
Tiltakozáshullámoktól hangos az on-
line média, sõt offline megmozdulásokig
fokozódott az ellenkampány a szellemi
tulajdont és szerzõi jogvédelmet szabá-
lyozó nemzetközi törvénytervezetek kap-
csán (ACTA, SOPA, PIPA1). Januárban
szinte napi rendszerességgel olvashat-
tunk az Egyesült Államokban és az EU-
ban nagyjából párhuzamosan zajló törté-
nésekrõl. A szemben álló érvrendszerek:
egységes jogvédelem az alkotások és szel-
lemi javak számára versus véleménynyil-
vánítás szabadságának megsértése, cen-
zúra, szabad online aktivitás korlátozása;
alkotói és disztribútori copyright-lobbi
áll a kalózkodás társadalmi gyakorlatával
szemben.

A szerzõi jog kalózai. A kalózok szere-
pe a kulturális termelés és csere folyama-
taiban a könyvnyomtatástól a fájlcserélõ
hálózatokig, Bodó Balázs 2011-ben, a
Typotex Kiadó Edition 2.0 sorozatában
megjelent könyve kitûnõ olvasmány a
nemzetközi és online közbeszéd, illetve
politikai napirend aktualitásai mellé. 
A sorozat a statikus szöveg – dinamikus
internet, tudós szerzõ – laikus olvasó te-
matikák mentén szervezõdik, a kiadó 
bevallása szerint a könyvkiadás és az
internet konfliktusos kapcsolatában 
a könyvolvasás új alternatíváit próbálja
feltárni.2 Kétségtelen, hogy a budapesti
médiakutató-közgazdász, Bodó Balázs 
által feltárt terület a mindennapos gya-
korlatban meghatározó alternatívát jelent
a felhasználók számára a kultúripar egyes
termékeihez való hozzáférés szempontjá-
ból. A kalózkodást célzó vizsgálódás
ugyanakkor a kulturális piac valamennyi
szereplõje számára fontos következtetése-
ket világít meg, lehetséges válaszokat 
sorakoztat fel a tucatjával felmerülõ kér-
désekre az igencsak vitatott témakör rész-
letes, módszeres leírása által. A kötet köz-
ponti témáját szûkebb értelemben a ka-

lózkodás mint olyan, tágabb értelemben a
kulturális piac digitalizáltság felé mutató
konvergenciafolyamatai képezik. A status
quo több oldalról is megingott – derül ki
Bodó Balázs hatéves kutatói munkájának
eredményeképpen, a kényszervissza-
állítási kísérleteket pedig a papírkosárba3

kívánja a piaci szereplõk jelentõs hánya-
da, amint azt az anti-ACTA, anti-SOPA
tiltakozások, petíciók,4 sokezres támoga-
tottságú közösségi oldalak5 is tükrözik.

Bodó Balázs a kalóz jelentésének 
fogalomtörténeti variációival vezeti fel a
mai peer-to-peer jószágcsere kérdését.
Már az elsõdleges jelentés szerinti kalóz
figurájának szentelt kezdõ fejezetekbõl
kitûnik annak többrétûsége és az ebbõl
következõ etikailag vitatható státusz. A
szerzõ történeti-szemantikai alapokra
utalva óva int a szélsõséges állásfoglalás-
októl: „az a kontextus, ahonnan a szerzõi
jog a kalóz figuráját kölcsönvette, koránt-
sem kínál olyan egyértelmû vita nélkül
negatív jelentést a kalóz fogalmának,
mint amennyire azt a szerzõi jogi diskur-
zus alakítói sugallni szeretnék.” (27.) 
A szerzõ három bevezetõ fejezetben tesz
kísérletet a kalózdiskurzus árnyalt histo-
riografikus elemzésére, a különbözõ ka-
lóztársadalmak ténykedésének leírására,
különös tekintettel az általuk betöltött
társadalmi, piaci szerepre. Hangsúlyos a
figura komplex megjelenése a javakhoz
fûzõdõ érdekek metszéspontjában olyan
kiegyenlítõ szereplõként, aki a kínálat-ke-
resleti, valamint a munkaerõ-piaci inga-
dozásokat mérsékelni képes, sõt mi több,
esetenként a hatalommal együttmûködõ
piacszabályozó funkciót is ellát – tény,
hogy mindezt a normasértés, illegalitás
stigmája árán. A szerzõijog-sértés bûn-
ügyi kategóriájának aktoraként megjelenõ
kalóz fogalom örökli ezt a negatív besoro-
lást, a diskurzusban azonban érdemes a
sértett fél kiszolgáltatottságérzetének
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összetevõjét észrevenni. A mitikus kalóz
pozitív, Robin Hood-i olvasata viszont
nem kap helyet a copyrightbitorló nega-
tív képének ellensúlyozásában, pontosan
a szerzõi jog mint jogalkotási kategória
szempontjai miatt. Ez utóbbi ugyanis az
alkotók és a terjesztés üzleti szereplõinek
érdekeit veszi figyelembe csupán, a kul-
túrafogyasztók érdekcsoportja a szabályo-
zás alakulásából kimaradt. 

Az európai könyvpiac erõviszonyai-
nak összehasonlítása kap helyet a továb-
biakban a kötetben. Az angol szabályozó
jogok, a francia, ír, svájci és délnémet he-
lyi sajátosságok példázzák rendre a vitás
erõviszonyokat, amelyekben rendszerint
a „kizárólagosság” forrásainak ellentmon-
dásos eredete szolgál alapul (nem egyér-
telmû az, hogy ki és milyen alapon lehet
kizárólagos tulajdonosa egy szellemi-kul-
turális terméknek). A kalózjelenséget
eredményezheti a termelõk-alkotók konf-
liktusa, a kereskedelmi versenytársaké, a
piaci hiányosság, a hatályos jogszabály
megsértése, a hatalommal folytatott játsz-
ma, az „underclass” felzárkózási igénye,
azaz opportunista helyzetkihasználás,
tolvajlás, plágium vagy ajándékgazdaság
és share-kultúra egyszerre – foglalhat-
nánk össze az interkulturalitás, médium-
történet, tulajdonjog, társadalmi rétegzõ-
dés, hálózatiság és kultúrszociológiai
szempontokat egyaránt figyelemmel kísé-
rõ leírásokat. A szerteágazó szempont-
rendszert viszont logikus tartalomszer-
kesztési vonal tartja össze. A nyilvánvaló
történeti-kronológiai szempontot a nem-
zeti kultúrák felé tett kitérõk árnyalják,
majd az egyes fejezetek zárótanulságai,
következtetései összegzik a kalózkodás
jelentésfejlõdésének állomásait, míg 
a digitális technológiák paradigmaváltó
korszakához érünk. Útközben pedig va-
lamennyi kapcsolódó jelenség magyará-
zata helyet kap, így a szerzõ és a szelle-
mi tulajdon fogalmának megszületése, a
Statute of Anne – az elsõ szerzõi jogi sza-
bályozás, az örökös copyright és a public
domain viszonya, a korlátozásokat áthágó
kalóztársadalomban érvényes önszabá-
lyozó mechanizmusok.

