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A pályázatot három kategóriában lehet benyújtani:

1.)  Élet és Tudomány kategória: az egyéni pályázók ebben a kategóriában olyan, a széles nagyközön-
ség számára írott, figyelemfelkeltő, az Élet és Tudomány stílusában készülő népszerűsítő cikkel 
pályázhatnak, amely a növényi egészség természettudományos, például biológiai, kémiai, ökológi-
ai, földrajzi vagy egyéb összefüggéseit, illetve tudománytörténeti múltját mutatja be, saját kutatási 
eredményeket vagy megfigyeléseket is tartalmazó módon. A cikk terjedelme: kb. 10-12 ezer n (szó-
közökkel). Ehhez 5-6 színes kép vagy ábra, grafikon, illusztráció is csatolandó.

2.) Természet Világa kategória: az egyéni vagy alkotóközösségben pályázók ebben a kategóriában a 
természettudományok és a műszaki tudományok iránt érdeklődő olvasók számára írott, figye-
lemfelkeltő, a Természet Világa stílusában készülő ismeretterjesztő közleménnyel pályázhat-
nak, amely a növényi egészség természettudományos, például biológiai, kémiai, ökológiai, 
földrajzi vagy egyéb összefüggéseit, illetve tudománytörténeti múltját mutatja be, saját kuta-
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3.) Valóság kategória: a pályázók ebben a kategóriában a növények kultúrtörténeti és filozófiai vo-
natkozásait bemutató, a társadalomtudományokhoz kapcsolódó, figyelemfelkeltő, a Valóság 
stílusában készülő cikkel pályázhatnak. A cikk terjedelme: 35-40 ezer n (szóközökkel). 

Pályázni csak eredeti, máshol még nem közölt, illetve máshova közlésre be nem küldött cikkel lehet.

A pályamunkákat elektronikus úton a www.termvil.hu oldalon keresztül, az ott található útmutatás 
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További részletekért keresse fel honlapunkat!
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FEHÉR ANIKÓ

(Nép)zene-biológia

Meghökkentő lehet a cím, hisz egymáshoz nem illő, vagy legalábbis nem szokott szavak 
összeillesztéséből áll. A zene, a művészetek egyikeként, az érzelmekre hat, szavakkal ne-
hezen magyarázható. (Az ezen belül meghatározható népzene pedig még sok más oldallal 
is bír, hiszen elsődleges feladata nem a művészi hatás kiváltása.) A biológia pedig valósá-
gos, kézzelfogható tudomány, pontosan leírható, egyértelmű, és csakis az értelemnek szól.

A biológia az élő szervezet tanulmányozása.1 A biológia (görög biosz ’élő’ és logosz 
’tudomány’ szavak összetétele) a természettudomány egyik fontos ága. Az élőlények 
keletkezésével, eredetével, leszármazási kapcsolataival, testük felépítésével, annak mű-
ködésével és mindennek a környezettel való kapcsolatával foglalkozik, valamint ezek 
megismerésével. A szó először 1766-ban fordul elő. A mai értelmezésében egymástól 
függetlenül vezette be több tudós a 19. század elején. Mindenesetre Gottfried Reinhold 
Treviranus2 Biologie oder Philosophie der lebenden Natur c. műve már nevében jelzi a 
tudományág meglétét. Igaz, cáfolja ezt Asimov, aki így fogalmaz: „Ha valaki a bioló-
giai tudomány kezdetének megjelölésére egy dátumot, egy embert és egy könyvet keres, 
senki sem mondhat jobb időpontot, mint i.e. 400; a keresett ember Hippokratész; a könyv 
címe pedig a Szent Betegségekről.”3

Az élő szervezet működésével régóta foglalkozik az ember. A zene nem élő és nem 
szervezet, ám működésében vannak életszerű jelenségek. A zene is változik, átalakul, leg-
apróbb egysége, a hang is tart valahonnan valahová, és az idővel variál. Néhány helyen 
azonban megtalálható a zene kifejezés biológiával való társítása. Többen is használták 
egymástól függetlenül, mégis hasonló értelmezésben.

A zene tekintetében ezek szerint nehezen, talán csak átvitt értelemben képzelhetjük 
el a biológiai vizsgálódást. Cáfolja ezt Kodály, aki a Magyar Népzene Tára I. kötetének 
(Gyermekjátékok) előszavában ír erről 1951-ben. Kodály ebben a nehéz időben a magyar 
népzene kutatástörténetének összes jó és rossz hajtásáról, problémájáról ír, emellett bemu-
tatja a magyar gyermekjátékdalok zenei szerkezetét, dallamvilágát, felépítését. Összeveti 
a gyermekek által használt dalokat a felnőttekéivel, szól azok egymásra hatásáról, össze-
csengéseikről. Leírja, hogy a gyermeki, egyszerű zenei formák és dallamképletek a felnőt-
tek repertoárjában is megmaradnak, ám a gyermek is eljuthat akár a zenei periódusig is.

„Láttunk ötéves gyermeket, aki nyolcvannál több felnőtt népdalt tudott, és számtalan 
felnőtt marad zeneileg gyermek; az ütempáron túl nem terjed fölfogó képessége, különösen 
oly országban, ahol az általános iskola nem fejleszti tovább.

Így él tovább a gyermeki forma a nagyok világában. Ha pedig a nagyok dala lejut 
a gyermekhez, rendesen aláveti magát e világ külön törvényeinek. Néha egy-egy töre-
dékére, egy-egy jellemző fordulatára ismerünk, vagy vélünk ismerni, úgy úszik a gyer-
meki ütempárok szövedékén, mint vízen a falevél, vagy mint mikor a fodrozó víz színén 
tükröződik egy arc, elmosódva, de mégis felismerhetően. Máskor a felnőttek dalának 
egy levált sejtjéből új, önálló, magában zárt kis alakulat támad. A gyermek a nagyobb 
egységeket fölbontja, az ő formaérzékének megfelelő kisebb egységekre. Amint egy szót 
ismételget végnélkül, úgy ismétel itt ütempárokat, sőt egyes ütemeket. Általában a gyer-
mekdal sokkal mélyebb bepillantást nyújt a népzene biológiájába, s a felnőttek dalának 
sok tüneményét is megvilágítja.”4
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Ezt egy szinte természettudományos pontosságú leírás követi, ahol Kodály a dalok 
változását, fejlődését, az elemek egymásba olvadását valóban a biológiában használatos 
kifejezésekkel teszi érthetőbbé: „Halmazállapota sokféle: laza, kolloidszerű formák, 
fele úton a zárt formába kristályosodás felé, vagy ellenkező irányban, kristályos alakból 
felbomlóan a kolloid vagy éppen cseppfolyós felé. Legtanulságosabb e változásokat azo-
nos anyagon megfigyelni. … Ugyanazt a dallamot proteuszi változások közt figyelhetjük, 
majd felbomlik alkotó részeire, majd más-más alakban kristályosodik egy időre. Elemei, 
az ütempárok a legnagyobb rugalmassággal egyesülnek, oszlanak, majd újra egyesül-
nek. E változékony képletek állandóságáról nincs még elég világos képünk, azt további 
pontos megfigyelés fogja tisztázni.”5

Ír még Kodály a változatképződésről, mely a gyermekdalok világában különösen gya-
kori, valamint a gyermekdalok szépségéről, szükségszerűségéről – belevéve a számára 
mindig nagy fontossággal bíró magyarságtudatot: „Aki nem szereti a magyar népet, leg-
hamarabb a gyermekeken át fogja megszeretni…” – hangzik az összefoglaló gondolat.

A kifejezésnek mégsem ezt a megjelenését ismerik a legtöbben. Első említőjeként sokan 
tartják Lajtha Lászlót. Ő maga is úgy tudja, hogy ő írta le először a fogalmat egyik 
népzenei monográfiájában 1954-ben. A kötet előszavában ír Lajtha Bartók román népze-
negyűjtéséről, az abban már megjelölt magyar, székely és román népzenei nyelvjárások 
egymásra hatásáról: „Kísérletem célja az volt, hogy a Bartók felvetette problémát más 
oldalról közelítsem meg. Nem morfológiai (gyűjtés, osztályozás, összehasonlítás), sem 
történelmi, hanem biológiai szempontokból való vizsgálat volt a célom. Bartók után - 
így véltem - nem lesz nehéz a feladat. Csak mikor belekezdettem, láttam, milyen nehéz. 
Mennyi sajátos, éppen ezt a célt szolgáló adatra volna még szükségem, hogy valami 
eredményt kaphassak. Ezért tartom egész munkámat csak kísérletnek.

