotó nem kívánt elsza-
kadni sem a tértõl, sem az idõtõl, csupán
ahogy az események játékidejét sûrítette
össze a két és fél órás filmidõbe, úgy ter-
jesztette ki a történet érvényességét Kelet-
Európára és – fogalmazzunk így – a „pan-
gás” évtizedeire.

Lássuk, milyen eszközökkel.
Egyszerû felsorolás tárgyává tehetjük

azokat az elemeket, amelyek az egyes je-
lenetekben utal(hat)nak egyik-másik kor-
szakra, netán konkrét földrajzi helyre. Az
információk úgy keverednek, hogy a né-
zõnek csak általános képzete maradjon;
egy „érzés”, hogy éppen milyen világban
jár. Az elsõ jelenetben a falon lévõ, csak
egy pillanatig látható Camea kozmetikai
plakát a hetvenes-nyolcvanas évek fordu-
lója tájáról való, ezt a stílusa is elárulja.
Egyéb, korra utaló tárgy nem látható. Az
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utcák – közismert, hogy a filmet jórészt
Baján forgatták, felismerhetõ a jellegze-
tes fõtér – egy magyar, alföldi kisváros
külsõi, nyilván magyar szemmel. Eszter
úr lakásának berendezési tárgyai, a már
említett fatüzelésû bojler, a hatvanas éve-
ket idézik, de lehet, hogy napjainkban is
használják.

A postán, ahogy az már lenni szokott,
érdekes információk birtokába juthatunk.
Valuska a Kárpáti Igaz Szó címû, Kárpát-
alján, Ukrajnában megjelenõ újságból kap
egy köteggel, a postásnõ viszont, bár
Sarkadot említi monológjában, cirill betûs
lapokat szortíroz. Sarkad néhány kilomé-
terre van a román határtól, az atmoszféra
építése-keverése, ha nagyon finoman ada-
golva is, de érzékelhetõ. A szállodában
ugyanakkor szögletes vonalú televízió áll,
alatta videómagnó, a
mû végén a kifosz-
tott áruházban vi-
szonylag modern
automata mosógé-
pek láthatók. Valus-
ka 100 forintot fizet
a bálna megtekinté-
séért, a hatvanas
években ez elkép-
zelhetetlen lett volna
a 6–800 forintos ha-
vi fizetések mellett.

Látható tehát, hogy a film elsõ harmada
leginkább a nyolcvanas évek végének, ki-
lencvenes évek elejének képi világával azo-
nosítható. Ennek egyetlen tény mond ellent:
maga a bálna. Egyrészt közismert, hogy ez
a hatvanas évek attrakciója volt, nincs tudo-
másunk arról, hogy késõbb járta volna effé-
le cirkusz az alföldi vidéket, netán Kárpát-
alját; másrészt ez a típusú szórakoztatás a
közelmúltra már idejét múlta. Ez persze
semmiképpen nem gyengíti a gondolat ere-
jét, nem teszi érvénytelenné a szimboliká-
ját. Hiszen a bálna a történet szempontjából
afféle trójai faló, amellyel be lehet férkõzni
az emberek tudatába, fel lehet kelteni a kí-
váncsiságukat és félelmeiket. 

A szûkmarkúan adagolt képi informáci-
ókon túl ad némi eligazítást a postásnõ
monológja, és a 15. jelenet, ahol a polgá-

rok panaszkodnak Eszter Györgynek. Ál-
talános vélekedés volt a nyolcvanas-ki-
lencvenes évek fordulója tájékán, hogy a
felbomló Szovjetunió maga alá temeti
egész Közép-Európát, hogy területén éh-
séglázadások fognak kitörni. Ebbõl hál’ Is-
tennek semmi nem igazolódott, úgy tûnik,
a kapitalizmus farkastörvényei erõsebbek,
mint a proletárdiktatúráé. De az „ellátási
nehézségek”, a „szénhiány” és hasonló
utalások leginkább a volt orosz birodalom
újonnan függetlenedett államaira voltak
jellemzõek. 

Nyelvileg is igyekszik a szerzõ a térség-
re úgymond „széthúzni” az érvényességet:
a Herceg szlovákul beszél, a rendõrkapi-
tány német vezényszavakat, kifejezéseket
kever részeg motyogásába (untauglich,
Angriff), mintha egy igazi ludovikás lenne

– talán az is. Egyen-
ruhája, a csizma,
csizmanadrág vélhe-
tõen már a hatvanas
években kiment a di-
vatból. A 28. jelenet
tankja, uniformisai,
autói a nyolcvanas
években még rend-
szerben voltak a ma-
gyar honvédségnél, a
T-54-es éppúgy, mint

a parancsnoki UAZ gépkocsik. 
A fentiekbõl talán kitûnik, jól értjük-e a

rendezõ törekvését:  úgy megadni egy va-
lósághû, történelmileg végsõ soron hiteles
tér-idõ pontot, hogy annak konkrétsága ne
szûkíthesse le az értelmezést, de ne is le-
gyen egy Tarkovszkijtól vagy Bergmantól
ismert, artisztikusan semleges hely, ahol a
lábunkat ne tudnánk megvetni. 

Örökkévalóság
Az örökkévalóságról való spekulálás az

alapvetõ emberi gyarlóságok egyike. Tarr-
nak – és Krasznahorkainak – gyakran a
szemére vetik, hogy infernális kocsmáik-
ban az emberek meglehetõsen emelkedett,
irodalmias körmondatokban fogalmaznak,
s olyan dolgokkal foglalkoznak, amelyek-
rõl nehezen hihetõ, hogy beszédtéma len-
ne a világ peremén. De talán éppen azért
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van ez így, mert Tarr a világ peremére ve-
zet bennünket, ahonnan lenézhetünk a
semmibe, és itt az ontológiai kérdések na-
pi problémává válnak.

Az elsõ jelenetben Valuska mindezt
„megmutatja”: „…és most olyan magyará-
zatot kapunk, amibõl mi, egyszerû embe-
rek is megérthetünk valamit a halhatat-
lanságból…”

A ,Sátántangó’-hoz hasonló rituális kör-
tánc a napfogyatkozás mibenlétét igyek-
szik „megvilágítani”. A kozmikus körfor-
gások ama pontja, amely kicsiny világunk-
ból az égre tekintve megrázó, végzetes
szingularitásnak tûnik, a kozmosz erõi fe-
lõl nézve semmiség csupán. Akárcsak a
városkán végigsöprõ pusztító népharag,
amely olyan, mintha a szabályozhatatlan,
megismerhetetlen erõk akkor és ott éppen
nem kioltották, hanem felerõsítették volna
egymást. Valuska, a kozmikus rend „birto-
kosa”, beleõrül abba, hogy a környezeté-
ben megmozduló erõket képtelen kiismer-
ni, animálni úgy, ahogyan Lugossy Lacát
és szesztestvéreit. 

Ami történik, az emberi világon kívül
álló erõk mozgása, semmi más, csak mi
érezzük szingularitásnak, „kizökkenés-
nek”. Mert csak ezen az egy módon va-
gyunk képesek felfogni az idõt.

Valuska kozmológiája pandanja Eszter
úr vizsgálódásának. Mindketten egy
olyan, ha úgy tetszik, ismeretelméleti mo-
dellt állítottak fel, amelynek vajmi kevés
köze van ahhoz a világhoz, amelyrõl szól,
hiszen végérvényesen és menthetetlenül
antropomorf. És Eszter úr sem képes a ma-
ga magasabb szintjén megszabadulni a
szingularitás rögeszméjétõl, mert neki is
csak ezt jelenti az idõ. Létezett egy pont,
amikor kizökkent, Andreas Werckmeis-
tertõl számítva.