A „fájlcserélés” mint a kalózkodás
semleges szinonimája szándékos foga-
lomváltás a közelmúltra és jelenre vonat-
kozó fejezetekben, és mi tagadás, itt válik
számunkra izgalmassá a konfliktus,
amelynek fenntartásához és fokozódásá-
hoz (bevalljuk vagy sem) torrent- és fájl-

megosztók felhasználóiként magunk is
hozzájárulunk. A téma relevanciája ezen
a ponton megkerülhetetlenné válik; két-
lem, hogy létezik olyan internetfelhasz-
náló, akit ne személyesen, közvetlenül
érintene a P2P kalózok kora címû rész (al-
kotók, „feketepiacon” járatos felhaszná-
lók, törvényhozók, társadalomtudósok,
jogutódok, szerzõi jogvédelem kétség-
beesett aktivistái egyaránt érintettek az
alternatív digitális tér résztvevõiként). 

A szerzõ kijelenti a szerzõi jogi dis-
kurzus kellemetlen igazságát: az internet
a tökéletes másológép (179.), az informá-
ció két pont között továbbmásolja önma-
gát, a médium mûködési alapelve adja 
a legkézenfekvõbb alternatívát az alkotá-
sok terjesztésére, abszurdnak tûnhet 
tehát a digitális csatornára vonatkozó má-
soláskorlátozó/tiltó kísérlet. Nem kevésbé
a szolgáltatók felelõssé tétele a felhaszná-
lók aktivitásáért. Bodó választás elé állít:
tekinthetjük tisztán jogi kérdésnek a ka-
lózkodást, vagy megpróbálhatjuk a tech-
nológia által életre hívott „ajándékgazda-
ságot” megérteni, annak a kulturális piac-
ra, társadalmi gyakorlatra tett hatásairól
tisztább képet kapni. 

De jure – bûntett, 
de facto – kézenfekvõ

A két szélsõség között felmerülõ lehet-
séges érvekre is találunk példát: a 251. ol-
dalon az etikai többértelmûség kérdése
vetõdik fel: ha én megvásároltam és jog-
szerûen birtoklom, akkor a környezetem-
nek jogosan vagy jogtalanul mutatom
meg? Továbbá milyen mértékben tehetõ
felelõssé a szolgáltató – a közömbös
struktúra jogilag elmarasztalható az álta-
la lehetõvé tett alternatívák miatt? (172.)
Az elitkultúra kultiválása vagy az adott
esetben alulról jövõ innovációs lehetõsé-
gek befogadása mellett voksolunk? (194.)
A P2P rövidre zárja az alkotók és a végfel-
használók kapcsolatát, tehát csak a köz-
vetítõk érdeke lenne a copyrightlobbi?
(232.) Hiteles maradhat-e a tiltó állás-
pont, miután valamely jogtulajdonos be-
vallja, hogy elõnyére válnak a jogtalan
felhasználók is? (255.) A fájlcsere helyet-
tesítõ vagy hiánypótló funkciót tölt be,
felháborodjunk, vagy fejlesszük a legális
lehetõségeket? (270.)

Csak néhány felkínált értelmezési le-
hetõséget emeltem ki a rendkívül árnyalt
helyzetelemzésbõl. A munka másik nagy
érdemét, a közkeletû tévedések eloszlatá- téka
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sára tett kísérletet sem szabad említés
nélkül hagynunk.

A termék fogalmának kiterjesztését
javasolja a szerzõ: a kulturális termék él-
ményjószág, értéke csak a fogyasztás után
derül ki, megvásárlásával tehát a fogyasz-
tó kockázatot vállal, emiatt a bevételek
nem feltétlen az egy másolat egyenlõ egy
el nem adott példány szerint alakulnak.
A gyakorlatban a jogtalanul másolt zene-
számok után megvásárolt koncertjegy is 
a termékbõl számító bevételek listájára
írandó. 

Ezenfelül figyelemre méltó a feketepi-
ac mûködési mechanizmusainak leírása,
amely talán a vállaltnál szélesebb körben
is érvényes összefüggésekkel szolgál.
Gondolok itt „a feketepiac kínálati piac:
elég egyetlen ember, aki fontosnak tart
valamit digitalizálni, archiválni, megosz-
tani másokkal” típusú kijelentésekre, 
az, akinek füle van, hallja meg keretben,
jelzés értékû lehet egy feketepiaci mecha-
nizmus mindazok számára, akik annak
átláthatóságáért, nyitottságáért tenni 
kívánnak.

Az ingyenességen, az ajándékon,
megosztáson alapuló kapcsolatok nem-
csak a szerzõi jogok, hanem a szélesebb
körben vizsgálható társadalomszervezõ-
dési, társadalomszociológiai kutatások fe-
lé mutatnak,6 amint maga a szerzõ is pa-
radigmaváltó jelenségeket vél felfedezni e
köznapi gyakorlatokban.

Zárásként magyarországi esettanul-
mányt olvashatunk, ezúttal az alkotás
szûkebb, specifikusabb területén, a fil-
mes P2P tartalomkalózlásén.

Az alaposan, körültekintõen végzett
kutatást fémjelezi a részletes, szerteágazó
tematikát felölelõ irodalomjegyzék, a láb-
jegyzetek alapossága, a kimerítõ magya-
rázatok, helyenként a látszólag távol álló
tudományterületek elméleteinek bekap-
csolása azon olvasók kedvéért, akik pél-
dául a játékelmélet összefüggéseivel is
szívesen foglalkoznak. Az érvelés a fel-
merülõ valamennyi szempontra részlete-
sen kitér, igazolva ezzel, hogy nem egy
kontextusból kiragadott kutatás eredmé-
nyét tartjuk a kezünkben, hanem a társa-
dalmi gyakorlatba mélyen beleágyazott
társadalmi mechanizmusokat magyarázó,
a digitális éra sine qua nonjait megvilágí-
tó következtetéseket látunk, amelyeket
akár azonnali és közvetlen tapasztalati 
ellenõrzésnek is alávethetünk (lásd a be-
vezetõben említett copyrightkontextusok).

Az összegzés a copyleft lehetõségét
mint keveset emlegetett megoldást rész-
letezi, azaz a minden jog fenntartva szél-
sõsége helyett a néhány jog fenntartva
alternatívát javasolja a kultúrpiaci konf-
liktusok enyhítésére. „Míg õk óriási pén-
zeket fordítanak az ellenünk való küzde-
lemre, mi fillérekbõl frusztráljuk õket”
(163.) – a de jure és de facto konfrontáci-
ója helyett a kalózban észrevehetõ az
innovátor, a kreatív felhasználó, aki társas
bizalmi hálózatot épít a digitális technoló-
giák alapmechanizmusait kihasználva, e
szemléletben hatásos zárógondolatként a
szerzõ egy mondatban így fogalmazza
meg a könyv tanulságát: „most megint
olyan idõk járnak, hogy érdemes õket
meghallgatni.” 
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Komáromi Tünde könyve egy ara-
nyosszéki településen mûködõ falusi bo-
szorkányság gyakorlatait és az ehhez fûzõ-
dõ képzeteket elemzi. A kötet szakmailag
szilárd lábakon áll. Mindig minden a he-
lyén van, mindenbõl csak az és csak
annyi, ami és amennyi éppen szükséges.

Az elsõ fejezetben a vizsgált telepü-
lésrõl láthatunk villanásnyi távoli és 
közelképeket: a közelmúlt társadalomtör-
téneti eseményeirõl, az itt élõk minden-
napi életvitelérõl tudjuk meg a legfonto-
sabbakat. 