Népzene-biológia, e tudásom szerint magam-gyártotta terminus technicus alatt azt 
a tudományágat értem, amelyik vizsgálja: él-e, mikor és hogyan él egyik nép a másik 
zenéjével. Általánosan, a vegyes lakosság adta külön problémákat nem számítva, nem 
törődik az effajta kutatás a dallamok eredetével, avagy milyenségével, hanem avval: ki, 
mikor és hogyan használja, módosítja a mindennapi általános gyakorlatban a népze-
nét.”6 Kifejti, hogy a gyűjtések alatt magukkal az adatközlőkkel élt, mindennapjaikban 
részt vett, így a zene életét teljes valóságában tudta vizsgálni: „Több faluban megfor-
dultam, hallgattam muzsikájukat, részt vettem mulatságokon, lakodalmon, temetésen, 
beszélgettem az emberekkel, régi életformáiról kérdezősködtem, jegyzeteket készítettem. 
Végül tudtam azt is már, mely északmezőségi falvakban kell majd folytatnom a »kísér-
letet«… A magyar anyag gyűjtése és a vegyes lakosságú falvak vizsgálata mellett, ke-
restem, akad-e olyan asszony, vagy férfi, aki magyarul is, románul is dalol. Olyat, aki 
nemcsak tud magyar vagy román dalokat, hanem spontánul, hétköznapokon is énekli 
őket. A »biológiai« népzenei megfigyelésekhez ilyen adatok megszerzését is szüksé-
gesnek tartottam. Az effajta gyűjtésem érdekesebb eredményeit tehát a szépkenyerű-
szentmártoni gyűjtésemhez csatoltam, hiszen munkámat egyazon elgondolás vezette.”7 
Lajtha tehát az interetnikus kölcsönhatások és a variációképződés vizsgálatát értette 
a népzene-biológia kifejezés alatt.

Lajtha monográfiáinak megjelenése előtt néhány évvel már írt a népzene termé-
szettudományhoz hasonló szempontok alapján történő kutatásáról. A színes, hangos 
filmet látta alkalmasnak arra, hogy ezzel a népzenét in vivo és in vitro lehessen 
vizsgálni. A természettudományokban szokásos vizsgálati módszert ajánlja a zene 
megfigyelésére: „Tudományunk egy helyben fog topogni mindaddig, amíg csak in vivo 
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dolgozhat, de az in vitro kísérlethez nem kap anyagot.”8 In vivo kell látni, majd in vitro 
elemezni. Számos példát hoz fel az énekesek viselkedésére, akik minden hasonló hely-
zetben ugyanúgy tesznek, mozdulatokkal, cselekményekkel, arckifejezéssel. Minderre 
csak a pontos rögzítés, majd annak részletes vizsgálata derít fényt. „Ma… elérkezett a 
részletes vizsgálatok ideje. A modern kémia a kis mennyiségek, a kis részek tudománya. 
A modern néprajz is a kis különbségek tudománya… Népzenetudományunknak nincs 
jövője, ha módszertana, anyaga elavult. Tudjuk, hogy kell kutatnia: in vivo, in vitro” – 
fejezi be írását Lajtha.

De említi a zene és a természettudományok kapcsolatát jóval később, a Sorbonne fel-
kérésére tartott előadásában, 1962-ben is: „A népzenetudomány ma… együtt haladhat a 
természettudománnyal és filozófiával, amely utóbbiak Planck, Einstein stb. óta matema-
tikából, fizikából, csillagászattanból kapják azokat a pozitív adatokat, melyekből filozó-
fiai, tehát absztraháló rendszerüket felépítették.”9 Ugyanezen írás végén a módszertan 
tisztázásra int: „Tudományunk tragédiája volna, ha az etnológiát a szociológiával, ha 
a népzenét a nemzeti jellegeket tartalmazó műzenével kavarnók össze. E tévedést teszi 
lehetetlenné a népzene biológiai vizsgálata.”

Bár nem ezt a szót használva, de Járdányi Pál is hasonló megfigyeléseket tett a 40-es 
évek elején az erdélyi Borsa-völgyében található Kidében.10 Vizsgálta az adatközlők tel-
jes dalkincsét, a dalok használatát, vándorlását és ezekből matematikai törvényszerűsé-
gek alapján állapított meg bizonyos zenei középarányosokat népzenei monográfiájában. 
Így ír erről: „Módszerem a következő: életkor-adta sorrendben vizsgálom meg azokat 
a személyeket akiktől dalokat, vagy akárcsak fontosabb nyilatkozatokat hallottam. 
Egy-egy személynél legfontosabb kérdésem az lesz, az előadott dalok hogyan oszlanak 
meg a… zenei osztályok szerint. Természetesen minél több dalt hallottunk valakitől, 
annál teljesebb, hitelesebb — a különböző osztályú dalok arányaiból adódó — zenei 
összkép. Ez az összkép úgy válik szemléletessé, ha számszerűleg fejezzük ki. E végre ki 
kell számítanunk minden ember »zenei középarányosát.« Vegyünk például egy egyszerű 
esetet: valaki 2 I. osztályú, 3 III . osztályú és 4 VIII . osztályú dallamot énekelt; a 2 I. osz-
tályú 2×1=2 pontot, a 3 III . osztályú 3×3=9 pontot, a 4 VIII . osztályú pedig 4×8=32 
pontot ad; a pontokat összeadjuk: 2+9+32=43; ezt a számot elosztjuk az énekelt dalok 
számával, tehát 43-at 2+3+4=9-cel; 43:9=4.7, az illető ember zenei középarányosa 
tehát 4.7, and annyit jelent, hogy zenei ízlése a népdalszerűtől a népdalszerűtlen felé 
haladó létra negyedik és ötödik foka közé tehető. Ha egy másik esetben, mondjuk, 9.5-
et kapnánk eredményül, akkor ebből az következik, hogy az utóbbi személy zenei ízlése 
sokkal népdalszerűtlenebb jellegű, mert jóval közelebb van a létra legmagasabb foká-
hoz, a tizenharmadikhoz. Még egyszer hangsúlyozzuk, kevés dallam esetén — mint 
fenti példánkban is — ez az összkép nem mindig hű kifejezője az illető zenei ízlé-
sének. Bár bizonyos, hogy a minden kérdezősködés és irányítás nélkül előadott néhány 
dal sokat mond, — hisz először azokat veszik elő, amelyeket legjobban szeretnek — két-
ségtelen, hogy a zenei ízlésen kívül egyéb jelentős szempontok is közrejátszanak. A dal 
szövege, a hozzá fűződő emlék, de meg az emlékezet játékos véletlene is lehet irányadó 
egy dal eléneklése felé. Mindezek elveszítik fontosságukat, ha nagyobb tömegű dallam-
ról van szó; ilyenkor ugyanis, ha föltételezzük is, hogy — mondjuk — legtöbbször a 
szöveg indította az illetőt a dalok előadására, a tudat alatt élő zenei ízlés — a különbö-
ző zeneiségű dalok különböző számából — feltétlenül megállapítható. Ezért — a végső 
következtetések levonásakor — egy-egy ember zenei középarányosa annál többet nyom 
a latban, minél több dalt hallottunk tőle.
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A zenei anyag mellett lehetőleg kiterjesztjük vizsgálódásainkat az egyes személyek 
előadásbeli sajátságaira, értékítéleteire, általában: a zenéhez való viszonyukra, a 
zenének életükben elfoglalt szerepére, jelentőségére. Különösen részletes ismertetést 
adunk hat különböző korú egyénről; mivel a végső eredményeket nagyrészt ennek a 
hat személynek — csaknem kimerítő — vizsgálatából vonjuk le, róluk külön, a töb-
biek felsorolása után fogunk szólani.”11

Járdányi komoly matematikai tudással bírt, ezt más műveiben12 is kamatoztatta, 
ugyanakkor ezen gondolkodásmód használata nem térítette el a lényegtől: a zenei 
elem fontosságától, a művészi szépség megragadásától.

Említi még a kifejezést Nádasdy Kálmán (1904–1980) háromszoros Kossuth-díjas 
magyar filmrendező, színészpedagógus, színházigazgató és műfordító is, aki 1926 
és 1932 között zeneszerzést tanult Kodálytól. Talán tőle hallhatta, de az is lehet, 
hogy a Kodálytól tanult gondolkodásmód érlelte meg benne a kifejezést. Nádasdy 
ezt írja: „Minden tanítványa számára felejthetetlen, ahogy Kodály a zene biológiá-
ját átvilágította. Egy-egy éles mondata nyomán »rendezői füllel« kezdtem figyelni: 
a zenei anyag vízszintes vagy függőleges tagolásának kontrasztja milyen drámai 
hatást kelthet Bach műveiben. S mikor a harmadik év elején szárazon odavetett sza-
vaira már a klasszikus zenei formatan is kezdett megéledni és egy és egy »Teatrum 
mundi«, egy »Muzsikáló Világszínház« modelljévé vált – éreztem, hogy megvalósul-
hat, amit annyira akartam: Kodály zeneszerzés-tanítása lehet majd számomra az 
operarendezés magasiskolája.”13

Ugyancsak ő írja másutt a szót, Kodály Háry c. daljátékának elemzésekor, va-
lójában Kodály zene biológiai okfejtéseire hagyatkozva: „Nézzük hát meg, ezt az 
annyira összetett Háryt – a biológia szemüvegén keresztül. A mai tudomány arra 
tanít, hogy az élet maga is roppant összetett jelenség, ahogy mondják: »alkalmazko-
dó tünetegyüttes«. Ez a meghatározás, úgy látszik, a Háry vonatkozásában is döntő, 
mert a fogalompár mindkét fele – vagyis a zene és a szöveg – egyformán fontos. 
Sőt, ez a tünetegyüttes: Háry, a »zene«, Háry a »szöveg« és Háry, a »kép egysége« 
s ennek az egységnek »lehetséges variációi«. Ami él – márpedig a Háry nagyon is 
él –, az nem »egy-valami«, hanem több elemi jelenség szövetkezése, mely fönnaka-
dása érdekében változó környezetének önmaga is állandó változással felel, vagyis 
alkalmazkodik.