Hamlet, a nyugdíjas zenetudós.
A bálna pedig ebbõl a szempontból nem

egyéb, mint Valuska és Eszter György teó-
riáinak látványos cáfolata, illetve Isten lé-
tének diadalmas és lesújtó bizonyítéka.
Maga a cethal jön el ebbe a pitiáner kis
Ninivébe, ahol „megáradt a gonoszság”,
de éppen azért, hogy a szennyes ár elöntse

az utcákat. A Herceg nem zagyvaságokat
beszél. A Herceg a gondolkodást a félelem
eszközének, a végzet elõl való menekülés-
nek minõsíti. A Herceg Isten eszköze, még
ha maga a gonosz is. És a harc a felvilágo-
sodás erõinek tökéletes vereségével zárul.
A mi kis imbecillis Kopernikuszunk elbor-
zadt attól, amit a bálna szemében látott, a
maga szobatudós manírjaiba merült Eszter
György ujjai közül pedig kipereg az utolsó
hang is – nem képes visszafejteni az isteni
harmóniát.

Összegzés

Tarr Béla filmjeiben kétségkívül ki-
emelt szerepe van az idõnek, fizikai, stilá-
ris, technikai és filozófiai értelemben egy-
aránt. Ez a viszony korábbi mûveiben is
jelen van, de a ,Werckmeister…’-ben sok-
szor úgy tûnik, már nem csupán az ábrázo-
lás eszköze, hanem az ómega és az alfa.
Rigorózusan betartja a montázstilalmat, a
jelenetekben csak belsõ vágást használ,
ezzel mintegy lerója hódolatát mesterei,
Welles, Tarkovszkij, Jancsó elõtt, de az
igazi különlegesség a jelenetek egymás-
hoz fûzésében, az „idõkondenzációban”
rejlik. Oly módon adagolja a nézõknek az
idõélmény konkrétságának megõrzéséhez
szükséges információkat, és olyan metru-
mot ad hozzá a zenével, a kameramozgá-
sokkal és a jelenethosszokkal, hogy képes
hitelesen és átélhetõen belesûríteni két nap
minden történését a két és fél óra játékidõ-
be úgy, hogy a folyamatosság érzete meg-
marad. Természetesen a filmnek addig a
pontjáig tart ez, amíg ennek a történet
szempontjából jelentõsége van. 

A Krasznahorkai-trilógia utolsó darabja,
a „romantikus forma” (Kovács András Bá-
lint nevezi így), a fõtéren heverõ bálna to-
táljával zárul. Attól tartok, ez nem a nie-
tzscheiánus befejezés. Isten nem halt meg.  

Megmutatta.
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Cigány gyermekek közösségeikrõl

A cigány/roma közösségre vonatkozó sztereotípiákra rendszerint a
domináns társadalom tagjainál szoktak rákérdezni, és vajmi keveset

tudunk arról, hogyan látják a közösség tagjai önmagukat, a „mi-
csoportot”, amellyel szemben a környező társadalom elutasítóan

reagál. Vajon miért ragaszkodnak a cigány személyek
közösségeikhez? Csak azért, mert oda születtek, családi kapcsolatok

kötik össze őket? Csak azért, mert a többségi társadalom nem fogadja
be őket? Van-e pozitív tartalma a mi-csoportnak, vagy csak a

kirekesztés tereli egybe a megbélyegzett embereket? (1)

A
z elsõ általános iskolai cigány nép-
ismereti verseny írásbeli fordulójá-
nak résztvevõi az ország 17 általá-

nos iskolájának összesen 140 tanulója, kö-
zülük 77 gyerek 5–6. osztályos, 63 pedig
7–8. osztályos. Az egyik feladat fogalma-
zás írása volt. A gyerekek választhattak: az
5–6. osztályosok a cigány, roma közösség
jellemzése (40 kisdiák választotta ezt a té-
mát) és egy irodalmi mû ismertetése kö-
zött, a 7–8. osztályosok pedig egy hagyo-
mányos keresztelõ leírása és a cigány kö-
zösség bemutatása között (az utóbbit 25-
en választották). Egyelõre nem végeztünk
összetett elemzést: kigyûjtöttük a jellem-
zõket, de nem vizsgáltuk a gyakoriságokat
és a lehetséges összefüggéseket. A minta
nem reprezentatív, és nem egészen vélet-
lenszerû. Olyan gyerekek vállalkoztak a
versenyre, akik tanulnak cigány népisme-
retet, akiket tanáraik felkészítettek a ver-
senyre – bár nem a konkrét kérdésekre –,
és olyan iskolákból, ahol egyáltalán tudo-
mást szereztek arról, hogy idén cigány
népismeretbõl is lesz tanulmányi verseny.

A versenyt a szokásos módon, más tantár-
gyakhoz hasonlóan meghirdették, ám nyil-
ván nem jutott el a lehetõség híre minden
potenciális részt vevõ iskolához. Így szo-
ciológiai értelemben nem korrekt a minta,
s nem is vállalkozunk széles körûen érvé-
nyes következtetések levonására. Az elem-
zés inkább csak hírt ad arról, hogyan látják
közösségeiket 11–14 éves roma gyerekek.

A fogalmazások között van néhány soros
és egész oldalas is. Van egyszerû szavakkal
megfogalmazott, és emelkedett, szinte köl-
tõi is. Õszinte vallomások, miként az idéze-
tekbõl látni fogjuk, mesterkéltség nélküli,
átélt írások. Aligha feltételezhetjük, hogy ta-
nári diktálásra készültek volna. Ez nemcsak
a verseny korrektsége, a fogalmazások szí-
nessége, érzelmi töltete – de a dolgozatok
megjelenése alapján is kizártnak tartható.
Az idézésben megtartottam az eredeti mon-
datszerkezetet, de kijavítottam a helyesírási
hibákat. Mondhatni, drámaian rossz a leg-
több gyerek írásképe és helyesírása! 

A 11–12 éveseknek feltett kérdés a po-
zitív attitûdök elõhívását célozta: „Miért



szeretem a cigányokat?” Ezt erõsítette az a
megjegyzés, hogy az „én is ehhez a közös-
séghez tartozom,  csak egyike lehet az in-
dokoknak”.  Azaz a feladat azt sugallta,
hogy a megoldás pozitív értékelést kap, ha
a versenyzõ szereti a cigányságot, és ha a
közösséghez tartozónak vallja magát. Tu-
dományosan nyilván vitatható, hogy bár-
mely közösséget szeretni vagy nem szeret-
ni ildomos vagy éppen helytelen volna. A
kérdést azonban részint realisztikusnak
gondoltuk a köznapi narratívák ismereté-
ben, részint tudatos célunk volt az érzel-
mek mozgósítása, és a pozitív tartalmú
sztereotípiák  elõhívása. 

A 7–8. osztályosok feladata az volt,
hogy írják vagy rajzolják le: „ha te készíte-
nél filmet, plakátot vagy bármilyen ismer-
tetést a cigányokról”, mirõl szólna. A kér-
dés tartalmilag az elõbbihez hasonló, azon-
ban nem közvetlenül pozitív érzelmeket
céloz meg. A rajzokat itt nem elemzem,
csak a szöveges válaszokat mutatom be.