A második fejezet a téma kutatástör-
ténetét ismerteti. A fejezetbõl kiérzõdik 
a szerzõ alapos szakirodalmi felkészült-
sége. Bemutatja a boszorkányság nemzet-
közi, történeti antropológiai, valamint
magyar néprajzi irodalmát. A szerzõ –
igen helyesen, remek marketingfogással –
a magyarországi olvasókra és kritikusokra
is gondol, és külön alfejezetet szentel 
a román néprajzi szakirodalom ismerteté-
sének is, elébe menve annak, hogy az el-
sõ adandó alkalommal ezt valaki számon
kérje tõle. (Mint ahogy azt erdélyi nép-
rajzkutatókként megszokhattuk.) A kü-
lönféle boszorkányságteóriákkal és meg-
közelítésmódokkal csak annyira foglalko-
zik, amennyi még épp emészthetõ, és
úgy, ahogy az a könyv gondolatmenete
szempontjából nélkülözhetetlen. E rész-
bõl is, mint általában az egész kötetbõl,
neves külföldi kutatóintézetek könyvtára-
ira visszavezethetõ szakirodalmi frisses-
ség és biztonság árad. A szociológiai,
pszichológiai szempontok bemutatását
követõen arra is futja erejébõl, hogy a kor-
társ boszorkányságkutatások legreleván-
sabb kérdéseit, e kutatási területben rejlõ
szemléleti perspektívákat is felvillantsa.

A vállalt antropológiai szemlélet és hang-
súlyosan angolszász szakirodalmi hivat-
kozások ellenére a szerzõ szépen, tömö-
ren, érthetõen ír magyarul, messze elke-
rüli az öncélú „tudományos reppelést”. 
A téma szempontjából meghatározó fon-
tosságú szakirodalmi elõzményekre,
szakmai életmûvekre való hivatkozás
szintén megfelelõ súllyal szerepel a
könyvben. Például Keszeg Vilmos ki-
emelkedõ jelentõségû könyve a mezõségi
hiedelemvilágról vagy Pócs Éva csíki ku-
tatásaira épülõ elemzései. 

A következõ fejezettel kezdõdik a
könyv „sûrûje”: tömény leírásokat és
elemzéseket olvashatunk a rontással kap-
csolatos falubeli képzetekrõl: a boszor-
kánysággal összefüggõ elõítéletekrõl, ron-
tásvádakról, a rontás módszereirõl és esz-
közeirõl, az ezeket alkalmazó specialis-
tákról, a rontással kapcsolatos társadal-
mi, gazdasági és egészségi problémákról,
azaz a rontás okairól, következményeirõl,
valamint a rontás igazságszolgáltatási
stratégiaként való alkalmazásáról. Az
elemzés levezetése során a rontásesetek
statisztikai elemzését is elvégzi, számsze-
rûen is kimutatva például a vádlott és 
az áldozat etnikai, nemi hovatartozását, 
a rontást kiváltó okokat, módszereit és
még sok minden egyebet is. Az elemzé-
sek etnográfiailag mindig jól dokumentál-
tak, logikusan felépítettek. A szerzõ meg-
állapításai (és a könyvben sok ilyen van!)
mindig az esetek aprólékos levezetésébõl
következnek. Különösen érdekes és újsze-
rû, amit a rontáshiedelmeknek a gazdasá-
gi, megélhetési és etnikai problémákkal
való kapcsolatáról, a helyi presztízsszer-
kezetbe és etnikumközi megítélésekbe
való beépülésérõl ír. 

téka
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A könyv következõ egysége kétségkí-
vül a legolvasmányosabb rész. Öt, jó
szemmel kiválasztott, árnyalt esetelem-
zést olvashatunk ebben a részben, ame-
lyek az elemzés által problematizált fon-
tosabb súlypontok elmélyültebb megérté-
sét teszik lehetõvé. Az esetelemzések 
apró részletekbe menõen mutatják be az
áldozat, a specialista, a boszorkány élet-
terét, kapcsolatrendszerét, problémáit,
érzéseit. 

A Komáromi-könyv nagy érdemének
tartom, hogy módszereiben, gyûjtött
anyagában, esetelemzéseiben meggyõzõ-
en vezeti le azt a felismerést, hogy min-
den, amit a rontásról elmondhatunk, em-
beri kapcsolatokhoz kötõdik. A rontás in-
dividualizmusának felismerése a szerzõt
arra késztette, hogy a kötetben meglehe-
tõsen nagy számú, részletes esetelemzé-
seket tegyen közzé, amelyek ugyanakkor
olvasmányossá is teszik a könyvet. A má-
sik ember élete, problémái – de még ma-
gánya is – mindig izgalmasak. Az ara-
nyosszéki falu mágikus színpadán sor-
sukkal egzisztenciális küzdelmet vívó
embereket, megdöbbentõ emberi problé-

mákat, élethelyzeteket láthatunk a szerzõ
jóvoltából. 

Bármennyire meglepõnek tûnik is 
a boszorkányság jelenlegi aktualitását,
modernitását hangsúlyozni, a könyv vé-
géhez érve semmi kétségünk nem lehet
afelõl, hogy a boszorkányság rendkívül
fontos szerepet tölt be a falusi közössé-
gek értelmezõ, válságkezelõ és szimboli-
kus igazságszolgáltató stratégiáiban, 
a különféle problémákkal küszködõ fal-
vak lakóinak arra való törekvésében,
hogy a változhatatlannak tûnõt megma-
gyarázzák, helyzetükön javítani próbál-
janak, vagy igazságot szolgáltassanak ak-
kor, amikor az más eszközökkel végleg
lehetetlennek tûnik. Az a magyar anya,
aki azért imádkozott és böjtölt, hogy a fia
utálja meg a román fiatalasszonyt, akivel
viszonya volt, a házasságuk kudarcáért az
anyós mágikus praktikáit okoló menyek
és a hozzájuk hasonlók a mágia modern
és könyörtelen tudását alkalmazzák,
amely végsõ soron a másik emberrõl, az
életrõl és a társadalomról szól.

Peti Lehel
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A SECURITATE MUNKAMÓDSZEREI
Denisa Bodeanu – Novák Csaba Zoltán: 
Az elnémult harang. Egy megfigyelés története,
Pálfi Géza élete a Securitate irataiban

A kommunizmus idõszakával foglalko-
zó történészek számára egyik fontos és
igen érzékeny témát az egyház és a volt
rendszer viszonya jelenti. A levéltárak fo-
lyamatos megnyílásával egyre tágabb te-
ret kap a múlt rendszer eddig csupán mo-
zaikszerû kutatása, melyben a társada-
lomtörténeti megközelítés dominál. Az
eddigi kutatások középpontjában az RKP
nemzetiségpolitikája, a román–magyar
kapcsolatok, a generációs csoportok és a
kisebbségi elitek álltak, kevés teret hagy-
va azon intézményeknek – például az
egyházaknak –, amelyek szintén célpont-
jai voltak a kommunista rendszernek. Je-
len kötet valójában nem pótolja teljes
mértékben ezt a hiányt, csupán adalékot
nyújt, illetve kiegészíti bizonyos szinten

egy megfigyelés történetét, melynek kö-
zéppontjában a katolikus egyház egyik
nagy népszerûségnek örvendõ lelkésze
áll. Denisa Bodeanu és Novák Csaba Zol-
tán közös munkája olyan kötet, amely kis-
sé elüt a Pro-Print Kiadó eddig megszokott
Források az erdélyi magyarság történeté-
hez sorozatától, de a formai változástól el-
tekintve beillene a dokumentumokat köz-
lõ és elemzõ sorozatba.1 Ami a különbsé-
get illeti, az a szerzõpáros közös kutatási
projektjét finanszírozó intézmények
együttmûködése (a kutatás a CNSAS, 
a Gheorghe ªincai Kutatóintézet és a Pro-
Print Kiadó közös programjában készült,
de a kutatásokat támogatta a Domus
Hungarica Scientiorum et Artium és az
AFCN is). 