Ezért az igazi »népi hős« történetének meghatározója az újjáalakulás, a metamorfózis.”14

Létezik-e tehát (nép)zene biológia? Lehet-e a természettudomány eszközeivel ku-
tatni, netán leírni zenei-népzenei jelenségeket? Azt tapasztalhatjuk, hogy a zenei 
anyag változásai, fejlődése, az egymásra hatások vizsgálatának tekintetében, majd 
az előadásmód jellegzetességeinek megfigyelésekor mindenképpen. Márpedig ezek 
a népzenének nagyon erős, lényegi jelenségei, összetevői. Kodály és Lajtha szinte 
egy időben találtak rá a kifejezésre, és használták is különböző okfejtéseikben.

Érdemes lenne ezen az úton (is) haladni, efféle kutatásokat végezni. Majd az 
eredményeket Kodályéhoz hasonló, irodalmiba oltott tudományos hangszínnel, de 
biológusi felkészültséggel és szókészlettel papírra vetni. A zenei szövet új oldala állna 
előttünk.
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DR. FAZAKAS ZOLTÁN JÓZSEF

A magyar nemzetiségi törvény megalkotása  
– a többnemzetiségű magyar állam nemzetiségi kihívásra 
adott alkotmányos válasza

(Bevezetés) A trianoni békeszerződés, illetve a szövetséges és társult hatalmak az utódál-
lamokkal kötött kisebbségi szerződései különös jelentőséget tulajdonítottak a kisebbsé-
gek jogainak biztosítására. A Párizs környéki békerendszer által megalkotott új Európa 
új határai és újonnan létrejött, vagy területileg megnövekedett államai stabilitását, azaz 
a megalkotott béke rendszerét ugyanis alapvetően veszélyeztette az a tény, hogy a köz-
ponti hatalmak területeiből megnövekedett, valamint a függetlenséget – adott esetben 
újra – elnyerő államok korántsem voltak tiszta nemzetállamok. A nemzetiségi kérdés 
kihívásait tehát, mivel a többnemzetiségű lakosság ténye változatlanul adott volt, az I. vi-
lágháború nem oldhatta meg annak ellenére, hogy az antanthatalmak egyik, igaz jóval 
később deklarált háborús célja a népek önrendelkezési jogának érvényre juttatása volt.

A népek önrendelkezési joga összetett fogalom volt, amely alatt egyaránt értették a 
kor vezetői az egyéni szabadságjogok individualista megközelítését, a nemzetek jogát 
a szuverén állami létre és végezetül az államterületen élő nemzetiségek jogát legalább 
nemzeti és kulturális jogaik biztosítására.1 Az I. világháború után elsősorban katonai, 
gazdasági, politikai szempontból meghúzott új országhatárok esetében a népek önren-
delkezési joga csak kisegítő jelleggel játszott szerepet, azaz a tiszta nemzetállamok meg-
alkotását a katonai, gazdasági és politikai realitás felülírta. A békerendszer ennek meg-
felelően szükségképpen többnemzetiségű államok megalkotásához és így a nemzetiségi 
kihívás megismétléséhez vezetett. Ez az eredmény azonban a békerendszer stabilitása 
érdekében, szemben az addig döntően, de nem kizárólagosan a belső jog hatálya alá tar-
tozó megoldásokkal indokolttá tette a nemzeti kisebbségek jogának és védelmének nem-
zetközi szintérre való helyezését, az önrendelkezési jogukkal nem élő, vagy azzal nem 
élhető nemzeti kisebbségek jogainak szerződéses biztosítását a Nemzetek Szövetsége 
keretein belül, illetve külön kisebbségi szerződések útján.2

Az I. világháború kitörése előtt Ausztria-Magyarországot a „népek börtöneként” 
aposztrofálták nem csak az antanthatalmak, illetve a területéből részt kívánó, sok eset-
ben papíron a Monarchiával szövetséges szomszédos államalakulatok társadalmai, 
valamint Ausztria-Magyarország lakosságának jelentős csoportjai. A népek önrendel-
kezési jogának érvényre juttatását így utoljára, 1918-ban deklarált háborús céljukként 
zászlójukra tűző szövetséges és társult hatalmak elődleges háborús céljaikat ezen ön-
rendelkezési jog mögé rejtve érvényesítették a legyőzött központi hatalmakkal szem-
ben, ugyanakkor elmulasztották például Magyarországgal szemben annak a feltárását, 
hogy a kiinduló tézisként megfogalmazott „népek börtöne” hipotézis mennyire felel 
meg a valóságnak mind a tények, mind pedig az alkotmányjogi szabályozás szintjén. 
Jelen esszében éppen ezért arra tesz kísérletet röviden a szerző, hogy feltárja a magyar 
alkotmányjogi alapállást a nemzeti kisebbségek jogának szabályozását illetően. Nem 
vitásan a többnemzetiségű történelmi magyar állam megszűnését többek között az a 
tény eredményezte, hogy a népek önrendelkezési jogára alapozva nemzeti kisebbségei a 
háború utolsó évében sorra, különböző nemzetgyűléseken mondták ki elszakadásu-
kat Magyarországtól és ezen elszakadást a Párizs környéki békék végül mindenben 
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megerősítették. Mindazonáltal a nemzetiségi kérdésekre adott alkotmányos válaszok 
ötven évvel az I. világháború vége előtt alkalmasak arra, hogy a többségi magyar és a 
kisebbségi nemzetiségi viszonyt árnyaltabban közelítsük meg és a „népek börtöne” hi-
potézist cáfolják, de legalább árnyalják.

A magyar közgondolkodás egyik kiemelt eleme a trianoni békeszerződéstől függet-
lenül közel két évszázada a nemzetiségi jog kérdése, azaz a nemzetiségek, mint külön-
leges kisebbségek államhoz, illetve a többségi nemzethez való viszonya. A nemzetiségi 
kérdés és kihívás megoldási javaslatai és eredményei, elvei és eredői, mindezek kritikái 
az 1868. évi XLIV. törvénycikk a nemzetiségi egyenjogúság tárgyában (a továbbiak-
ban: Nemzetiségi törvény) megalkotásától függetlenül a mai napig jelentősek, illetve 
máig ható eredményekhez vezettek. A törvény vizsgálata nemcsak a történelem szem-
pontjából kiemelt, hanem a hatályos alkotmányjog műveléséhez is elengedhetetlen, a 
mai jogintézmények megértéséhez is hangsúlyosan hozzájárul, illetve árnyalni képes 
a nemzetiségek elnyomójáról alkotott egyoldalú, a győztes hatalmak által általánosan 
elfogadott képet. A történelmi Magyarország területi veszteségeit ugyanis elsősorban a 
fent említett és a háború utolsó évében megváltozott katonai, gazdasági és politikai okok 
együttese eredményezték, nem pedig a nemzetiségi kérdés tarthatatlansága, elvégre 
mind az akkor hatályos magyar jog, mind pedig a nemzetiségi autonómiákról folytatott 
tárgyalások alapvetően a fennálló közjogi keretek tiszteletben tartásával a nemzetiségi 
igények megoldására törekedett, továbbá a Monarchia területi feldarabolása és a né-
pek önrendelkezési jogának szuverén államok megalkotásával való érvényre juttatása 
a háború utolsó évéig nem volt az antant deklarált háborús célja. A Monarchia de facto 
szétesésére a népek önrendelkezési joga és a nemzetiségi elnyomás tökéletes, de nem 
mindenben megalapozott magyarázatott adott, ezáltal a háború és a béke ideológiai alap-
jává válhatott a nemzetiségi kérdés és annak vélt magyar kezelése.

(A többnemzetiségű magyar állam és a nacionalizmus kérdése) A XVIII–XIX. század 
fordulóján megjelent nacionalizmus a kisebbségi kérdéseket az addigi nagyhatalmi vi-
szonyok által determinált politikai viszonyokat új kihívásokkal szembesítették mind a 
belügyek, elsősorban a legitimáció és a kormányzás, mind pedig a külkapcsolatok terü-
letén3. A nagy francia forradalmat megelőzően az európai államok, így Magyarország 
hatalmi és uralmi viszonyai alapvetően rendi keretek között, illetve az abszolutista kor-
mányzat által voltak meghatározottak, a nemzetállam nem létezett. A nemzetállam meg-
jelenésének okát egy a rendi különjogoktól, illetve területi partikularizmusoktól mentes, 
egyenlőségen alapuló, ezért egységes jog alapján hatékonyan kormányzott állam iránti 
igényben lelhetjük fel, amely magában hordozta az addigi nyelvi alapon is sokszínű ál-
lamok egységesítésének igényét.4 Az Emberi és polgári jogok nyilatkozatának 1789. au-
gusztus 26-i elfogadása e kérdésben döntő jelentőségű, elvégre minden államra kiterjedő 
igénnyel tartalmazta az I. és VI. szakaszában a rendi különbségek nélküli egyenlőség 
tételét, III. szakasza pedig a népszuverenitás tételével felváltotta a korábbi isteni legiti-
máción alapuló hatalomgyakorlást.5 Az egységesítés programját a magyar reformellen-
zék is vallotta és e körben elfogadta a francia felvilágosodás tanait.