A teszt szerkesztésében – ha nem is dek-
laráltan – az a cél is felismerhetõ, hogy a
pedagógusok gondolkozzanak el a ci-
gány/roma közösség negatívumait hordo-
zó sztereotípiákon, és szembesüljenek a
„mi-csoport” pozitív képével is. Ugyanak-
kor méltatni kell a gyerekeket a versenyre
felkészítõ pedagógusok munkáját. Úgy hi-
szem, azokat a szakköröket, népismereti
órákat, amelyeken a gyerekek részt vettek,
a cigányság és roma tanítványaik iránti el-
kötelezettség és nyitottság jellemzi. Enél-
kül aligha kaphattunk volna a kérdésekre
nyílt és õszinte válaszokat. 

A kérdés 11–12 éves gyerekekhez szólt,
akik számára eléggé természetesnek hat
az, hogy miért szeret vagy nem szeret az
ember egy csoportot. Talán meglepõ lehet,
hogy ezt az esszé-kérdést választók milyen
árnyaltan, sokféle módon, de érzelem-gaz-
dagon fejtették ki nézeteiket. A kérdés az
identitást érintõ, tehát jelentõs mozgósító
erejû területre vonatkozott, egyrészt ezzel
magyarázható a kifejtés, illetve indoklás
színessége, árnyaltsága. Emellett azt a té-
nyezõt is figyelembe kell venni, hogy egy-
két kivételtõl eltekintve ezt az esszé-témát
választók maguk a cigány, roma közösség

tagjai, mégpedig etnikai hovatartozásukat
vállaló tagjai – még ha gyerekek is. S
ezekben a hagyományokat még valameny-
nyire is ápoló közösségekben a gyermek a
közösség – majdnem – önálló tagja, része-
se, de legalábbis aktív  hallgatója azoknak
a beszélgetéseknek, amelyekben a közös-
ség fontos dolgairól is szó esik. A „majd-
nem felnõtt” véleményei, attitûdjei, sztere-
otípiái a közösen formált vélemények és
attitûdök hatására formálódnak.

Azok az attribútumok,  amelyeket a fo-
galmazásokból gyûjtöttünk ki, alapvetõen
szemben állnak a társadalmunkban elter-
jedt cigány-képpel.

A közösség önképe

A felsorolt jellemzõk között alig talá-
lunk olyat, amelyik legalább nagyjából
megegyezne  az elõítélet-kutatások ci-
gányképével. Vannak olyanok is, amelyek
az idegenképben – értelemszerûen – nega-
tív tartalommal jelentkeznek (például
„összetartók”), és olyanok, amelyek sem-
milyen formában nem fogalmazódnak
meg a sztereotípiák között (például „barát-
ságosság, segítõkészség”), ismét csak ter-
mészetszerûen, mivel az ilyen attribútu-
mok személyes érintkezést feltételeznek.
A „vicces”, „vidám” jellemzõket nem
szokták felsorolni az elõítélet-kutatások-
ban, de ezekkel az attribútumokkal kap-
csolatban élhetünk a gyanúval, hogy ellen-
tettjei, a „mindenki bohóca” a  századi ci-
gányképben lelhetõk fel. 

A jellemzések gyakran a „magyarok-
kal”, esetenként „gádzsókkal”, „parasz-
tokkal” szemben vagy az elterjedt negatív
cigányképpel szemben fogalmazódnak
meg: „mi” jobbak vagyunk, mint õk, vagy
nem olyanok vagyunk, amilyennek mon-
danak minket. Még ahol szó szerint nem is
szerepel ez a szembeállítás, ott is – láten-
sen – gyakran benne van a fogalmazások-
ban.  Megfogalmazható ez úgy is, hogy a
közösség tagjai önmagukat jobbára kívül-
rõl látják, határozzák meg, azonban inkább
az állandó készenlétet jelzi, az ellenséges-
nek érzékelt külvilággal való szembenál-
lás késztetését  – s aligha becsülhetjük túl
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ennek a feszültségnek a jelenlétét a gyer-
mekek (és a felnõttek) mindennapi maga-
tartásában. A feszültség egyfajta bizonyí-
tási kényszert jelent. Ráadásul nemcsak,
sõt talán nem is elsõsorban azt kell bizo-
nyítani, hogy én érek annyit, mint más, ha-
nem azt, hogy az egész közösségem –
melynek egyenrangú tagja vagyok – nem
alábbvaló más közösségeknél. Az ebbõl
eredõ teher hátrányt jelent a gyermek és a
felnõtt számára is: csak ha a „teher alatt nõ
a pálma” népi bölcsességét tartjuk szem
elõtt, fogalmazhatunk úgy, hogy aki kibír-
ja, az erõsebb, tehetségesebb, eltökéltebb,
szerencsésebb másoknál. Hangsúlyozom,
hogy a szembeállítás nem ellenségképet
jelent, hiányzik belõle minden agresszivi-
tás, gyûlölködés, inkább a védekezés, az
elõítéletek elhárítása jellemzi. Ahogy
Kovalcsik (1998, 2000) fogalmaz: „a kül-
világ értékítéletének éppen az ellentéte jel-
lemzõ rájuk”.

Két fontosnak látszó tényezõt emelek
ki a részletesebb bemutatás elõtt. Az egyik
a  beszélgetés fontossága („megbeszél-
jük”, „viccelõdünk”, „tréfálkozunk”, a
közösségben mesélnek, „az utcán hango-
san beszélnek” stb.). Talán nem tévedek,
ha ezt a verbális kultúra dominanciájával
hozom összefüggésbe, amelynek jelentõ-
ségére például Réger Zita hívta fel a fi-
gyelmet (1990). A másik a „tisztelet” gya-
kori említése, amit szintén kulturális jel-
lemzõnek lehet tekinteni. A tisztelet
(romani nyelven „patyív”) alapvetõ jelen-
tõségérõl minden cigánysággal kapcsola-
tos néprajzi munkában szó esik. Magyar
nyelvû nem cigány narratívákban a „tisz-
telet” szónak ünnepélyes csengése van,
retorikai fordulatként inkább csak kiemel-
kedõ ügyekkel kapcsolatban fordul elõ. Itt
a mások iránti tisztelet – a gyerekek irán-
ti tisztelet is! – a közösség egyik legfonto-
sabb attribútuma.

A negatívumként említett tulajdonságok
között a hangosság, a verekedés és a „mu-
latós nép” attribútumok szerepelnek. A
7–8. osztályosok több negatívumot említet-
tek, többször visszatér a veszekedés, vere-
kedés kifogásolása, s itt találkozunk egyér-
telmûen negatív cigány cigány-képpel is. 

A cigányságnak tulajdonított 
attribútumok

Pozitívumként említett attribútumok

Érzelmi jellemzõk              
– barátságos, kedves
– családszeretõ
– érzelemgazdag
– gyermekszeretõ
– kedves
– vicces
– vidám

Morális jellemzõk
– dolgos
– erõs akaratú
– igazságos
– megbízható
– nem becsapható
– õszinte 
– összetartó
– rendes
– segítõkész
– szabálytisztelõ
– szorgalmas
– tiszta
– tiszteli az embereket

Intellektuális jellemzõk
– tehetséges
– tanulékony
– alkalmazkodó

Negatívumként említett attribútumok
– „mulatós nép”
– hamar verekszik
– hangosan beszél az utcán
– „mindig a nehezebb utat választja”
– veszekedõs
– munkakerülõ (férfiak)
– iszákos (férfiak)
– kapzsi, mindent magának akar
– babonás

Szociális kapcsolatok

Az érzelmekre vonatkozó jellemzõk a
leggyakoribbak, minden fogalmazásban
hangsúlyosan elõfordul egyikük vagy má-
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sikuk. A „barátságos” attribútum gyakran
direkt módon a magyarokkal szemben fo-
galmazódik meg. 