Pro-Print Kiadó, Csíkszereda, 2011.



A kötet szerkezetileg két nagy – egy
elemzõ és egy forrásokból álló – részre
osztható. Az elemzés végeredményben a
szerzõk által összeállított, durván százol-
dalnyi elõtanulmány, amely segédletként
is szolgál a kötet többi részét kitevõ forrá-
sok tanulmányozásához, értelmezéséhez.
Az említett források egyrészt a Securitate
által összeállított (és a szerzõk által kivá-
logatott) és magyarra fordított dokumen-
tumokból áll. Másrészt pedig a kötetben
megjelenõ források interjúkat is tartal-
maznak a Pálfi Gézával kapcsolatban álló
személyekkel. Ez a típusú forrásközlés
szintén újdonságnak számít a romániai
magyar történeti módszerek és feldolgo-
zások számára, ahogyan a könyvhöz mel-
lékelt DVD is. A DVD egy rövid doku-
mentumfilmet tartalmaz, melyben több
embert is megszólaltatnak a Pálfi Géza-
üggyel kapcsolatosan, a szerzõk közül
Denisa Bodeanu is szerepet vállal, de a
Maksay Ágnes készítette film mindkét
szerzõ szakmai együttmûködésével jött
létre. Ami szintén kiemelt figyelmet érde-
mel, az a kötetben, még pontosabban a
bevezetõ tanulmányban szereplõ fotók,
amelyek szerepe a korhatás felidézése
mellett részben a Securitate módszerei-
hez is kapcsolódik, ugyanis ezek a fény-
képek a Pálfi-hagyaték mellett, a securi-
tatés dossziéjából is származnak. A kül-
alaknál maradva érdemes említést tenni 
a borítóról, amit Márton Krisztina terve-
zett és jól láthatóan ábrázolja a kötet té-
máját, valamint a címét. Több fotóbevá-
gás látható Pálfi Gézáról, mindez harang
formájába igazítva, a háttérben pedig fel-
tehetõleg a róla készült jelentéseket tar-
talmazó iratok fotói láthatóak. A cím tu-
lajdonképpen szintén egyféle adózás a
múltnak, ugyanis Pálfi halála után dr. Ka-
zár Lajos filmet szándékozott forgatni az
elhunytról Az elnémult harang címmel,
ez azonban nem valósult meg (minden-
nek nyomát szintén a Pálfiról készült bel-
ügyi jelentés õrizte).

A könyv bevezetõ tanulmánya szin-
tén két nagy részre osztható: egy elsõ, el-
méleti, illetve az ezt követõ gyakorlati
részre. Mindez lineárisan szerkesztetten,
oly módon, hogy követhetõek az esemé-
nyek – az RKP magyarságpolitikájától az
egyházon belül történt manipulációig, il-
letve Pálfi Géza esetéig.  

Az erdélyi magyar kisebbség egyfajta
problémaforrást jelentett a karhatalom
számára, fõleg a Ceauºescu-korszak vé-

gén, de számos példa adható arra, aho-
gyan a megtorlások már fõleg az 1956-os
magyarországi események után a magyar
kisebbségre koncentrálódtak. A magyar
kérdés mint állambiztonsági probléma
ebben a korszakban tematizálódott, bár
ideológiailag a román pártvezetés a naci-
onalizmus egyre nagyobb kihangsúlyozá-
sa mellett szállt síkra, ez végeredmény-
ben fontos mobilizációs eszköze volt 
a rendszernek. Ennek ellenére az állam-
biztonsági szervek elõszeretettel bélye-
gezték meg az erdélyi magyarság azon
elemeit, amelyek számukra gyanúsak
voltak, nacionalista, irredenta, soviniszta
jelzõkkel. Ezeket a vádakat, illetõleg fo-
galmakat igen képlékeny kontextusban
használták, ugyanis nem ritka eset volt
az, amikor a vádlott cselekedetei teljes
mértékben eltértek a hivatalos szervek 
általi megbélyegzéstõl. Egy másik aspek-
tusa a tanulmány elméleti részének a ka-
tolikus egyház helyzetének a felvázolása.
A katolikus egyház egyik fontos támo-
gatója maradt az erdélyi magyarságnak,
kulturális védelmezõjeként a párthatalom
számára egy megoldatlan problémaként
tûnt fel a biztonsági szervek jelentései-
ben. Bár az egyház ellenállása nem jelen-
tett különösebb veszélyt, már a szocialista
berendezkedés éveiben megjelentek
olyan emblematikus képviselõi, amelyek
ellenállást tanúsítva nem voltak hajlan-
dóak együttmûködni a rendszerrel. Ilyen
volt Márton Áron püspök példája, amely
a kötetben az egyik legtöbbet idézett név
is egyben. Az állam és az egyház viszo-
nya az adódó konfliktusok miatt nem volt
problémamentes. A titkosszolgálat meg-
próbálta az egyház legtöbb elemét be-
szervezni, illetve kitermelni egy olyan, 
a számára is megfelelõ generációt, amely
a késõbbiekben hajlandóbb lesz az
együttmûködésre. Történt mindez több-
kevesebb sikerrel, mindenesetre összes-
ségében a szerzõk is megjegyzik, hogy 
a katolikus egyház szenvedõ alanya volt 
a kommunista elnyomásnak, tagjait meg-
tizedelve, bebörtönözve próbálták meg-
törni az általuk kifejtett ellenállást. 

A kötet elméleti bevezetõjének talán
egyik legérdekesebb része a titkosszolgá-
lat munkamódszereinek felvázolása,
elemzése és az ezt követõ, példákkal való
illusztrálása. A kötetbõl megtudhatjuk,
hogyan is dolgozott a Securitate, milyen
eszközökkel operált, illetve hogyan 
nézett ki egy megfigyelés története. A téka
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Securitate által használt sajátos „bikkfa”
nyelvezetre a lábjegyzetekben található
magyarázat, bár ezek egyszerû szavak, bi-
zonyos esetekben korántsem egyszerû el-
igazodni jelentésükben.2 A román állam-
biztonság módszerei ezáltal rekonstruál-
hatóak, de mivel az intézmény az évek
során több átalakuláson ment keresztül,
ez a módszereiben is meglátszik. Ugyanis
nem azokat a drasztikus, terrorhoz is ha-
sonlítható módszereket használták a je-
len esetben is például a hetvenes-nyolc-
vanas években, mint a szovjet mintából
táplálkozó ötvenes években. Mindez ter-
mészetesen nem azt jelenti, hogy nem
volt szó megtorlásról, mivel ezek a mód-
szerek az emberi méltóság súlyos megsér-
tésével, az emberi jogok mellõzésével jár-
tak, de mindez nem történt olyan nyilvá-
nosan és agresszíven, mint az elõzõ peri-
ódusokban.   