Az egységesítés, mint a fejlődés és a modern államiság feltételének egyik kézenfek-
vő alapját a hivatalos nyelv képezte, amely által a közös vagy többségi nyelvtől eltérő 
nyelvek, mint az egységesítés ellen ható tényezők döntő politikai kérdéssé váltak. A nyelv 
ennek megfelelően a nemzeti identitás és ezáltal a területi stabilitás egyik, de nem ki-
zárólagos alapjává lényegült és elvezetett arra a megállapításra, hogy a hatékony állam 
kormányzása a nyelvi és a politikai határok egybeesésével, azaz nemzetállamok 
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kialakításával lehetséges. A nyelvi kérdés tehát egyszerre oka és okozata a nemzetál-
lamok politikai programjának, amely azonban a nyelvi szempontból kevésbé homogén 
államok esetében, így Magyarország esetében is felbomlás veszélyét hordozta magában, 
így az egységesítés lehetőségeinek árnyalására volt szükség hazánkban, ahol alapvető-
en két nemzetfelfogás uralkodott. Az első a francia felvilágosodásból eredeztethető és 
elősorban nyelvi alapon szerveződő nemzetállamot képviselt, mellyel ellentétben állt a 
magyar nemesi nemzet, a natio Hungarica hagyományára, azaz a hungarus tudatra alapí-
tott politikai nemzet felfogása, amely a nemesi nemzeti jogainak kiterjesztésével a nem-
zetet politikai entitásként kezelte nyelvtől függetlenül. Az első nemzetfelfogást Szent 
István király ma már közmondásossá váló „az egynyelvű és egyszokású ország gyenge 
és esendő6” intelméből fakadóan elsősorban a nemzetiségek képviselői tették magukévá, 
a második nézőpontot pedig mai napig alkotmányos jelentőséggel bíró politikai magyar 
nemzet fogalmában ragadhatjuk meg.

A Nemzetiségi törvény megalkotására ennek megfelelően a nemzetfelfogások, a 
többnyelvű és ezáltal többnemzetiségű államból fakadó belső tényezők, azok fegyveres 
konfliktusig fajuló feszültségeinek összessége, az Ausztriával való közjogi kapcsolat 
nemzetközi jelleget is hordozó tényezői, valamint a határok mentén kialakuló új államok 
és ezek államalkotó nemzetével részben azonos, magyaroroszági honossággal rendelke-
ző nemzetiségeinek sajátos ténye együttesen hatott. Ez utóbbi tény az állam felbomlásán 
túl a szomszéd államok területi igényeinek érvényesülésének veszélyét, illetve annak 
későbbi bekövetkeztét is magában hordozta, azaz a magyar állam felbomlását vetítette 
előre. A nemzetiségi kihívásra adandó válaszok megnyugtató rendezését tehát alapve-
tően ezek a tények befolyásolták, illetve nehezítették, de leghangsúlyosabban az, hogy 
a magyar állam a nemzetállam feltételeinek hiányában volt kénytelen saját egységének 
biztosítása érdekében meglelni a nemzetiségi kérdés megoldását, így nem helyezked-
hetett a nyelvi alapú nemzetfogalom álláspontjára. Magyarország a korszellemnek 
megfelelően a középkori viszonyok felszámolásán túl elsődlegesnek tekintette a területi 
épségének biztosítását és a kettős monarchián belüli befolyásának megőrzését, ezért a 
nyelvtől független egységes állam megteremtését a nyelvi alapú nemzetfogalom helyett 
a natio Hungarica eszméjének modern kori, jogegyenlőségen alapuló fogalmával próbál-
ta megalapozni. Magyarország a nemzetiségeket a jogegyenlőség alapján próbálta integ-
rálni és csak másodlagosan, közvetett módon szorgalmazta a korban elfogadott és nem 
példa nélkül álló módon az asszimilációt.7 Mindebből az is következik, hogy szemben 
az I. világháborút lezáró békerendszerrel és a Nemzetek Szövetségének nemzetközi jogi 
intézményével, a magyar állam másoktól függetlenül, a belső és külső okokat egyaránt 
felismerve, önként és Európában elsőként határozta el a nemzetiségi kérdés törvényi 
szabályozását már a XIX. század első felében.

(A modern magyar állam megteremtésének igénye és a nemzetiségi kérdés 1849-ig) 
Az egységes állam megteremtésének egyik feltételét a nemzetiségekkel való viszony 
rendezése jelentette. A középkori széttagoltság8 megszűntetését egyrészt a közigazgatás 
újraszabályozása útján, másrészt pedig az állampolgári jogegyenlőség megteremtése 
révén lehetett elérni. A jogegyenlőség azonban komoly etnikai kihívással állt szemben, 
mert a magyar nemzettudat felébredésével a kisebbségi nemzetek nemzettudata is fel-
éledt. A kihívás egyik oldalát a magyar szupremácia iránti többségi társadalmi-politikai 
elvárás, illetve a magyar nemzetállam megteremtésének igénye, másik oldalát pedig 
a nemzetiségek ezzel ellentétes irányú, gyakorlatilag kollektív jogok talaján álló, fö-
derációt szorgalmazó mozgalmai jelentették. A törvényhozás az ellentétek feloldását 
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a hungarus eszme újraalkotásával, a politikai magyar nemzet máig ható alkotmányos 
intézményének kodifikációjával képzelte el, középpontba az egyéni jogok és a nyelvkér-
dés szabályozását helyezve, ugyanakkor a nyelvi alapon álló nemzetfogalmat elvetve. 
Ez a megoldás a nemzetiségi kérdés úgynevezett együttműködő modelljét jelentette, 
amely a jogegyenlőség talaján állva a nemzetiségek tagjai, mint egyének részére a 
többségi nemzet tagjaival egyenlő jogokat biztosít.9 A Nemzetiségi törvény, illetve 
annak közvetlen előképének tekintendő 1849. évi VIII. törvénycikk a nemzetiségekről 
Európa első nemzetiségi jogi jogszabályai és ebből a tényből fakadóan a nemzetközi 
judikatúra kiemelten fontos és értékes alkotásai, amelyek a felvázolt tények és nem-
zetfogalmak közötti választás eredményeképpen a nyelvi jogok mind szélesebb körű 
elismerését vallották.

A nyelvi kiindulópont megválasztásának oka az organikus államfejlődést abszolu-
tista módon megtörő II. József 1784. május 11-i nyelvrendelete. A császári rendeletre a 
nyelvújítás mozgalma, valamint a felvilágosodás eredményeképpen kialakuló modern 
nemzetfogalom és nacionalizmus reagált együttesen és a politikai hatalom döntően ma-
gyar anyanyelvű birtokosainál a magyar nyelv latin helyetti hivatalos nyelvként való 
alkalmazásának politikai programjához vezetett el. Ez a program több mint öt évtize-
dig, az 1844. évi II. törvénycikk elfogadásáig tartott, amely a magyar nyelvet az ország 
egyetlen hivatalos nyelvévé tette. Bár a rendek kezdetben még a latin nyelv védelme 
érdekében léptek fel, de később már alkotmányos jelentőségű politikai kérdésként a 
reformellenzék a magyar nyelv közjogi helyzetét az udvarral szemben „nyelvharcként” 
értelmezte.10 A magyar nyelv bevezetésének a célja elsődlegesen a holt latin nyelv he-
lyetti élő államnyelv megteremtése volt, semmiképpen sem volt cél a többi nemzetiség 
nyelvének elnyomása11. Az elnyomás már csak azért sem értelmezhető, mert a magyar 
politikai elit az állam területi épségét a pánszláv, illetve pángermán mozgalmaktól 
féltette, illetve az egységes állam jogegyenlőségen alapuló megteremtésének politikai 
programja csak a nemzetiségek hűségének biztosításával volt elképzelhető. Az 1848. 
évi áprilisi törvényekig a magyar alkotmányos berendezkedés megkérdőjelezhetetlen 
alapját képezte, hogy a politikai jogok birtokosa a rendi értelemben vett magyar nemzet, 
amelynek tagjai a magyar nemesi osztály tagjai nyelvüktől függetlenül. A rendi magyar 
nemzet jogainak kiterjesztésének programja így magától értetődően jelentette a nemzeti-
ségi lakosság jogainak kiterjesztését12, ezért maguk a nemzetiségek sem láttak a magyar 
nyelvharcban ellenük irányuló szándékot13, azt alapvetően támogatták és elfogadták a 
magyar nyelvet az országos ügyek intézésre való közös nyelvként. A magyar nyelv hi-
vatalos nyelvként a nemzetiségek oldaláról a rendi alkotmányos keretek szélesítésének 
és a jogkiterjesztésnek eszközéként nem ütközött ellenállásba, ellenzőinek indokai sem 
etnikai jellegűek voltak, sokkal inkább a rendi kiváltságok megőrzésének, illetve azok 
kiterjesztésének igényéből fakadtak.