„Lehet velük beszélgetni, és barátságosabbak,
mint a magyarok. A magyarokkal nem lehet be-
szélni, de a cigányokkal egy szóra jutok, meg a
magyarok nem barátságosak” (lány, Pécs)

„Azért, mert kedvesek! Mert ha elmegyünk egy
cigány családba, akkor rend van, és ahogy
mondtam, kedvesek. Viccesek, valamelyikük
aranyos, barátiasak, és hogyha valami olyat
mondasz, ami másnak nem tetszik, az röhög raj-
ta. Vagyis nem sértõdnek meg.” (fiú, Gyulaj)

„Olyan iskolába járok, ahová nagyon sok ci-
gány gyerek jár. Ezért az iskolában közösséget
alkotunk. Mivel mind jól ismeri a másikat, ezért
könnyen kötünk barátságot. A cigány segíti egy-
mást, ezért az iskolában bárkihez fordulhatok,
ha problémám van.” (lány, Nyíregyháza)

Kiemelkedõ attribútum a családi össze-
tartás, a gyermekek és az öregek szeretete,
tisztelete – olyan vonások, amelyeket a
többségi társadalom is elismer, sõt eseten-
ként pozitívan értékel. Gondolhatnánk, ál-
talános jellemzõ, hogy a 11–12 éves gyer-
meknek szüksége van a családra, a prepu-
bertás korban még nem lázad a szülõk el-
len, és így tovább. De itt nemcsak errõl
van szó. A fenti fogalmakkal kapcsolatban
soha nincsen megnevezve az anya vagy az
apa, a testvér vagy nagyszülõ. Rokonok
vannak, „család”, benne gyerekek és öre-
gek is – a közösség.

„Nagyon szeretek elmenni a rokonokhoz estéz-
ni. Nagyon szeretem a rokonaimat” (lány,
Nyírkáta)

„Azért szeretem a cigányokat, mert összetartók,
nagyon szeretik a gyerekeket és az embereket.”
(lány, Debrecen)

„Tisztelik a gyerekeket, az öregeket és minden
jó embert, aki õket szereti.” (lány, Debrecen)

„A cigányok jó szokása: megbecsülik az asszo-
nyokat, gyereket szereti, a családját szereti.”
(fiú, Debrecen)

„Azért szeretem a cigányokat, mert tisztelik az
öregeket. És ha valakijük meghal, akkor azt 3
éjjel , 3 nap virrasztalják. Szeretik a gyerekei-
ket.” (fiú, Pécs)

„A leginkább azt szeretem, mikor egy-egy ün-
nep alkalmából összegyûlnek, és a régi szoká-
soknak megfelelõen a tágabb nagy család együtt
ünnepel” (lány, Nagyrábé)

„Én éppen ezt szeretem a cigányokban, hogy
õszintébbek vagyunk a gádzsónál, ha örülünk
vagy bánatosak vagyunk, azt nem fojtjuk ma-
gunkba, megosztjuk egymással. Azt hiszem, mi
összetartóbbak vagyunk például a magyaroknál,
és jobban tiszteljük az öregeket is. A cigányok-
nál nem szokás, hogy az öregek otthonába küld-
jék az idõseket, hanem gondoskodnak róluk és
segítik õket.” (fiú, Nagyrábé)

A munka

Az identitás – a mi-csoport képe – tudo-
másom szerint eddig ismeretlen dimenzió-
ját mutatják fel azok az itt morálisként be-
sorolt attribútumok,  amelyek a közösség
valódi polgári magatartását rajzolják ki:
dolgos, szorgalmas, erõs akaratú, megbíz-
ható, õszinte, szabály-tisztelõ csoportét.
Nem vettük észre, hogy a cigány közösség
– belülrõl szemlélve – olyan Max Weber-i
tulajdonságokkal rendelkezhet, amelyeket
valamennyi állampolgár számára akár nor-
maként írhatnánk elõ? 

De gondoljunk csak bele! A család küz-
delmét látva a napi betévõért, e küzdelem-
ben részt kapva hiteles a kép a szorgalmas,
a legrosszabb, mindenki által megvetett
munkát is elvállaló, öntudatos – nem be-
csapható! –, a szabályokat tisztelõ cigány
emberrõl. Ebbõl a szempontból igen ke-
véssé  ismerjük ma a cigányságot. Jogos a
médiát érintõ szemrehányás, amit a gyere-
kek is megfogalmaznak: csak a legeleset-
tebb, önmagukért nem küzdõ cigányokat
mutatják be, s nem az õ családjaikat!

„A falunkban több a cigány, mint a magyar, de
ez így jó. A cigányok is tudják azt, amit a másik
emberek. Mindenhol ott vannak, amikor szük-
ségünk van rájuk, minden munkát elvállalnak,
bármit. Ha valamit rendez a falu, ugyanúgy ott
vannak” (lány, Gyulaj)

„A cigányokban szeretem azt, hogy sohasem
adják fel a reményt, és mindent ki mernek mon-
dani. Nagyon tetszik bennük az, hogyha õk
akarnak valamit, bármi áron is, de elérik. Az a
baj, hogy sokan a bõrük színe alapján ítélik meg
az embert. A cigányoknak nagyon nagy akarat-
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erejük van, ami bajban és sikerben a leghûsége-
sebb segítõjükké vált.” (lány, Taktakenéz)

„Azért szeretem, mert igazságosabbak, mint a
parasztok.” (fiú, Debrecen)

„A tévében leginkább az a jellemzõ, hogy na-
gyon szegény, elkeseredett romákat filmesíte-
nek meg. Ezt igazságtalannak tartom. Szerintem
nagyon sok cigány dolgozik,  sõt igényesebben
és tisztábban járunk iskolába sok magyar gye-
reknél” (lány, Nagyrábé)

„Befogadják az embereket. Harcolnak a hazáju-
kért. Nem irigyek egymásra. Igazat mondanak.
Betartják a szabályokat.” (lány, Pécs)

„Sok jó munkát végeznek el, és nagyon szeret-
nek dolgozni” (fiú, Karcag)

„Ha nagy leszek, dolgozni szeretnék. Két gyere-
ket és egy cigány szép feleséget. Egészen biz-
tos, hogy majd segítem a szüleimet. Majd úgy
nevelem a gyermekeimet, mint a szüleim.” (fiú,
Tiszacsege)

„A cigányok szeretnek dolgozni, libát tépni,
szeretnek zenét hallgatni, táncolni.” (lány,
Tiszacsege)

„Õk igen hajlamosak a munkára és tudnak dol-
gozni. Van olyan hely, ahol még nagyon régie-
sek (de nagyon ritka). Hogyan és mibõl gazdál-
kodnak? Ugyanis sok jószágot tartanak a cigá-
nyok” (fiú, Gyulaj)

A felsõbb évesek dolgozataiban a mun-
ka, a munka fontossága központi szerepet
játszik. Funkciója a napi megélhetés bizto-
sítása és a gyerekek ellátása. Az alábbi
részletekben látjuk, hogy a gyerek – a
szakirodalomból ismert modell szerint,
például Stewart (1994) és Forray –
Hegedûs (2003) – fontos különbséget lát a
nõk és a férfiak között, 

„És az asszonyok mindennapi munkájukról,
szolgáltatásukról, a  mindennapit beszerezni va-
lójukról, tevékenységükrõl (írnék). Az asszo-
nyok mindig kitaláltak valamit, hogy minden
nap megéljenek. Ilyen tevékenység volt például
a jóslás, alkalmi munkák stb.  A mindennapi be-
tevõrõl az asszony gondoskodott. (A férfiakkal
szemben)” (fiú, Gyulaj)

Hasonló, de még élesebb megfogalma-
zást találunk az ország másik felén élõ
gyereknél is. Itt a rendes, dolgos cigány
család képével szemben jeleníti meg a

munkátalant. Talán a túl szigorú bemuta-
tást enyhítendõ, hozzáteszi: „Természete-
sen ez magyar családoknál is így van”. 