Az elméleti rész befejezésével, amely
ismerteti egy megfigyelés elemzéséhez
szükséges kereteket, a konkrét eset bemu-
tatása következik. Pálfi Géza lelkész
1941. április 14-én született Máréfalván,
egyszerû földmûves-munkáscsaládból
származott, tanulmányait a gyulafehér-
vári Teológiai Intézetben folytatta, ekkor 
figyeltek fel rá elõször a hatóságok. 
A megfigyelésére két nagyobb terjedel-
mû, több dokumentum, fénykép, jegyzet
és egyéb anyagokból álló dossziét állított
össze a Securitate, 1963 és 1986 között.
Pálfi Géza személye azért is fontos, mivel
lelkészi tevékenysége alatt jó kapcsolat-
ban állt Márton Áron püspökkel, körzeté-
ben hívei száma növekedett, pedagógusi
tevékenységét pedig szintén nem várt 
sikerként könyvelhették el, az általa
használt módszer miatt, amely a magyar
irodalom és kultúra szeretetébõl és szigo-
rú ismeretébõl állott. Több mint húsz-
éves megfigyelésének a története nem ad
teljes képet Pálfiról, de mindenképpen
tartalmaz hasznos részleteket, amelyek
segíthetnek az életmûvének egy esetleges
teljesebb mértékû feldolgozásában. Bár
Pálfi Géza életében is, sokszor nyíltan 
elutasította a rendszert, tudomásul vette
megfigyelésének a tényét (ezt különféle
módszerekkel, fenyegetéssel tudomására
is hozták), ennek ellenére hite és meg-
gyõzõdése szerint cselekedett. Váratlan
és gyanús körülmények között bekövet-
kezett halála pedig még nagyobb port 
kavart. Ez azért történhetett, mivel több
hozzá közel álló ismerõse, illetve a 

prédikációit hallgató közösség is meg volt
gyõzõdve arról, hogy halálának köze le-
het a Securitatéhoz. Erre a nemzetközi
média is felfigyelt, az 1980-as évek köze-
pére már egyre nagyobb elszigeteltségben
levõ Ceauºescu-rendszer egyik megtorlá-
saként lett elkönyvelve. Hogy mi volt
konkrétan Pálfi halálának az oka, a szer-
zõk is próbáltak választ keresni, interjút
készítve azon emberekkel, akikkel utoljá-
ra kapcsolatban állt, pl. az õt kezelõ 
orvossal. Konkrét választ erre a könyvben
nem kapunk, objektív és magyarázó 
szövegben a találgatásokba nem bocsát-
koznak a szerzõk. Azonban minden le-
hetséges forgatókönyvet felvázolnak, vég-
eredményben arra következtetve, hogy
nem valószínû, hogy a Securitate felelõs
Pálfi Géza haláláért. Habár az errõl szóló
szekus dokumentumok gyanúsan kevés
információt tartalmaznak, a Pálfi dosszié-
ja jóval a halála után záródott le. Még in-
kább érdekes, hogy a nemzetközi média
vádjaira reagálva, a belügyi szervek ta-
gadták, hogy közük lett volna az esethez,
az általuk felhozott magyarázat azonban
hamisnak bizonyult (vagyis az, hogy Pálfi
örökletes betegségben szenvedett, ami-
ben az édesapja is elhunyt).  Temetésére
1984. március 15-én került sor, ahova
nagy tömeg gyûlt össze, szintén szimboli-
kus jelentést adva egy ellenállás esemé-
nyéhez. Ezzel is magyarázható, hogy
dossziéja lezárása jóval a halála után 
következett be. 

A kötet utolsó és egyben terjedelme-
sebb részét a már említett források teszik
ki mintegy háromszáz oldalban. Ily mó-
don az olvasó rendelkezésére állnak azon
módszerek és eligazítások, amelyek által
a források tanulmányozásával akár továb-
bi eredményekre juthat, illetve több kér-
dést feltehet, illetõleg választ adhat ezek-
re. Továbbá, a már említett kiegészítõ
DVD-melléklet segítségével a történet
megértése és felvázolása még színesebbé
válhat. Bár ez önmagában újítás (és való-
színûleg befolyásolja a könyv árát is
majd), talán érdemes lett volna közzéten-
ni elektronikusan is a Pálfi-dosszié doku-
mentumait, ily módon kiszélesítve a po-
tenciális olvasók sorát. Meg kell azonban
említeni a szerkesztési és helyesírási hi-
bákat is, amelyek a tanulmányban van-
nak jelen nagy számban. Bár jól megírt
munkáról van szó, összképrontó hatással
van a kötetre. Egy lehetséges második
vagy pótkiadásban ezekre érdemes lenne118
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odafigyelni. Szerencsés vállalkozás a kö-
tet román nyelvû fordítása, azonban a kö-
zeljövõben célszerû lenne egy angol vál-
tozatra is gondolni, ezáltal szélesebb kö-

zönséggel is megismertetve egy elmúlt
rendszer belügyi szerveinek a megtorló
módszereit.  

Fodor János

téka
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2. Csak néhány példa erre: beszervezés, behálózás, konspiratív elem, megfigyelési dosszié, bomlasz-
tás, semlegesítés stb. Ezek magyarázata megtalálható magyar nyelven is a kötetben is ajánlott inter-
netes Román állambiztonsági szótárban: http://allambiztonsagiszotar.adatbank.transindex.ro/

A TÖBBNYELVÛSÉG ARCAI
Horváth István – Tódor Erika Mária (szerk.):
Nyelvhasználat, tannyelv és két(több)nyelvû lét

A kötet a 2010. június 25–26-án Csík-
szeredában, a Sapientia Erdélyi Magyar
Tudományegyetemen szervezett harma-
dik, Kisebbségek nyelvi helyzete Romániá-
ban és a Kárpát-medencében címû két-
nyelvûség-konferencia szelektált anyagát
tartalmazza. Ez a konferencia lehetõséget
biztosított a tannyelv és tannyelvpolitika,
a kétnyelvû lét oktatásszervezési vonatko-
zásainak megvitatására, valamint bemu-
tatták a korábban elvégzett, a romániai
magyarságra reprezentatív szociológiai és
szociolingvisztikai felmérés adatainak
több részeredményét is.

A szerzõk névsorának végigtekintése
a téma legváltozatosabb nézõpontokból
való megvilágítását ígéri, hiszen a külön-
bözõ régiókból (Bukarest, Gyimesfelsõlok,
Kolozsvár, Budapest, Szabadka stb.) a
konferenciára érkezett elõadók nemcsak
nyelvészek, hanem szociológusok, polito-
lógusok, középiskolai tanárok stb.

A kötet 15 tanulmányt tartalmaz, 
három nagyobb egységbe rendezve: Válto-
zatosság és sokféleség az oktatásban, A
Demográfia, rétegzõdés, nyelvhasználat
megnevezésû kutatás részadatai, valamint
Léthelyzetek és a két(több)nyelvûség. 