A magyar nyelvharcot a törvényalkotók és a nemzetiségek nem etnikai szempontból 
tartották fontosnak, hanem a modern magyar állam megteremtésének egyik alapfelté-
teleként tekintettek rá, ugyanakkor ezzel egyidejűleg felismerték a többnemzetiségű 
állam által adott kihívásokat is. Ennek megfelelően már megjelentek a nemzetiségi he-
lyi nyelvhasználati igényekre adandó első válaszok tervezetei is, így Wesselényi Miklós 
1843. évi első nemzetiségi törvényjavaslata a nemzeti egység megteremtése érdekében 
a magyar nyelvtörvénnyel egyidejűleg kívánta tárgyalni a többi nyelv közjogi helyzetét, 
sőt a nemzetiségi „viszálkodás keltést”, az idegen ajkúakkal szembeni erőszakos fellé-
pést, sértést, azaz a mai fogalmaink szerinti közösség tagja elleni erőszakot, közösség 
tagja elleni uszítást is büntetni rendelte.
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Az áprilisi törvényekkel megalkotott új alkotmányos berendezkedés kiindulópontja 
a liberális reformellenzék jogegyenlőség tétele, amely alapján a rendi magyar nemzet 
politikai jogait kiterjesztette a törvényhozás a kor körülményei között a lehető legszé-
lesebb körben az ország lakosságára nemzetiségtől függetlenül. Az Országgyűlés a 
rendiséget felszámolva kívánta a modern magyar államot megteremteni abban a hitben, 
hogy a jogegyenlőség felszámolja a nemzetiségi ellentéteket, amely ellentétek gyökerét 
a törvényhozás elsődlegesen a középkori partikularizmusban és privilégiumokban és 
nem etnikai okokban látta. A polgári átalakulás jogegyenlőség tétele szerint valamennyi 
nemzetiség tagjai kivétel nélkül a magyar politikai nemzet egyenjogú tagjaivá váltak 
megalkotva az új natio Hungaricat. A magyar politikai vezetés a forradalom győzelmétől 
azt várta, hogy a nemzetiségi kérdés a jogegyenlőség és a jogkiterjesztés eszközeivel, 
a rendi különbségek felszámolásával magától megoldódik. A nemzetiségi kérdés társa-
dalmi csapdájára tehát a törvényhozás a jogegyenlőség és jogkiterjesztés válaszát adta, 
amely azonban a remélttől ellentétes eredményre vezetett.

A nemzetiségek a jogegyenlőséget elfogadták és ezen új alkotmányos berendezkedés 
alapján, a korábbi magyar példa szerint és annak érvrendszerét felhasználva elsősorban 
nyelvi-kulturális jogokat, később közigazgatási jellegű, mai fogalmaink szerinti területi 
alapú önkormányzati igényeket fogalmaztak meg. A szabadságharc, valamint a nemzet-
közi helyzet ezen igények tárgyalását az első népképviseleti országgyűlésben lehetet-
lenné tették, ahogyan az is, hogy közvélemény a nemzetiségi mozgalmakat nem minden 
alap nélkül a bécsi udvar intrikáinak tudta be.14 Mindez bizalomvesztéshez és fegyveres 
konfliktushoz vezetett nemzedékekre meghatározva a többségi magyarság és a nemzeti-
ségek viszonyát. A belháború a nemzetiségekkel való megbékélést kívánt, amelyet egyre 
sürgetett a hadi helyzet kedvezőtlen állása, továbbá azok a már egyre inkább előre törő 
igények, amelyek már a Magyar Szent Korona Országainak területi integritásával szem-
ben egyfajta föderáció igényét fogalmazták meg és amelyeknek részbeni teljesítését az 
1849. március 4-i olmützi alkotmány jelentette. A dicsőséges tavaszi hadjárat katonai 
sikerei, illetve az ezek alapján 1849. április 14-én elfogadott Függetlenségi nyilatkozat 
megváltoztatta a politikai erőviszonyokat. A Függetlenségi nyilatkozat, valamint az a 
tény, hogy az olmützi alkotmány a nemzetiségi igényeket csak részben elégítette ki, 
már a nemzetiségek oldalán is a magyar kormányzattal való megegyezés szándéka felé 
mutattak. Ennek megfelelően a Szemere-kormány megkezdte a nemzetiségi törvény 
előkészítését, amely alapkoncepciója szerint az egységes és oszthatatlan magyar álla-
mon belül akarta nyelvi alapon külön jogokban részesíteni a nemzetiségeket, fenntartva 
a magyar államnyelv primátusát. A törvény megalkotásától a kormányzat alapvetően azt 
várta el, hogy belső erőforrásokat mozgósíthat és a honvédség ellen harcoló szerb és 
román erőket sikerül megnyernie a szabadságharc ügyének. A törvény megalkotásától 
függetlenül tárgyalt ennek reményében Perczel Mór a szerbekkel, területi autonómiát is 
kilátásba helyezve, illetve 1849. július 14-én „megbékélési tervezetet” írt alá Kossuth 
Lajos a román emigráció képviselőivel, Nicolae Bălcescuval és Cezar Bolliackal. 
Végezetül 1849. július 28-án 90%-os arányban megszavazták Európa első nemzetiségi 
törvényét az 1849. évi VIII. törvénycikket a nemzetiségekről.15 A törvény egy új alkot-
mányra kívánta bízni a kérdés végleges tárgyalását és kiemelte, hogy annak célja a haza 
nem magyar ajkú lakosságának megnyugtatása ezzel is sugallva, hogy a nemzetiségek 
sorsa a magyar szabadságharc sikeréhez kötött. A törvény szerint bár a hivatalos 
nyelv a központi igazgatásban és a törvényhozásban továbbra is a magyar, községi 
és törvényhatósági szinten teljes mértékben biztosított az anyanyelvhasználat, aho-
gyan az elsőfokú peres eljárásokban, valamint egyéb eljárásokban. A területi alapon 



Valóság • 2020. szeptember

DR. FAZAKAS ZOLTÁN JÓZSEF: A MAGYAR NEMZETISÉGI TÖRVÉNY... 11

szervezett nemzetőrség vezényleti nyelve szintén a községi nyelv, az alapfokú és egyhá-
zi oktatásban, valamint az egyházi ügyekben szintén biztosított a teljes nyelvhasználat. 
A hivatalviselés feltételeként a törvény kizárólag az érdem és képesség feltételét szabta, 
azaz a magyar nyelvtudás nem jelentett hivatalviselési feltételt. A jogszabály a szabad-
ságharc elleni harcot beszüntető nemzetiségek javára amnesztiát tartalmazott, illetve 
megelőlegezte különösen a szerb, illetve a román nemzetiségi mozgalmak igényeinek 
külön törvényben való szabályozását.

A szabadságharc alig két héttel később bekövetkezett veresége okán a törvény tény-
leges alkalmazására nem került sor, azonban a jogszabály fontos hivatkozási alapként 
a Nemzetiségi törvény megalkotása során különös jelentőséggel bírt és hivatkozásait 
elsősorban a nemzetiségi képviselők rendszeresen idézték.

(A nemzetiségi kérdés a kiegyezésig) A szabadságharc bukását követően bevezetett 
neoabszolutista államberendezkedés nemzetiségekkel kapcsolatos viszonyát találóan 
jelzi Pulszky Ferenc szállóigeként élő történelmi igazsága, amely szerint a magyar sza-
badságharc ellen fegyveresen fellépő nemzetiségek ugyanazt kapták jutalmul Bécstől, 
amit a magyarok büntetésül. Magyarország beolvasztása az Osztrák Birodalomba egyet 
jelentett az addig organikusan fejlődő magyar államberendezkedés megsemmisítésével 
és ezáltal a nemzetiségi jog területén elért eredmények félresöprésével, valamint a nem-
zetiségi jog talapján álló intézmények megteremtésének lehetőségeinek megsemmisíté-
sével.16 A centralista állam nem csak az addigi magyar közigazgatási szervezetet szün-
tette meg, értve ezalatt a nemzetiségek lakta vármegyék önkormányzatiságát is, hanem 
többek között feloszlatásra került a társország Horvátország országgyűlése, az erdélyi 
Szász Universitas közvetlenül a bécsi kormányzat alá rendeltetett és sem románok, sem 
a szlovákok nem kapták meg az ígért autonóm körzeteiket, vezetőiket pedig rendőri 
felügyelet alá helyezték.

Ezt követően mind az emigrációba kényszerült, mind pedig az itthon maradt politikai 
elit egyaránt felismerte, hogy a nemzetiségi kérdés megoldása nemcsak megkerülhetet-
len, hanem elsődleges is, az az új Magyarország megteremtésének alapfeltétele. 
A rendiség eltörlése és a jogok kiterjesztése nem érte el azt az eredményt, amit vártak 
tőle, hanem ellenkezőleg, a nemzetiségi mozgalmak megerősödtek és jelentős nemzeti-
ségi erők a magyar államiság ellen fogtak fegyvert. A belháború következtében felizzott 
etnikai ellentétek immáron a nyelvkérdésen túlmutató programokat indukáltak, amelyek 
okán új alapokra kellett helyezni a nemzetiségi kérdést. A nemzetiségi kérdés megol-
dására alapvetően két álláspont kristályosodott ki, az első szerint területi alapú autonó-
miák konföderációjaként kell újra alkotni Magyarországot kollektív nemzetiségi jogok 
alapján, a második szerint a már meglévő, illetve újra alkotandó államszervezeten belül 
kell az egyéni nemzetiségi jogok széles körű érvényesülése érdekében a megfelelő in-
tézkedéseket megtenni.17 A két álláspont lényegi elemeinek vegyítésével kötöttek ezt kö-
vetően megállapodásokat a magyar vezetők a szomszédos államok vezetőivel, illetve a 
nemzetiségek képviselőivel mindenkor a szabadságharc újrakezdésének és egy Ausztria 
elleni koalíció lehetőségeit kutatva.