„Van család, ahol az ember nem dolgozik, és az
asszonyt küldi dolgozni. És amit az asszony ke-
res, az ember elveszi és megissza és legépezi
(sic!), és a gyerekeknek nincs mit enni.” (lány,
Nyírkáta)

Az esszék között egyetlen van, amely
egyértelmûen negatív, ám keserûséggel át-
hatott képet rajzol a romákról.  A szöveg-
ben a „munkanélküliség” szót kettõs jelen-
tésûnek vélem. Egyfelõl a hivatalos „nem
foglalkoztatott” jelentést tartalmazza, más-
felõl a „munkátlanságot”. A korábbiakban
láttuk, hogy a munka a gyerekek leírásában
korántsem azonos a hivatalos foglalkozta-
tással, hanem fáradságos, pénzkeresõ tevé-
kenységet jelent. Az alábbi leírás keserûsé-
ge azt a benyomást kelti, hogy a saját csa-
ládról szól, a bemutatott emberek – inkább
a férfiakról, de a nõkrõl  is szó van – nem
törekednek önmagukról és a gyerekekrõl
gondoskodni. Egyetlen mentõ körülmény,
hogy a férfiaknak nehéz „nem az õ fajtá-
jukba” tartozó – nem cigány – közösségbe
kerülni. Érdemes kiemelni és megismétel-
ni, hogy ilyen családképet a 140 tanuló kö-
zül csak egyetlen gyereknél találunk. Ez
véleményem szerint azt is jelzi, hogy a
„nagyon szegény, elkeseredett” családok-
ból – ahogyan az egyik idézett írásban ol-
vashattuk – nemigen kerülnek a gyerekek
olyan helyzetbe, hogy tanulmányi verseny-
ben indulhassanak. 

„A cigányok munkanélküliségét venném filmre.
A nõk otthon ülnek, háztartási munkát végez-
nek. A szomszédba átmennek, pletykálnak, nem
az otthoni munkával foglalkoznak. A férfiak üz-
letelnek, vagy lopják a napot, heverésznek és
nem azzal foglalkoznak, hogy a gyereknek tud-
janak venni ennivalót. Nekik mindegy, hogy do-
log van, vagy sem. Igaz elég nehéz nekik olyan
közösségbe kerülni, akik nem az õ fajtájukból
származnak. Szeretik a kocsmát, a haverok ott
felszabadultnak érzik magukat. Szeretnek este
muzsikálni, táncolni, inni. Ünnepelni nagyon
szeretnek, sok rokon társaságában” (lány, Nyír-
egyháza)

Az intellektuális jellemzõk közül leg-
gyakoribb a zene, a tánc, a mese, sõt a
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szépirodalom területén mutatott tehetség
említése – de errõl részletesebben más
összefüggésben lesz szó. Az alkalmazko-
dást a cigány nép történetével összefüg-
gésben említik.

Negatív attribútumok igen ritkán fordul-
nak elõ. A saját közösség  bírálata nem volt
tárgya a fogalmazásnak, s nem is várható,
hogy a gyerekek bírálattal illessék csoport-
jukat. Ennek ismét csak nem is az életkori
összefüggését hangsúlyozom, hanem a
többségi környezet elõítéleteivel való tu-
datos szembehelyezkedést. A „hangosan
beszél az utcán” olyan szövegkörnyezet-
ben fordul elõ, amelyben a gyerek a ma-
gyarok türelmetlenségének tulajdonítja,
hogy ítéleteikben ez az apróság súlyosan
esik latba. A „mindig a nehezebb utat vá-
lasztják” kitétel nehezebben értelmezhetõ:
írója valószínûleg arra utalt, hogy nehe-
zebben élnek, többet küzdenek ugyan-
azokért a célokért, mint mások. Ez persze
nem föltétlenül negatívum, inkább a szö-
vegkörnyezet sugallja az értelmezést.  A
felsõbb évfolyamba járóknál – mint a fen-
ti idézetekbõl kitûnik – gyakrabban fordul-
nak elõ bíráló elemek.

„Az én fajtám”

A „miért szeretem” kérdésre feleletet je-
lentenek már a fent bemutatott jellemzõk
is. Mégis külön vizsgáljuk meg a közös-
séghez való tartozást, mint a szeretet magá-
tól értetõdõ okát. A közelmúlt szakirodal-
mában (vö. Ladányi – Szelényi, 1997;
Havas – Kemény – Kertesi, 1998) vitatott
kérdésre – „ki a cigány?” – a gyerekeknél
magától értetõdik a válasz. Valamennyi
versenyzõ, aki ezt a feladatot választotta,
leírja etnikai hovatartozását: mindössze né-
gyen vannak, akik nem cigányokként hatá-
rozták meg önmagukat. Néhányan szüksé-
gesnek látták közölni, hogy „félcigányok”,
sõt az a kifejezés is elõfordult, hogy „kor-
csok”. Az utóbbi önbesorolás a magyar
nyelvben egyértelmûen negatív konnotá-
ciójú, e fogalmazásban azonban egyszerû
tényközlést jelent, és nem zavarja a beszé-
lõt (írót) kötõdéseinek leírásában, azaz
nem látszik a bizonyítás kényszere sem. 

A kérdés megfogalmazásában két okból
nem kínáltuk fel a gyerekeknek a „roma”
elnevezést. Az egyik ok a verseny, a mû-
veltségi terület elnevezése (cigány – és
nem roma – népismeret), a másik pedig az,
hogy számítottunk olyan csoportokból
származó gyerekek részvételére, akik ön-
magukat nem romának, hanem cigánynak
sorolják be (beások, magyarcigányok). A
saját csoport elnevezésére a „közösség”
kifejezést használtuk mint értéksemleges,
s az újabb narratívákban szakszerûnek szá-
mító meghatározást. 

A fogalmazásokban a „roma” öndefiní-
ció ritkán fordul elõ – olyan esetekben,
amikor a gyerek roma (oláhcigány) közös-
séghez tartozónak tartja magát, ugyanígy
néhányan a „beás” elnevezést alkalmazzák
önmagukra és közösségükre. A „cigány”
szó azonban mindegyik gyerek fogalma-
zásában megjelenik, a roma vagy a beás
szinonimájaként is. A gyerekek tehát elfo-
gadták a „cigány” kifejezést –, ám a „kö-
zösség” szót gyakran másokkal helyettesí-
tették. Ezek a következõk:

„az én fajtám”, 
„az én nemzetem”,
„az én népem”,
és egyszerûen a „cigányok”.