Az elsõ rész hét tanulmánya a kisebb-
ségi oktatás problémáját elemzi különbözõ

szempontokból. Nem véletlen, hogy Pén-
tek János Többségi? Kisebbségi? címû írása
az elsõ, hiszen néhány olyan általános be-
vezetõ gondolatot tartalmaz a kisebbségi
oktatásról, amely szükséges ahhoz, hogy
megteremtse az egységet a kötetben sze-
replõ többi tanulmány között. „Az állam-
nyelv ismeretét mint célt és érdeket általá-
nosabban bele lehet és kell foglalni a két-
nyelvûsödésbe, kétnyelvûsítésbe, mégpe-
dig oly módon, hogy annak eredménye
magas szintû, stabilizálható, tartós kom-
petenciát jelentsen mindkét nyelvben, 
additív módon. Ennélfogva az iskolai okta-
tásban mindkét nyelv fontos: az elsõ nyelv
is, a második nyelv is.” (11–12.) Vámos
Ágnes Tannyelvpolitika és tannyelv-peda-
gógia címû írásában hasznos terminológi-
ai és szakirodalmi áttekintést olvasha-
tunk. A következõ négy tanulmány a két-
nyelvûség bizonyos aspektusait vizsgálja
különbözõ korcsoportoknál (óvodásoktól
kezdve pedagógusokig) a Székelyföldtõl 
a Bánságig. Erdei Ildikó bánsági pedagó-
gusok kétnyelvûséggel kapcsolatos néze-
teit vizsgálta kérdõíves módszerrel, és 
következtetései rendjében rámutat arra,
hogy a bánsági régióban sajátságos hely-
zet alakult ki, hiszen a magyar oktatási
nyelvû tanintézményekbe járó gyerme-

Nemzeti Kisebbségkutató Intézet – Kriterion Könyvkiadó, Kvár, 2011.



kek egy része olyan családból származik,
ahol a kommunikáció nyelve nem a ma-
gyar. A kérdõívekre adott válaszokból az
a következtetés vonható le, hogy „a szór-
ványban élõ pedagógusok szerint két-
nyelvû elsõsorban az a gyerek, aki nyelvi-
leg vegyes házasságból születik, és kez-
dettõl fogva két nyelvet tanul/beszél, ami
azt sejteti, hogy a nyelvpedagógiai megol-
dások, a késõbbi nyelvelsajátítási mód-
szerek hatékonysága nem bizonyított szá-
mukra”. (56.) Ennek alapján kétségbe
vonható akár az is, hogy a pedagógus ké-
pes egyáltalán hatékony szerepet vállalni
a magas szintû kétnyelvûség kialakításá-
ban. Gergely Helga Nyelvi nehézségek a
román nyelv elsajátításában címû tanul-
mányában a gyimesfelsõloki Árpádházi
Szent Erzsébet Líceum diákjainak román
nyelvû szövegei alapján vizsgálja, milyen
nyelvtani típushibák figyelhetõk meg. Ez
azért fontos, mert a tömbmagyar közeg-
ben a román tanulása csak formális kör-
nyezetben, iskolában zajlik, hiányzik a
célnyelv intenzitása. A nyelvtanulás idõ-
hiány miatt pusztán hibajavításban me-
rül ki, ami kudarcélményt eredményez,
így a diákokban negatív attitûd alakul ki
a román nyelvvel szemben. Ezzel szem-
ben Biró Enikõ a hatékony nyelvtanulási
stratégiákat vizsgálja. Nyelvhódítás – do-
mináns kétnyelvûek nyelvtanulási straté-
giaválasztásai címû írásának célja össze-
függést keresni a domináns kétnyelvûség
egyes meghatározó tényezõi és a harma-
dik nyelv elsajátítása során választott
stratégiák között. Felmérését egyetemis-
ták körében végezte, és arra a következte-
tésre jutott, hogy az angolnyelv-tanulás
során sokkal több stratégiát használnak
tudatosan, mint a román esetében. Vi-
szont a románnyelv-tanulás stratégiái
nem térnek el jelentõsen az angolétól,
ami azt jelenti, hogy a nyelvtanulók a ro-
mánt nem második nyelvként, hanem el-
sõ idegen nyelvként kezelik. Biró Enikõ
vizsgálatának eredménye egybeesik azzal
a – sokak által hangoztatott – véle-
ménnyel, hogy a román nyelvet az iskolá-
ban a magyar anyanyelvû gyerekek szá-
mára idegen nyelvként kellene oktatni.
Kajcsa Bernadett a legfiatalabb korosztály
kétnyelvûségével foglalkozik. Korai két-
nyelvûség és a szemantikai reprezentáció
címû tanulmányában egy interdiszcipli-
náris kutatás részeredményeit ismerteti,
amelynek során 3–7 éves erdélyi (csíksze-
redai és brassói) bilingvis óvodásoknál a

korai kétnyelvû mentális lexikon belsõ
szervezõdését vizsgálta egy képmegneve-
zéses teszt alapján. Az eredmények azt
mutatják, hogy a kétnyelvû állapot elõ-
nyösen hat a kisgyermekek mentális fo-
lyamataira, és fogalomalkotó képességü-
ket nem gyengíti, hanem kiválóbbá teszi.
Az elsõ nagy részt Pap Szilárd-István ta-
nulmánya zárja, amelyben politikai
szempontból mutatja be az államnyelv
oktatásának problémáit etnokulturális 
kisebbségek számára. A vizsgálat közép-
pontjában azok az etnopolitikai folyama-
tok állnak, amelyek a román nyelv okta-
tásának problematikáját írják körül a ro-
mániai magyarság esetében. Olyan
klasszikusan kritikus pontokról van szó,
mint a történelem és földrajz magyar
nyelvû oktatása, továbbá a román és ma-
gyar nyelv differenciált tanítása. A hatal-
mat ez mindig érzékenyen érinti, hiszen
„a többségi etnikum szemszögébõl nézve
minden, a kulturális reprodukció mono-
póliumát megkérdõjelezõ akció magának
az államnak a létét kérdõjelezi meg, más
szóval a nemzetállami jelleget, melyet
Románia alkotmányának elsõ cikkelye
szentesít”. (103.)

A kötet második részében olyan 
tanulmányok kaptak helyet, amelyek a
Demográfia, rétegzõdés, nyelvhasználat
megnevezésû kutatás egy-egy részered-
ményét mutatják be. A kutatást 2009-ben
reprezentatív mintán végezte a kolozsvári
Nemzeti Kisebbségkutató Intézet a romá-
niai magyarok körében. A felmérés a né-
pesség demográfiai magatartását, rétegzõ-
dési helyzetét és nyelvhasználatát (nyelvi
készség, nyelvi viselkedés, nyelvhaszná-
lati szokások, a román másodnyelvûség
kapcsán felmerülõ viszonyulások) vizs-
gálta. A kutatásra épülõ három tanul-
mány sorát Horváth István írása nyitja,
aki az erdélyi magyarok nyilvános nyelv-
használatának elemzésével foglalkozik.
Tanulmányából kiderül, hogy az erdélyi
magyarok egy része a privát és informális
nyilvánosság szintjén is a magyar nyelvet
használja, ami nem zárja ki a román
nyelv ismeretét és használatát. „A magas
nyelvi integrativitás olyan társadalmi 
szituációkban, amelyben az informális
nyilvánosság jelentõs mértékben román
nyelven is mûködik, olyan beszédközös-
séghez való tartozást eredményez, ame-
lyet a horizontális bilingvizmus mintájá-
ban írhatnánk le. Vagyis a román másod-
nyelv használata bizonyos mértékben egy120
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helyi román publikus identitást is meg-
alapozhat.” (132–133.) Sorbán Angella
írásának címe: A diglossziáról – szocioló-
giai közelítésmódban. A kisebbségi két-
nyelvûség kontextusában, ahol a többségi
nyelv eltérõ jogi státussal rendelkezik, 
a diglosszia azt jelenti, hogy a domináns
nyelv az emelkedett változat, a kisebbsé-
gi pedig a köznapi. Ezt igazolják a kutatás
adatai is, hiszen a megkérdezettek szerint
a román tannyelvû folytonossághoz jobb
mobilitási esélyek kapcsolódnak. A ma-
gyar tannyelvû oktatás csak akkor lesz
versenyképes, ha reális alternatívát nyújt
a képzési rendszerben. Benõ Attila Nor-
matudat és nyelvi presztízs címû tanul-
mánya is bizonyos mértékben ehhez 
a problémához kapcsolódik. Õ a kérdõív-
bõl két kérdést emel ki, amelyek közül az
elsõ a magyar nyelvvel kapcsolatos atti-
tûdre kérdez rá („Hol beszélnek legszeb-
ben magyarul?”), a második pedig az
egyes és többes szám használatának nor-
matudatára („Nézd, milyen szép banáno-
kat árulnak az üzletben”, illetve „Nézd,
milyen szép banánt árulnak az üzlet-
ben”). A kérdésekre adott válaszok alap-
ján két különbözõ erdélyi magyar beszé-
lõtípus szociológiai profilja rajzolódik ki.
Az elsõ típus az, aki magyar tannyelvû 
iskolába járt, etnikai-nyelvi többségben él
(vagy legalábbis átmeneti régióban), a ha-
gyományos magyar egyházak valamelyik-
ének tagja, a családban csak magyarul 
beszél, nem vált át románra. Ezzel szem-
ben a második típus román iskolába járt,
szórványban él, nem feltétlenül tagja va-
lamely hagyományos magyar egyháznak,
a családban románul is beszél, továbbá
magyar beszédébe gyakran vegyít román
elemeket. A vizsgálat eredményei azt mu-
tatják, hogy arányaiban az elsõ típusú
nyelvhasználóból van több. 