A passzív ellenállás, a nemzetiségek mozgalmai, a birodalom kormányzásának ne-
hézségei, illetve a külpolitikai helyzet alakulása végül az abszolutizmus feladását ered-
ményezte és a császári kormányzat 1860. október 20-án kiadta az Októberi Diplomát, 
amely az 1861. február 26-i Februári Pátenssel együtt lehetőséget teremtett a Magyar 
Országgyűlés összehívására és a nemzetiségi kérdés újratárgyalására.18 Az Országgyűlés 
az Ausztriával való közjogi viszony rendezése mellett kiemelt fontosságú ügyként 
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kezelte a nemzetiségi kérdést, amelyre a királyi leirat is utalt. Deák Ferenc elsődle-
gesnek nevezte a félreértések eloszlatását, az elnyomás helyett a lehető legszélesebb 
körű szabadság biztosítását továbbra is a teljes jogegyenlőség és a magyar állam 
területi integritásának alapján, értve ezalatt az Erdéllyel való uniót is. A Deák 
Ferenc által rögzített kiindulópontokhoz csatlakoztak a kibékülés vágyával és hi-
tével a „Bécsben csalódott” nemzetiségek jelen lévő képviselői is.19 Az Országgyűlés 
ennek megfelelően rögzítette a nemzetiségi kérdés tárgyalásának alapelveit, elrendelve 
Horvátország kérdésének külön kezelését és az erdélyi képviselet és a magyar állam 
Erdéllyel együtt értett területi integritásának alapelvét, a teljes jogegyenlőség biztosítá-
sát, a méltányosságot, mint szabályozási alapelveket. Az Országgyűlés Eötvös József 
javaslatára a kérdés fenti alapelvek mentén való, külön nemzetiségi bizottságban való 
tárgyalását és az előkészítő munkálatok elvégzését rendelte el.20 A huszonhét tagú bizott-
ság, ahol jelentős szerepet kaptak a nemzetiségi képviselők is végül az 1861. augusztus 
9-i ülésre terjesztette elő jelentését Sigismund Popovici és Aloisiu Wlad román nem-
zetiségű külön javaslatával, amelyet azonban tárgyalni nem tudott a Ház, mert azt az 
uralkodó 1861. augusztus 22-én feloszlatta.

(A nemzetiségi törvényjavaslatok és azok elvi kiinduló pontjai. A nemzetiségi igények) 
Az 1861. évi Országgyűlés összehívását eredményező okok ismételt bekövetkezte az 
uralkodót is a Magyarországgal való megegyezés szándéka felé vezette, így elrendelte 
a magyar Országgyűlés összehívását. Az 1865/68. évi Országgyűlés az 1861. évivel 
azonos alapon állt az Ausztriával való közjogi viszony rendezése tekintetében, illetve 
az 1865. március 3-i uralkodói leirat megerősítette a területi épség fenntartása melletti 
nemzetiségi törvény megalkotásának szükségességét és annak legfelsőbb támogatásáról 
biztosította a törvényhozókat. A leirat felolvasását követően közel két hónapos, sokszor 
személyeskedéstől sem mentes vita bontakozott ki a törvényelőkészítő bizottság felállí-
tásának módjáról, tagjairól, a szabályozás kiinduló pontjairól, de a bizottsági munkától 
függetlenül érkeztek javaslatok és indítványok. Végül öt törvényjavaslat került kidol-
gozásra, amelyek közül kettő, az úgynevezett bizottsági-többségi, illetve Mocsonyi 
Sándor–Alexandru Mocioni vezetésével kialakított, szerb és román képviselők által 
jegyzett úgynevezett kisebbségi javaslat tekintendő alapvető fontosságúnak.

A többségi javaslat a natio Hungarica alapján az egyenjogúság és a területi integri-
tás alapelveit rögzítette, így nem látott lehetőséget egyes nemzetiségek külön jogainak 
kodifikálásra, ahogyan a területi önkormányzatok-autonómiák megalakítására sem, és 
ezáltal elsősorban a nyelvkérdésre helyezte a hangsúlyt. Kiemelendő, hogy vala-
mennyi nemzetiségi álláspont elismerte és hitet tett Magyarország területi integ-
ritása mellett, nem visszautasítva, hogy érveik és igényeik ezen integritás ellen 
hatnának. Az 1848. évi jogegyenlőség alapján eredeztethető politikai magyar nemzet 
fogalmát is alapvetően elfogadták a nemzetiségi képviselők azonban annak felfogását, 
a területi integritás elvével összeegyeztethetően már árnyalni kívánták, azaz a politikai 
magyar nemzet fogalma alatt a magyarországi nemzetek egyfajta szövetségét értették és 
a magyart is egynek tekintették az érintett nemzetek közül. A nemzetiségi képviselők 
így kollektív és nem individualista alapon állva kérték a nemzetiségek, beleértve a ma-
gyar nemzetiség felsorolását is a törvényben, és ez alapján látták megvalósíthatónak az 
ország területi igazgatásának átszervezését nemzetiségi alapon.

A nemzetiségi képviselők javaslatainak kiindulópontja a történeti honos népeknek, 
mint kollektív jogokkal rendelkező politikai entitásoknak az elismerése és ezen né-
pek egyenjogúságán alapuló szövetségi állameszme. A kulturális jogok tekintetében, 
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az egyházkormányzati kérdésekben, a nyelvhasználat, igazságszolgáltatási, községi és 
törvényhatósági szinten való kérdésében, oktatás területén, és a magyar nyelvhez való, 
annak primátusát elfogadó nemzetiségi álláspontok lényegében nem tértek el a többségi 
magyar állásponttól. A javaslatok különböző mértékben és cizelláltsággal, de alapvetően 
azonos módon kezelték ezeket a kérdéseket, illetve valamennyi nemzetiség szorgalmaz-
ta az anyanyelv országgyűlési használatát, amely azonban csak a horvátokat illette meg 
a horvát–magyar kiegyezés alapján. A törvényhozás és a felsőbb igazságszolgáltatás 
tekintetében megfogalmazásra került az arányos képviselet igénye. Területi autonómia 
kérdése alapvetően a szerb és a szlovák oldalon volt e körben hangsúlyos és kidolgozott, 
mert az erdélyi szászok még rendelkeztek középkori területi alapú önkormányzatiságuk 
egy részével, így az erdélyi románokkal ők a kivárás álláspontjára helyezkedtek. A né-
met nemzetiség egyebekben történelmi okokból kifolyólag kevésbé volt egységes, így 
sem programalkotásra, sem külön javaslat megszövegezésére nem került sor részükről. 
A horvátok helyzetét mind a trónbeszéd, mind a magyar országgyűlés nem nemzetiségi 
kérdésnek fogta fel és azt a horvát–magyar kiegyezés külön szabályai alapján kezelték.21 
A horvát példa azonban hatott a nemzetiségekre, a területi önállóságot tartalmazó javas-
lataik Horvátország különleges jogállásának példájából fakadtak.

(A nemzetiségi törvény vitája) A többségi és kisebbségi álláspont különbségei a fenti 
alaptételekből kiindulva a „magyar politikai nemzet” és a „Magyarország politikai 
nemzete” különbségében ragadható meg. Míg a politikai magyar nemzet egynemű ál-
lamalkotó alkotmányos tény, addig Magyarország politikai nemzete több egyenjogú po-
litikai nemzet, mint kollektív entitások államalkotó szövetségeként írható le. A politikai 
magyar nemzet fogalma ennek megfelelően a „magyar” szó jelentését kettőzte meg, az 
egyszerre jelent politikai közösséget, azaz az ország valamennyi lakosát, illetve a ma-
gyar ajkúak kulturális és nyelvi közösségét, mint kulturális jogok nemzetiségi alanyát.

A magyar politikai nemzet fogalmából következett ennek megfelelően a magyar 
nyelv hivatalos statusa, de az is, hogy valamennyi egyéb nyelv tekintetében azok al-
kalmazása és használata biztosított a közigazgatás és az igazságszolgáltatás lehetősé-
geihez mérten, míg az oktatás és az egyházi területen szinte korlátlanul érvényesül a 
nyelvhasználat, így a nemzetiségi elnyomás tézise nem értelmezhető e körben.

A többségi álláspont az egységes állam elvéből indult ki és az egyéni jogokból 
nemzetiségi különbség nélkül, míg a kisebbségi álláspont a nemzetiségeket kollektív 
entitásokként képzelte el, az országot ezen kollektív entitások szövetségeként, föderá-
ciójaként fogta fel. A többségi álláspont az organikus államfejlődés talaján állt és ab-
ból fakadóan tagadta a területi autonómiák lehetőségét, a külön nemzetiségi arányok 
szerinti választások és tisztség betöltések az állampolgári jogegyenlőséggel össze nem 
egyeztethető jogintézményeit. A kisebbségi álláspont a kollektív jogok és kulturális 
autonómia alapján eljutott az államszervezet minden részén az arányos képviselet és a 
területi önkormányzatok felállításának igényéig, ezáltal egyfajta nemzetiségi arányo-
kon és területeken alapuló szövetségi államberendezkedésig, ugyanakkor a területi 
egységet védendő értéknek tartotta.