Legjellegzetesebb (bár nem gyakori) az
„én fajtám” kifejezés. Ennek elõfordulása
azért meglepõ, mert – bár tudományos
szempontból a cigány/roma közösség va-
lóban jelölhetõ így is – a közbeszédben
ezt a kifejezést nem használjuk. Amennyi-
ben mégis, akár a cigányság, akár más
csoportok megjelölésére, akkor ennek ne-
gatív tartalma van. A cigány gyermekek-
nél viszont ez a kifejezés a szoros érzelmi
kötõdés egyik alapjaként jelenik meg, ami
a vérségi kötelék fontosságát emeli ki.
Mint már szó volt róla, nem a nukleáris
család a vonatkoztatási csoport, hanem a
közösség, a rokonság, a nagycsalád  – bár-
mit foglaljanak is magukba ezek a kifeje-
zések. Úgy tûnik, hogy a „cigány” kifeje-
zés elfogadása a vérségi kötõdést az al-
csoportokon kívülre is kiterjeszti, hiszen a
roma vagy beás gyerek cigányként is defi-
niálja önmagát.

Is
ko

la
ku

lt
úr

a 
20

04
/8

135

Szemle



„Én azért szeretem az én fajtámat, mert jól tu-
dunk zenélni. Meg azért mert összetartunk, mert
gondoskodnak rólam.” (fiú, Nyíregyháza)

„Azért szeretem a cigányokat, mert én is közé-
jük tartozom. És minden ember a saját népét
szereti” (fiú, Debrecen)

„A cigány nemzet nekem egy nagyon szép nem-
zet. Nemcsak azért, mert én is cigány családból
származom, hanem azért is, mert becsülöm
õket.” (lány, Taktakenéz)

„Szerintem minden embernek meg kell ismer-
nie a származását, eredetét, és büszkének kell
lenni rá. Elsõsorban azért szeretem a cigányo-
kat, mert én is roma vagyok, oláh cigány, azon
belül lovári nyelvet beszélem.” (fiú, Nagyrábé)

„Én egy cigány gyerek vagyok! A népemet na-
gyon szeretem és tisztelem” (fiú, Tiszacsege)

„Én egy cigány gyerek vagyok, nagyon szere-
tem a fajtámat” (fiú, Tiszacsege)

„Én szeretek a cigányok között lenni, mert hi-
szen az az én népem és fajtám.” (lány, Tisza-
csege)

„Az én anyukám cigány és az anyukám család-
ja is az, de az apukám magyar. Ebbõl is követ-
kezik, hogy én mind a két fajhoz tartozom,
korcs vagyok, de cigánynak vallom magam
(lány, Tiszacsege)

Egy hosszabb részletet nemcsak a fenti-
ek illusztrálásaként emelek ki, hanem mert
szép, szigorú gyermeki logikával ível át a
személyestõl a csoporton át a politikai
nemzetig, a „nagypolitikáig”.

„Szeretem a cigányokat azért, mert az én faj-
tám, mert ha csak magyarok lennének, az nem
lenne jó. És nem lennének Magyarországon 10
millióan. Meg azért is, mert ha õk nem lenné-
nek, akkor nem lenne Magyarország. Az én
anyukám is beás, és ha õ nem lenne, én se len-
nék Magyarországon.” (lány, Pécs)

Az eddigi idézetekben már gyakran elõ-
fordultak a „másik” közösségre, a nem ci-
gányokra alkalmazott kifejezések. Erre
nem kínáltunk fel definíciót a kérdés meg-
fogalmazása során, így a gyerekek maguk
– csoportjaik, közösségeik – szóhasználatát
alkalmazták. Valószínûnek tartjuk, hogy
nemcsak általában a szokásos fordulattal
éltek, hanem  törekedtek udvariasan, ille-

delmesen fogalmazni. Ez a kifejezés a
„magyar”. Mint a legutóbbi részletben
pontosan látni lehet, a „cigány”, a „beás” ,
a „roma” egyúttal természetesen tagja Ma-
gyarország népének, így magyar is. Mégis
önmagukat többnyire a „magyarokkal”
szemben határozzák meg cigányként, ro-
maként, beásként. Elõfordul még a „másik
ember”, a  „gádzsó” és nagyon ritkán a
„paraszt” elnevezés is, de ezek használata
sokkal ritkább – különösen az utóbbié –,
mint a közösségen belül. Ennek nyilvánva-
ló oka a tanulmányi verseny, a dolgozat  ki-
vételes, ünnepi jellege, és a célzott közeg
nem cigány összetétele, így az írásbeliség
nyilván eltér a köznapi szóbeliségtõl. Ez
különösen érvényes abban a tekintetben,
hogy törekednek olyan kifejezéseket hasz-
nálni, amelyek véleményük szerint nem
sértik tanáraikat és a többségi társadalmat. 

Nem tudok olyan gyûjtésrõl, amely a ci-
gány közösségeken belüli, a nemcigá-
nyokra utaló szóhasználatra irányulna, sa-
ját megfigyeléseink szerint (Forray –
Hegedûs, 1998) negatív konnotációval
elõfordul a „zsidó” (városi nem-cigány,
nem-paraszt), „fehér”, „hipós” is. Érdemes
lenne több figyelmet szentelni erre a terü-
letre, nem csupán nyelvészeti, hanem szo-
ciálpszichológiai, csoportdinamikai szem-
pontból is. Annál is inkább, mivel – mi-
ként itt is kiderül – a „másik”, a vonatkoz-
tatási csoport még az általában megfigyelt-
nél is jelentõsebb szerepet játszik egy ki-
sebbségi csoport identitásában. 

A „magyarok” és a cigányok közötti
kapcsolatot kamaszlányok által írott-raj-
zolt szerelmi történetek jelenítik meg
plasztikusan. Mindkettõben az eltérõ etni-
kumú fiatalok szerelmét, a család ellenál-
lását és végül a boldog egymásra találást
írják-rajzolják le. 

Néhány fogalmazásban – éppen a mun-
kával kapcsolatban – a cigányságot érõ
diszkriminációra is van konkrét utalás.
Természetesen ezeket inkább a nagyob-
baknál, a 7–8. osztályosoknál találjuk.

„Leírnám az újságban, hogy a cigányokat miért
becsülik le mások. Milyen bajaik vannak a ro-
máknak. Képeket tennék bele a romák házáról,
munkájukról. Azt is leírnám benne egy táblázat
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félében, hogy a cigányok mennyi pénzt kapnak
a magyarokhoz képest, ugyanazért a munkáért.”
(lány, Pécs)

„Megkérdezném azt is, hogy el tudott-e helyez-
kedni. Ezt azért kérdezném meg, mert van egy
pár olyan vállalkozó vagy vállalat, akik a  bõr-
színük alapján illetve a fajtájuk miatt nem ve-
szik fel a cigányokat, hiába van akármilyen vég-
zettségük.” (fiú, Pécs)

A közösséghez tartozás egyszerû vallo-
mása – mint az érzelmi kötõdés oka –
gyakran társul erõsítõ pozitív tartalmakkal.
Ilyen a büszkeség („büszke vagyok, hogy
cigány vagyok”), illetve ennek kisebb ér-
zelmi töltetû kifejezése, a „nem szégyel-
lem”. Néha elõfordul így is: „Nem szégyel-
lem, sõt büszke vagyok!”)  Ide sorolhatunk
olyan állásfoglalásokat is, mint hogy „jó
cigánynak lenni”. Semlegesebb a „sors”
vagy „Isten akarata”, mint hivatkozási
alap, amely e közösségbe tartozóvá tette az
illetõt, és amelybe egyszerûen beletörõdik.