A harmadik rész, Léthelyzetek és a
két(több)nyelvûség címmel a két-, illetve
többnyelvûség problémáját tágabb kon-
textusba helyezi. Gordon Gyõri János An-
gol vagy kínai? Küzdelem a méltányos és
gazdaságilag is hasznos oktatási nyelvért
címû írásában Szingapúr példáján mutat-
ja be, hogy egy külsõ nyelv bevezetése az
oktatásba milyen eredményeket hozhat.
Szingapúrban az angol lett az oktatás
nyelve a hatalmas kínai hagyománnyal
szemben, hiszen a sokféle és sok nyelvet
beszélõ népcsoport között ez bizonyult
semleges társadalmi közvetítõnyelvnek,
emellett pedig a modernizáció és gazda-

sági fejlõdés szempontjából is fontos volt.
A hatékonyságot leginkább az bizonyítja,
hogy világviszonylatban tartósan a leg-
eredményesebb mutatókat érte el az okta-
tásban Szingapúr. A következõ két tanul-
mány visszatér az erdélyi többnyelvûség
kérdésére. Papp Kincses Emese arra ref-
lektál, hogy a Hargita megyei igazságszol-
gáltatás domináns nyelve a román, noha
az ilyen típusú beszédhelyzetek szereplõ-
inek nagy része magyar anyanyelvû, és ez
gyakran nehézkessé teszi a kommuniká-
ciót. A tolmács ilyen esetekben nemcsak
egyik nyelvrõl fordít a másikra, hanem a
regisztereket is le kell fordítania: a jogi
nyelvet érthetõvé kell tennie a vádlott/ta-
nú számára, valamint a tanú/vádlott szö-
vegét le kell fordítania a bíró és az ügyész
számára. Sófalvi Krisztina az 1920–1940
közti Erdély három hírlapjának, az Aradi
Hírlap, a Brassói Lapok és a Keleti Újság
többnyelvû reklámszövegeit veti össze
három mai lap (Krónika, Népújság, Vá-
sárhelyi Hírlap) reklámanyagával. Arra a
következtetésre jut, hogy a több nyelven
megjelenõ hirdetések látszólag pozitív, 
elfogadó magatartásról tanúskodnak, de
emögött ott kell látni a nyelvpolitikai be-
avatkozást. Az 1920 utáni magyar lapok-
ban megjelenõ román nyelvi elemek az
államnyelv fontosságát és kizárólagossá-
gát közvetítették a magyar kisebbség felé.
Ezzel szemben a kereskedelmi rovat
többnyelvû reklámjaiban a gazdasági, ke-
reskedelmi érdek tükrözõdik. Gál Noémi
Nyelvi változások és kontaktusjelenségek
a nyelvi revitalizációs törekvések felõl
címû tanulmányában a nyelvcsere és
nyelvvesztés során végbement nyelvi 
változások és az azok során felmerülõ
problémák bemutatására vállalkozik kon-
taktusnyelvészeti keretek között. A szer-
zõ rámutat, hogy a változásra legérzéke-
nyebben a lexémaállomány reagál (a do-
mináns nyelv lexikai elemeinek beemelé-
se a kisebbségi nyelvi rendszerbe, tükör-
fordítások), de minden más nyelvi rész-
rendszerre is hat az idegen nyelv. Hangta-
ni változásként lehet például említeni a
mezõségi idõtartam-neutralizációt, mon-
dattani jelenségként az analitikus formák
elterjedését stb. Végül pedig Petri Emese
tanulmánya egy másik kisebbség, a vaj-
dasági magyarok nyelvhasználatára irá-
nyítja a figyelmet Képi gondolkodás és 
lélekkép. A vajdasági szórvány- és tömb-
magyarság középiskolásainak nyelvi ba-
rométere a 2000–2010-es periódusban téka
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címû írásával. A felmérésbõl kiderül,
hogy a tanulók nem rendelkeznek anya-
nyelvükön a kimondott és alkalmazott
szavak mögötti képi teremtéssel, megele-
venítéssel, vagyis nem tudnak róla gon-
dolatukban képi formát alkotni.

A Nyelvhasználat, tannyelv és
két(több)nyelvû lét címû kötet tanulmá-
nyai tehát a két-, illetve többnyelvûség-
bõl adódó legkülönbözõbb problémákat
mutatják be különbözõ perspektívákból.

Nagy elõnye, hogy nemcsak nyelvészek,
szociológusok számára tartalmaz érdekes
adatokat, hanem az igényes anyanyelv-
használó számára is, mindenkinek aján-
lom. Végezetül Péntek János gondolatát
idézném, mely szerint nem õrizni, ha-
nem használni kell a nyelvet, hiszen
megõrzésének lehetõsége funkcionális
használatában rejlik. 

Zsemlyei Borbála
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MESE ÉS GYÓGYÍTÁS: NEM MESE!
Boldizsár Ildikó: Meseterápia. 
Mesék a gyógyításban és a mindennapokban

A mesék az emberiség történetének ré-
szei, évszázadokon keresztül kísérték, át-
örökítve az életben való boldoguláshoz
szükséges tudásanyagot, mintegy a beava-
tásra készítették fel az ifjakat. Archaikus
világképet õriznek és mutatnak meg,
amely egyensúlyban és egységben tartotta
a világot az ember számára, hiszen azál-
tal, hogy belül megvolt az egyensúly és
egység, kívül is képes volt azt megõrizni.
Ugyanakkor, mivel a meséket felnõttek
mondták felnõtteknek, nemcsak egy adott
(„problémás”) helyzetet rögzítettek és
mutattak be, hanem a kreatív alakítással
segítettek is a gondokat megnevezni, át-
látni és megoldani. A mese nem egyszerû-
en irodalmi alkotás volt a mûvészkedés,
önmegmutatás szándékával: a mesemon-
dó kicsit a közösség sámánja, bûvésze,
bohóca és pszichológusa, terapeutája is
volt: szórakoztatta az õt hallgatókat, mi-
közben a mikrotársadalom lappangó fe-
szültségeit kibeszélte, megnevezte, s az
egyének, párok, csoportok különféle meg-
küzdési stratégiáit erõsítette, tanácsot
adott, átkeretezett helyzeteket, hogy azo-
kat a kedvezõ megoldás irányába segítse.
A mesének társadalmi funkciója volt, a
mesélõ kitalálta és/vagy formálta a törté-
netet, amelynek menetébe a hallgatóság is
bele-beleszólt, s ezek a kommentárok,
„lábjegyzetek” esetenként maguk is be-
épültek a történetbe, mint ahogy egyes me-
sék torzított, fontos elemektõl lecsupaszí-
tott változatokban maradtak fenn, vélhetõ-

en éppen a mesélõ saját személyes problé-
máit tükrözve, ahogy ezt a mesekutatók
megállapították a más népeknél is megta-
lálható változatok elemzése nyomán.   