A többségi és kisebbségi álláspont ütköztetése a nemzetiségi törvényjavaslat kép-
viselőházi általános vitáján 1868. november 24–29. között történt meg.22 Az első fel-
szólaló Deák Ferenc volt, aki lényegében a törvény preambulumát az egyetlen politikai 
nemzet, mint az egységes, oszthatatlan magyar nemzet alaptételének rögzítésével kí-
vánta kiegészíteni. Az egységes, oszthatatlan politikai magyar nemzetnek a hon minden 
polgára, bármi nemzetiséghez tartozzék, egyenjogú tagja az indítvány szerint, amelyet 
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heves vitát követően végül a Képviselőház elfogadott. Ezen alaptétel rögzítését köve-
tően logikailag csak az egyéni egyenjogúság tételére helyezkedhetett a jogalkotás és 
ezáltal csak a nyelvkérdés tételes szabályozása lehetett a feladata.

Fontos kihangsúlyozni, hogy a magyar politikai nemzet koncepcióját nem valami-
lyen államnacionalizmus indokolta, hanem a nemzetállam helyébe állított szabadelvű 
politikai közösség ténye, 1848 öröksége, a kiegyezés valóságából fakadó alkotmányos 
kötelezettségek együttese. Deák személyében mélyen hitt abban, hogy az egyéni jogok 
kiteljesedése esetén a nemzetiségi kérdés ténylegesen meghaladottá válik, a kulturá-
lis jogok támogatása mellett pedig külön hitet tett. Deák ennek megfelelően élesen 
elválasztotta egymástól az alkotmányos politikai nemzetet, mint az állam és egyben 
Ausztria-Magyarország nagyhatalmának egyik felének hatékony kormányzásának 
alapfeltételét és mint szabad és egyenlő egyének összességét a kulturális örökséget 
közösségként birtokló nemzetiségektől. A nemzetiségek számára a nyelvi jogok 
megadását és kulturális jogaik kiteljesedését és támogatását magától értetődőnek és 
nem is feltétlenül központi kormányzati kérdésnek tekintette. Ebben az összefüggés-
ben a területi integritáshoz való ragaszkodás és az unitárius állam megteremtésének 
programja, eszméje az egységes Magyarország befolyását szolgálja a Monarchián, 
mint nagyhatalmon belül, amely befolyás eredményei az egységes politikai magyar 
nemzet minden tagjára érvényesek.23 A politikai magyar nemzet tehát, bár tagjai 
legnagyobb számban magyarok nem nemzetiségi vagy etnikai fogalom, hanem jog-
egyenlőségen alapuló politikai közösség és tény.24

A kisebbségi álláspontot Mocsonyi ismertette, aki alapvetően a nemzetisé-
gi igények feltárását, azok egyenlő és célszerű kezelését tartotta követendőnek. 
Álláspontja szerint a nemzetiségi eszme a kor különös eszméje, amely származás, 
földrajzi, történeti és nyelvi alapon köt össze egyéneket, amelyek közössége közös-
ségi öntudattal rendelkezik, következésképpen e közösségek jogi személyek és mint 
ilyenek, kollektív jogok alanyai. Álláspontja szerint a nemzetiségi jogok célja és 
értelme a nemzetiségek létének a fenntartása, amelyből fakad, hogy a közösségek 
fenntartása csak közösségi jogok alapján képzelhetők el, nem pedig egyéni szinten. 
Az egyéni jogok kiterjesztése a jogegyenlőség megteremtése a demokrácia és nem 
a nemzetiség alapfeltételei. A kisebbségi javaslat szerint a többségi álláspontja az 
egyéni jogok tekintetében célszerű és helyes, ugyanakkor a közösségi jogok negli-
gálása félmegoldás, célszerűtlen és az egyéni jogok talaján álló jogalkotás gyakor-
latilag azon korábbi törvények ismétlései, amelyek a múltban a nemzetiségeket nem 
tudták sem megnyugtatni, sem igényeiket kielégíteni. A nemzetiségek tételes felso-
rolásának elmulasztása a nemzetiségek létének el nem ismerését jelenti az álláspont 
szerint, a nyelvi szabályozások egyéni alapvetése pedig nem elegendő a nemzeti-
ségek fejlődésének biztosítására, a törvény tehát nem a nemzetiségi egyenjogúság 
tárgyában hozandó törvénynek, legfeljebb magyar nyelvtörvénynek fogható fel.

Eötvös József vallás- és közoktatási miniszter a többségi javaslat megfogalma-
zójaként, nemzetiségi kérdés szakértőjeként, mindkét korábbi nemzetiségi bizottság 
tagjaként vette védelmébe a törvényjavaslatot, elfogadva Deák módosító indítvá-
nyát. A nemzetiségi képviselőket emlékeztette arra, hogy ők képviselői minősé-
gükben tagjai az Országgyűlésnek, mint az egész nemzet és nem egy nemzetiség 
képviselői. A területi igényekre a már korábban ismert érveken túl válaszként előadta, 
hogy a szabad mozgás okán az ilyen területek rögzítése csak meghatározott időre lenne 
lehetséges, valamint a magyarországi viszonyok lehetetlenné teszik tiszta nemzetiségi 
területek kialakítását. Mindezek alapján a kérdés csak az egyéni jogok alapján oldható 
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meg, mert nem lenne szerencsés Magyarországot újra a partikuláris jogok, párhuzamo-
san élő jogrendszerek államává tenni, továbbá a külön jogok biztosítása az egyéni bol-
dogulás és ezáltal a kollektív fejlődés lehetőségétől fosztaná meg nemzetiségek tagjait.

Értelemszerűen, ahol a nemzetiségi igények lényegében nem tértek el a többségi 
magyar állásponttól, a kompromisszum megkötése reális volt és a nemzetiségi igények 
jelentős része teljesítésre került. A kiinduló alapként rögzített területi integritás elve a 
vármegyehatárok kiigazítását nemzetiségi alapon, ezáltal a területi autonómiák megadá-
sát lehetetlenné tette, kizárta. A politikai nemzetfogalom nemzetiségi képviselők által 
megkísérelt árnyalása, annak egyenjogú kollektív jogokkal bíró nemzetiségek szövet-
ségén alapuló új fogalmi elemekkel való bővítése ugyanezen okokból kifolyólag nem 
vezethetett sikerre. A nemzetiségek kollektív entitásként való elismeréséből a kollektív 
területi igények elismerése következett volna, így a Magyarország politikai nemzete 
fogalom nemzetiségi képviselők által szorgalmazott törvényi elfogadása szintén elfo-
gadhatatlan volt a többség számára. Mindezeknek megfelelően a Nemzetiségi törvény 
megalkotásának és tárgyának a fókuszpontjai már csak a nyelvi és kulturális jogok kér-
dései lehettek az alkotmányos politikai magyar nemzet fogalmának és a magyar állam 
politikai és területi egységének rögzítésén túl.

A vita ezt követően a két fő álláspont ütközése és fel nem oldása jegyében zajlott, 
alapvetően a területi integritás fő tárgya mentén, amelyet a többségi álláspont hívei 
minden egyes alkalommal kihangsúlyoztak, amelyre válaszul a kisebbségi álláspont 
hívei minden egyes alkalommal megismételve előadták, hogy a magyar állam területi 
épsége, mint a közös haza épsége számukra is kiemelt fontosságú.25 A mintegy félszáz 
felszólaló a nemzetiségi kérdés valamennyi oldalát megközelítette, színvonalas és szen-
vedélyes, ugyanakkor alapos és probléma összetettségét feltáró általános vita a maga 
mélységében, nemzetközi kitekintéssel elemzi a nemzetiségi kérdést, indokolva az ál-
láspontokkal szembeni vagy melletti érveket. A többségi álláspont hívei a kormányzás 
és az igazságszolgáltatás hatékonyságának érveit emelték ki, míg a kisebbségi álláspont 
mellett állók kiálltak a lehető legszélesebb körű nyelvi jogok biztosítása mellett az asz-
szimiláció ellen. A többségi álláspont hívei egyebekben a liberalizmus talaján állva a 
kollektív jogok megadását azon alapállásból is elvetették, hogy azok többletjogként a 
jogegyenlőség ellen hatnak. Ezzel szemben a kisebbségi javaslat hívei előadták, hogy 
korábban a lelkiismereti és vallásszabadság kérdését is az egyházak, mint kollektív enti-
tások elismerésével és önkormányzatiságuk biztosításával oldotta meg az országgyűlés, 
így ezen kérdést az egyházi jogrendezéssel analóg módon lehetséges kezelni. A kisebb-
ségi álláspont képviselői kifejtették továbbá, hogy a jogszabály magyar nyelvre vonat-
kozó szabályai lényegét tekintve a teljes szabadság élvezetének feltételeként a magyar 
nyelv ismeretét követeli meg, azaz míg korábban a magyar nemesi oklevél biztosította 
a jogok teljes körű élvezetét, a törvény elfogadása okán a nemesi oklevelet és annak 
privilégiumait a magyar nyelv ismerete váltja majd fel. Végezetül a vitában valamennyi 
nemzetiségi képviselő saját nemzetisége javára próbált többletjogokat biztosítani és az 
erre vonatkozó jogtörténeti, jogfilozófiai érvelést terjesztette elő.