Komplex – vérségi és szociális – és
meghatóan költõi kifejezését találjuk az
összetartozásnak  az egyik kislány fogal-
mazásában:

„Én a cigányokat azért szeretem, mert olyanok,
mint én, és a bõrük színe is olyan, mint az enyém.
A viselkedésük és a sírásuk, a nevetésük és az örö-
mük egyforma, mint az enyém. A cigányokat na-
gyon tisztelem, mert szeretem õket.” (lány, Gyulaj)

Kultúra, hagyományok

A csoporthoz, a közösséghez való vérsé-
gi alapú kötõdés mellett a kulturális érté-
keknek, hagyományoknak széles spektru-
mával találkozunk, amelyekre ráépülnek az
érzelmek és a szoros szociális kapcsolatok. 

Ezek között kap szerepet a nyelv, nyelv-
használat. Az egyik, nem cigány etnikumú
tanuló azért szereti a cigányokat, mert „ér-
dekesen beszélnek”. A nyelvhez való
érzelemteli kapcsolatot mind a beás, mind a
lovári nyelvû gyerekek között is találunk.

„Nagyon szeretem a rokonaimat. És nagyon
szeretem, ha a cigányul beszélnek” (lány, Pécs)

„Még a nyelvünk szépségével szeretnék megis-
merkedni, mert egy nemzet a nyelve nélkül ha-
lott nemzet.” (fiú, Békés)

„Én azért szeretem a cigányokat, mert én is az
vagyok. Az igaz, hogy van magyar barátom is,
de a cigány fajtámat és elõttük nem szégyellem,
azért mert én megtanultam az õ nyelvüket és
kultúrájukat. Közben ismerkedem a cigány szo-
kásokkal és nyelvvel.” (fiú, Tiszacsege)

A nyelv lehet a határokon átívelõ testvé-
riség – vérségi kapcsolatok! – alapja is. 

„Azért is jó cigánynak lenni, mert Európában
más országokban is meg tudjuk értetni magun-
kat.  Olyan mintha más országok cigányságával
testvérek lennénk.” (lány, Nagyrábé)

A nyelvhasználat pedig a kulturális ha-
gyományok része. Egyik dolgozatból
plasztikusan rajzolódik ki a nyelvhaszná-
lat õsi szépsége.

„A leginkább azt szeretem, mikor egy-egy ün-
nep alkalmából összegyûlnek, és a régi szoká-
soknak megfelelõen a tágabb nagy család együtt
ünnepel. Szeretem, hogy engedelmet kérnek
ilyenkor a megszólalásra is, használják az õsi,
régi szófordulatokat”. (fiú, Nyíregyháza)

A hagyományok megtartása, gyakorlása
nagy érték és egyike a közösséget összetar-
tó kötelékeknek. Ezzel már a 11–12 éves
gyerekek is tisztában vannak, büszkék ha-
gyományaikra, büszkék arra, hogy család-
juk, közösségük megtartotta és ápolja eze-
ket. A nem cigányok is elismeréssel és né-
mi irigységgel írnak a cigány hagyomá-
nyokról. A „tágabb nagy család” összetar-
tozását reprezentálják és erõsítik a virrasz-
talások, a keresztelõk, lakodalmak, és álta-
lában az ünnepek („mulatságok” –, aho-
gyan M. Stewart, 1994 tanulmányában sze-
replõ romák mondják). Az együttlétek te-
remtenek alkalmat a közös zenélésre, ének-
lésre, táncolásra, viccelõdésre, történetek
és mesék elmondására, meghallgatására.
Ezért van az, hogy minden részletesebb fo-
galmazás kitér a hagyományos együttlétek-
re, amikor a gyerek közösségéhez való kö-
tõdését magyarázza, indokolja, vagy a kül-
világ számára be szeretné azt mutatni. 

Kivételesen egy rövid fogalmazást egé-
szében idézek, amelynek írója a cigány ha-
gyományokról szerzett ismereteirõl is
igyekszik beszámolni, talán kicsit stréber-
ként is túlteljesítve a feladatot.
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„Én azért szeretem a cigányokat, mert magam is
az vagyok. De nemcsak ezért, hanem szeretem
a zenéjüket, hagyományaikat. A magyarok azt
hiszik, hogy a cigányoknak semmi „kultúrájuk”
nincs.
A hagyományok közül legjobban a tavaszsürge-
tõ szokás és a tavaszünnep „fogott” meg legin-
kább. Mikor az öreg cigányok kimennek a sát-
rak elé és sarkuk alá teszik a cseréppipáikat és
mondják: Eltörjük a pipácskát, csináljuk a
tavaszkát.
Vagy amikor a tavaszünnepet ünneplik. A lá-
nyokat „megkoronázzák” a fiúk, gólyahírbõl
készült koszorúval, hogy eldöntsék, ki a leg-
szebb, ki lesz a tavasztündér.
Ezenkívül még sok hagyomány van, ilyen pél-
dául a gyászmegszakítás, vagy a halott tisztelet,
keresztelõ, stb. 
Ugyanúgy tetszenek a hagyományos mestersé-
gek, teknõvájás, szegkovács, kosárfonó stb. A
mesterségeket a fiúk eltanulják apjuktól, és ha
már itt tartok, hadd említsem meg a gyermekek
játékait. A kisfiúknál a kacsázás, a huva, huva,
medve, medve, bolond medve, bovazás, a kis-
lányoknál a „fõzés”, konuvancás, labdázás és
babázás.
És ne felejtsem ki a zenét. Oda vagyok érte, tán-
colni is tudok. Voltam egy hetes táborban, ahol
cigány táncot tanultunk. Lenyûgözve néztem,
ahogy táncoltak, és a hagyományok szerint nem
is értek egymáshoz. A férfi mintha támadna, a
nõ meg védekezik. 
Én szeretem a cigányokat és nem is tagadom,
hogy az vagyok. Rengeteg sok hagyomány van.
A cigány kultúráról szeretek tanulni, sok infor-
mációt beszerezni. Remélem azt, hogy a cigá-
nyok a jövõben jobb módba kerülnek, de ez a
cigányoktól is függ” (fiú, Gyulaj)

A hagyományok között sorolják fel né-
hányan azokat a tudásokat, ismereteket,
foglalkozásokat, amelyeket közösségeik
felhalmoztak. A fenti leírásban bõven ta-
lálkozunk ilyenekkel. Mások felsorolják a
gyógynövények és a gyógyítás ismeretét
(egyik gyerek szerint a közösség asszonyai
200 gyógynövényt ismernek!), kiemelik
az állatok szeretetét és ismeretét, különö-
sen a lovakét: „senki sem ért úgy a lovak
nyelvén, mint a romák” – írja egyikük.
Ezeket a tudásokat szeretnék néhányan be-
mutatni az ország egészének, sõt az EU-
nak is, filmeken, könyvekben. A felmuta-
tandó teljesítmények között kiemelik a ze-
nét, táncot és a mesemondást is. 

A büszkén vállalt hagyományok közé
tartozhat a vallás is. „Szeretik az Istent, és
imádkoznak hozzá. Elmennek szent he-

lyekre a Szûz Anyához.” – írja egy pécsi
gyerek. 