„A mese önmagunk képességeit illetõ-
en a határtalan lehetõségek birodalmába
vezet el bennünket” – állítja Boldizsár Il-
dikó meseterapeuta, aki pszichológusként
e mûfaj terápiás lehetõségeit látta meg, s
ezeket vetette be páciensei gyógyítására 
a Metamorphoses Meseterápiás Módszer
nevet viselõ, általa használt terápia kere-
tében. A meseterápia a mûvészetterápia,
ezen belül is a biblioterápia egyik ága 
a tánc-, zene-, képzõmûvészet-terápia, 
valamint a pszichodráma mellett. A meg-
közelítés nem új. Ismerjük Seherezádé
módszereként Az ezeregyéjszaka meséi-
bõl, de a Bibliából is, ti. ahol Dávid hárfá-
zik Saulnak. Ezeket az õsrégi, bevált mód-
szereket vette újra észre – és elõ – a pszi-
chológia fiatal, alig száz-egynéhány éves
tudományága, s vetette be eszköztára ré-
szeként: irányított olvasással segít a sze-
mélyes problémák megoldásában a fej-
lesztõ és klinikai biblioterápia keretében;
szövegalapú terápiás módszert jelent tehát,
amelyet lehet amerikai mintára aktívan,
az alkotófolyamatba való bevonással al-
kalmazni, illetve európai módon a recept-
ív változatát használni, amely a befogadói
élménytõl a feldolgozó beszélgetésen át
vezet a remélt célhoz. Boldizsár Ildikó ez
utóbbi változatban alkalmazza a maga
gyakorlatában oly módon, hogy a páciens
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„saját meséjével” (amit ugyanis kedvenc
történeteként megnevez) dolgozik aktív
fantáziamunka keretében a mese szimbó-
lumai és képei segítségével a részletek
minél gazdagabb érzékelése, feltérképe-
zése végett, ami végsõ soron mind a lát-
ható és láthatatlan világhoz való kapcso-
lódást hivatott lehetõvé és zavartalanná
tenni. Tapasztalata szerint ugyanis a nála
jelentkezõk mentális problémáinak nagy
többsége valamilyen kapcsolódási hiá-
nyosság következménye. Ezért érzi égetõ-
en fontosnak ezt a képességet az egyének-
ben, illetve a közösségek szintjén helyre-
állítani, hogy mindez társadalmi lépték-
ben is megtehesse jótékony hatását. Mód-
szerét egyéni és csoportterápiában is al-
kalmazza, sõt önismereti csoportokban is
hasznosnak véli, azaz nemcsak betegség,
komoly zavar esetében, de egészséges,
csupán lazulásra vágyó embereknek is se-
gít, s nemcsak a gyógyítás, de az oktatás
és a mindennapi élet területén is szerepet
kaphat. 

Meseterápia címû, alapos és sokoldalú
kutatásra alapozott kötetét Boldizsár Ildi-
kó négy részre tagolja: az elsõben a mese-
terápia elméletét, a másodikban ennek
gyakorlatát ismerteti, a harmadik részben
három konkrét meséhez kapcsolt esetta-
nulmányt hoz, a negyedik rész a mesék-
nek a tanításban való alkalmazásáról, a
mesék, a mesélés prevenciós lehetõségé-
rõl szól. Végül egy utószóban, amely a
Mesék és madarak – gyökerek és szárnyak
címet kapta, arról számol be, hogyan sike-
rült némi támogatással a világ elsõ mese-
terápiás központját létrehoznia, s hogyan
kapott ebben a gyógyításnál is nagyobb
szerepet a megelõzés, a prevenció. 

A Meseterápia egyértelmûen elhatá-
rolódik az úgynevezett mai mesék alkal-
mazásától – a mai világ „meséi” sokszor 
a televízióban látható (és nem mellékesen
jól eladható, a szünetben reklámmal tele-
tûzdelt) buta sikertörténetek, a hollywoo-
di kasszasikert hozó kvázimesék vagy –
ahogyan Boldizsár Ildikó nevezi õket –
mûmesék. Õ ideérti a szintén piackuta-
tásra épülõ, hatalmas mennyiségben ter-
mõ mai gyermekkönyvek nagy részét is, 
a csodátlanító, a mai valóságra ébresztõ, a

képzelt, csinált babanyelven szóló törté-
neteket, amelyekkel a könyváruházak
polcai tele vannak.

A klasszikus mese kialakulásának
hosszú ideje alkalmas az életfilozófia, az
életbölcsesség felhalmozására, s mivel
nem egy ember fantáziáját dicséri, kreati-
vitását csillogtatja, hanem többekét, a
többség, az átlag életvezetését kínálja kö-
vetendõ mintaként, a bevált megoldási
stratégiákat mutatja meg, s még az átlag-
tól eltérés is meg-megjelenik benne. Min-
denképp egy többszázados tapasztalat,
több száz ember életbölcsessége rejlik
benne. Szimbólumok, képek nyelvén be-
szél, nem mítosztalanít, nem gügyög, így
mûködésbe tud hozni a ráció elõl elrejtett
tartalmakat, mert képes kölcsönhatásba
lépni az ember tudattalan, ösztönös ré-
szével, nem hagyja meg az elmélet szint-
jén, kibillenti például jól bejáratott min-
dennapi hazugságai közül.

A kötet legjobb, legértékesebb és egy-
ben a legérdekesebb részei azok, amelyek-
ben a szerzõ a meseterápia módszerét is-
merteti, alkalmazását illusztrálja, és saját
tapasztalatára alapozott ajánlásokat fogal-
maz meg, a különbözõ korosztályok neve-
lésében alkalmazható mesefajtákat mutat
be. A meseterápia gyakorlata címet viselõ
fejezetben tíz klasszikus, jól ismert mesé-
bõl kiindulva az emberi élet fontos témáit
járja körül: az útnak indulás jelentõségét,
a konfliktusok és bonyodalmak keletkezé-
sét és kezelését, a hõsiesség, a nemi szere-
pek, a család kérdését, a próbatételek fon-
tosságát, a segítõ, illetve az ellenfél alakját
és szerepét az egyén életében, valamint az
újjászületés és a csoda átélésének lehetõ-
ségét. Az ezt követõ esettanulmányok ré-
vén az általános, mindenkire érvényes té-
mákat immár konkrét személyek valós és
súlyos élethelyzetére vetítve mutatja be,
hogyan mûködik e terápiás módszer a
gyakorlatban.  

A mese világszemlélet, létezési mód,
segít a természet rendjébe tagolódni, ez-
által a nagy egésszel és a belsõ valósággal
összhangba jutni, illetve e kettõt össz-
hangba hozni: ez pedig már önmagában
terápiás hatású.

Bodó Márta

téka
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