A gyermek szerepét, a családban elfog-
lalt helyét a nem cigány családokban szo-
katlan megfogalmazások („tisztelik a gyer-
mekeket”) mellett egy rendkívül érdekes és
szokatlan megjegyzéssel mutatom be. 

„Legeslegjobban azt szeretem bennük, hogy
100%-ból 90%  kicsike, olyan, mintha egy kis-
gyerekkel beszélek, aztán mégis egy 20–30 év
körülivel (lány, Gyulaj)

Úgy vélem, hogy nem a testmagasságra
vagy általában a fizikai jellemzõkre utal a
kislány, hanem olyan szociális interakci-
ókra, amelyek során nincs különbség a
gyermek és felnõtt között. Az életkor és
függõségek szerint rendezett hierarchikus
szociális struktúrák – amilyen az iskola is
–  elsajátításához az egyenrangúságra szo-
cializált gyereknek nyilván újabb tanulás-
ra van szüksége.

A finom ételek, az otthon konyhája min-
den ember számára fontos kötelék a szülõi
házhoz. A cigány tanulóknál ez gyakran az
identitás és a hovatartozás büszke vállalá-
sának forrása. A közös étkezés fontos ele-
me az ünnepeknek, ,A legfinomabb cigány
ételek’ (Csemer – Korpádi – Patyi, 2003)
címû könyv is errõl tanúskodik. Tudomá-
nyosan igazolható-e speciális cigány
konyha létezése, vagy sem, gyerekek és
felnõttek egyetértenek abban, hogy a cigá-
nyok sajátosan jól fõznek-sütnek – cigá-
nyok, beások, romák egyaránt.

„Mivel én is cigány vagyok, sok beás családot
ismerek. Finomat étkeznek, fõznek, jó kenyeret
sütnek” (lány, Pécs)

Bármi legyen is az ünnep alkalma – errõl
nem írnak a gyerekek –, lényeges az evés
mellett együttlét, beszélgetés, zene, tánc és
vidámság. A tréfálkozás a cigány, roma
együttlétek sajátossága. A nem cigány tár-
saságban a viccmesélés rutinja nagyon is
jellemzõ, cigány közösségben az eredeti-
séggel, a tréfálkozással igyekszik a társaság
középpontjába kerülni mindenki. A társasá-
gi stílus egyfajta szociális nyomásra alakul
(hasonlítható talán a „keep smiling” stílusá-
hoz), és azt a benyomást kelti a kivülál-
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lóban és a gyermeki résztvevõben, hogy „a
cigányok” mindig jókedvûek.  

„Ami a dalban van ...”

A zene, a dal fontossága – ahogy  Kovalc-
sik (1996, 2000)  mély elemzése és a címben
részben idézett találó megfogalmazása érzé-
kelteti – a verseny szinte minden résztvevõ-
jére érvényes, függetlenül attól, melyik ci-
gány, roma alcsoport tagjai. A zene, a dal a
közösség szoros érzelmi kötõdésének egyik
legfontosabb szála, az etnikai identitás büsz-
ke vállalásának egyik megalapozója. 

Van, aki az ünnepek kedves elemeként
sorolja fel a közös zenélést, éneklést, tán-
cot. Mások felsorolják azokat a híressége-
ket, akikre büszkék, akiket szívesen bemu-
tatnának az ország, sõt egész Európa nép-
ének. Egyesek hosszan sorolják a híressé-
geket a 100 Tagú Cigányzenekartól Bódi
Gusztin át a Kalyi Jagig, Ando Dromig.
Van, aki családjának zenészcsoportjára
büszke („Uzse ile”) 

Nehéz választani, melyik érzelem-gaz-
dag megfogalmazásból idézzek a fentiek
illusztrálására. 

„Akkor érzem igazán, hogy jó cigánynak lenni,
amikor meghallom a tévében vagy a rádióban a
zenét. Olyankor valami megmozdul bennem,
egy gádzsó ezt nehezen értheti meg.” (fiú,
Nagyrábé)

„Értettem a szívemben lobogó tüzet, és az egy-
re gyakrabban feltörõ mély érzéseket a zene
hallatán, s ha valaki bántotta a cigányokat.”
(lány, Békés)

„Én cigánynak születtem és nagyon szeretek ci-
gányok között lenni. Papám mesél, hogy milyen
volt régen és milyen volt a szokás, ünnepekkor
összegyûlünk, együtt énekelünk, táncolunk,
házról házra járunk és felköszöntjük a rokonain-
kat, a testvérünket” (fiú, Debrecen)

A dallal szinte egyenértékû – de érdekes
módon nem a mutogatni való büszkeség
forrása a tánc is. „Cigányul táncolunk” –
fogalmaz az egyik gyerek. „Énekelünk,
táncolunk, mesélünk, mulatunk” – a nagy-
ra értékelt közösségi alkalmak fontos tevé-
kenységei, az összetartozás átélhetõ és át-
élt boldogító eseményei.

Összegzés

A cigány népismereti tanulmányi ver-
seny adta a lehetõséget a fenti elemzésre.
Az elemzésben  nem tudtam egyelõre a
teljes anyagot feldolgozni. Arra töreked-
tem, hogy azokat az elemeket mutassam
be, amelyek a gyerekek szabad fogalmazá-
saiban a cigány közösség attribútumait
reprezentálják. 

Úgy vélem, a cigány közösség így kiraj-
zolódó önképe alapvetõen ellentétes a tár-
sadalomban elterjedt roma-képpel, legyen
az akár rokonszenvezõ is. A hasonló, ennél
célirányosabb és alaposabb elemzések el-
végzése mind tudományos szempontból,
mind pedig a szakpolitikák kiformálása
szempontjából fontos lehet. 

Hangsúlyozom, hogy a gyerekeknél –
bár talán az „átlagosnál” erõsebb identitá-
sú mintát elemeztem – szó sincsen az as-
szimiláció szándékáról, a nyomtalan beol-
vadás iránti vágyról. Ellenkezõleg, a kö-
zösség iránti õszinte, mély elkötelezettség,
érzelmi kötõdés fejezõdik ki a sokszor
gyermekes megfogalmazásokban.

Végezetül, az utóbbi megállapítás il-
lusztrálásának szándékával és az elemzést
végzõ alig leplezett rokonszenvének be-
mutatására idézem egy nyírkátai kisfiú
vallomását:

„Azért szeretek cigány lenni, mert sok olyat csi-
nálok, amit a magyar nem.
Azért szeretek cigány lenni, mert sokat tánco-
lok.
Azért szeretek cigány lenni, mert szeretek éne-
kelni
Azért szeretek cigány lenni, mert azt csinálok,
amit akarok
Azért szeretek cigány lenni, mert jókedvûek
És hozzáteszem, hogy szeretem a cigányokat”

Jegyzet

(1) Az Országos Közoktatási Intézet Nemzetiségi
Koordinációs Irodája Fábiánné Orosz Ibolya vezeté-
sével, személyes elkötelezettségén alapuló munkájá-
val megszervezte az Országos Általános Iskolai Ta-
nulmányi Versenyt a cigány népismeret területén,
amelyet az Oktatási Minisztérium támogatott. Ez a
verseny azért egyedi és elsõdleges, mert elsõ ízben
biztosított egyenrangú feltételeket a cigány népisme-
retet, cigány nyelveket tanuló diákoknak az ország
egész területén a hagyományos iskolai tantárgyakban
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versenyzõkkel. A verseny döntõje az Országos Ci-
gány Önkormányzat támogatásával szervezõdött.
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