A megbékélés kezdeti őszinte szándéka ellenére az álláspontok végérvényesen meg-
merevedtek. A feloldhatatlan ellentétek végezetül két szélsőséges álláspont elterjedését 
eredményezték, nevezetesen a nemzetiségek a nemzetiségek halálát vetítették előre a 
többségi javaslat elfogadása esetére, míg a többségi javaslat hívei a magyar állam szét-
esését a kisebbségi javaslat elfogadása esetére. A kompromisszum lehetetlenségének 
ismeretében ugyan javasolták egyes nemzetiségi képviselők a kérdés elnapolását és 
az új Országgyűlés feladataként való tárgyalását, azonban 1868. november 29-én az 
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általános vitát a képviselőház lezárta. A kisebbségi javaslatról elrendelt szavazást köve-
tően (405 képviselő közöl 24 támogatta, 267 ellenezte, 113 távol maradt) az elvetésre 
került, így a román képviselők kivonultak. Ennek megfelelően a törvényjavaslat részle-
tes vitáját még aznap a Deák Ferenc által módosított többségi javaslat szerint kezdte meg 
a Képviselőház, és minimális változtatásokkal 1868. december 1-i ülésén el is fogadta.

A főrendiház előtti vita korántsem volt indulatos, inkább aggódó szellemben folyt 
le 1868. december 4-én26. A főrendiház tagjai a nemzetiségi kérdés helyes rendezése 
körében felemerülő aggodalmuknak adtak hangot, megkérdőjelezve a törvény megalko-
tásának szükségességét, elvégre a nemzetiségek követelései közül a leglényegesebbeket 
nem tartalmazta a jogszabály, és amely igények kodifikálásra kerültek, lényegüket te-
kintve már fennálló, szerzett és el nem vitatott jogok. A területi autonómiával szemben 
foglalt állást Pap- Szilágyi József nagyváradi román görögkatolikus püspök, akinek 
álláspontja szerint Magyarországból lehetetlen egyszerre valamennyi nemzetiség kí-
vánalmának megfelelően egy kis Németországot, kis Romániát, kis Szerbiát vagy kis 
Szlovákiát alkotni. Wenckheim László szerint a törvény címe és tárgya között inkohe-
rencia lelhető fel, a nemzetiségi kérdés jelentős része valójában külön jogszabályokban 
megoldandó feladat, így azokat elsősorban a perrendtartási törvények, a megyerendezés 
lehetőségeinek és az oktatás jogszabályok áttekintésével lehet megoldani, azaz a törvény 
megalkotása, legalábbis ebben a formában indokolatlan, ellentmondó és nem elfogad-
ható. A Főrendiház végül még aznap elfogadta a javaslatot, amely 1868. december 6-án 
nyert királyi szentesítéssel az 1868. évi XLIV. törvényként 1868. december 7-én került 
be a Corpus Iurisba.

(Záró gondolatok) Miután a kiegyezéssel az ország integritása és stabilitása, alkotmá-
nyossága a magyar politikai elit és az uralkodó és Ausztria megegyezésével helyreállt, a 
létrejött többnemzetiségű Osztrák–Magyar Monarchia különös kihívásokkal állt szem-
ben. Ezen kihívások közül különösen a birodalom magyar felén a nemzetiségi kérdés 
megoldása volt nemcsak erkölcsi kötelesség a két évtizeddel korábban fellángolt fegy-
veres konfliktusok tanulságából fakadóan, hanem a korszellemi nemzetállami alapál-
lásával szembeni integritási kérdés is volt. A nemzetiségi kérdés megoldását a magyar 
törvényhozás az alkotmányos és unitárius állam megteremtésének feltételeként kezelte, 
egyrészt a közigazgatás újraszabályozásával a rendiség utolsó maradványait is eltörölte, 
másrészt az állampolgári jogegyenlőség megteremtése révén a hungarus eszme újraal-
kotásával, a politikai magyar nemzet máig ható alkotmányos intézményének kodifikáci-
ójával az állampolgári jogegyenlőség talaján állva kezelte.

A törvény elfogadásának vitája azonban, a nemzetiségekkel való megbékélés, illetve 
a nemzetiségek magyarokkal való megbékélésének őszinte szándéka ellenére alapvetően 
az álláspontok megmerevedését eredményezte. A magyar politikai nemzetfogalom az 
ország minden lakosát magában foglaló politikai magyar nemzetet helyezte a szabályo-
zás középpontjába a nemzetállami feltételek hiánya okán, amely magyar politikai nem-
zet egy és mint ilyen nem lehet több politikai nemzet társulása, így a nemzethalállal való 
azonosítás minden alapot nélkülöz Ez a deáki koncepció a magyar rendi nemesi nemzet 
jogainak kiterjesztése alapján az egyéni jogokra helyezte a hangsúlyt és az állampolgári 
jogegyenlőség talaján állva a nyelvi és kulturális sokszínűséget vallotta és támogatta, 
koncepcionálisan nem fogadott és nem is fogadhatott el kollektív többletjogokat, te-
rületi alapon szerveződő etnikai önkormányzatokat ebben a korban. Az egy politikai 
magyar nemzet állama így egységesen szervezett, unitárius, területi integritásában sért-
hetetlen. A nemzetiségek ezzel szemben az egyéni jogegyenlőségen túl kollektív jogok 
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érvényesítését tűzték ki különböző mértékben célul, mert a nemzetiségeket kollektív 
jogok alanyaként jogi entitásként kezelték, amelybe egyebekben beleértették a magyar 
nemzetiséget is. Álláspontjuk lényegi eleme volt tehát, hogy a magyar politikai nemzet 
koncepciója helyett Magyarország politikai nemzete, mint egyenjogú nemzetek szövet-
sége alkotja a Magyar Királyságot. Az egyes nemzetiségek eltérő módon és mértékben, 
de lényegében véve az állam föderatív alapú átalakítását szorgalmazták a magyar korona 
testén belül, így a szétszakítás vádja ekkor nem állhatott meg.

Az álláspontok elvi kiindulópontjaikból fakadóan nem voltak feloldhatók, így a 
Nemzetiségi törvény szabályozása ennek megfelelően alapvetően a nyelvi és kulturá-
lis, oktatási jogokra terjed ki és nem tartalmazott semmilyen etnikai alapú értékítéletet 
vagy elnyomási szándékot. A törvényjavaslatot előterjesztő Eötvös József elgondolása 
szerint amennyiben a nemzetiségi eszme a közösség fennmaradását biztosítandó nyelvi-
kulturális téren kiteljesedik, úgy e jogok biztosítása által a politikai és államszervezeti 
kérdések, uralmi helyzetek megoldása nem feltételezi többé az etnikai aspektust, azaz 
a nemzetiségi konfliktusok a nyelvi jogok kiteljesedésével és a jogegyenlőség biztosí-
tásával feloldódnak. A politikai magyar nemzet állama ennek megfelelően etnikailag 
semleges, a nemzetiségi jogok tekintetében pedig az állam szerepe nem más, mint ezen 
nyelvi és kulturális jogok védelme.

A törvénnyel egyet nem értő képviselők tiltakozásukat és azok indokait ezt követően a 
jövőben az Országgyűlésen kívül fejtették ki és a törvény végrehajtását nem kérték szá-
mon, az abban foglalt jogokat sok esetben elutasították, amely tényeket nem vizsgálták 
a béketárgyalásokon. A Nemzetiségi törvény kihirdetését követő év januárjában összeült 
elsőként a szerbek, márciusában pedig a románok nemzeti pártjainak megalakítását kez-
deményező nemzeti konferencia, így a kérdés továbbra is meghatározta Magyarország 
belpolitikáját, külkapcsolatait az elkövetkezendő évtizedekben. A nemzetiségi veze-
tők magatartásának eredményeképpen a nemzetiségek a törvényt nem fogadták el és 
alapvetően az egyházi önkormányzataik, valamint oktatási és kulturális intézményeik 
útján őrizték identitásukat, majd a jogszabály szellemétől eltérően fejtették ki az állami 
kereteket szétfeszítő tevékenységüket a jövőben, amely a magatartás képezte alapját a 
többségi magyarság bizalmatlanságának és az ezt követő évtizedek nemzetiségi politi-
kájának. A konfliktusok feloldását a magyar kormányzat a nemzetiségekkel való külön-
böző tárgyalásokban kísérelte megoldani, azonban a megbékélést célzó tárgyalásokkal 
a nemzetiségek jelentős része a Monarchiával szembeni távlati nemzetállami céljai ér-
dekében a kérdés valós és tényleges megoldásában nem voltak érdekeltek, így a felold-
hatatlan ellentétek előrevetítették a „Finis Ungariae” eredményét már az I. világháborút 
megelőzően.

Öt évtizeddel később a történelmi magyar állam széthullott és a magyar nemzetiségi 
politikát már a kisebbségi magyar nemzetiség védelme érdekében kellett új alapokra 
helyezni Belgrádban, Prágában, Budapesten, Párizsban és Genfben.
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Az osztrák és a magyar történetírás 
Burgenland-vitájáról (1918/1921–1945)

Az első világháború utáni területi veszteségek közül Burgenland/Nyugat-Magyarország 
problémája lényegesen kevesebb figyelmet kapott a hazai történetírásban és általában a 
történeti gondolkodásban, mint például Erdély vagy a Felvidék kérdése.1 Ettől függet-
lenül azonban elmondható, hogy a Monarchia összeomlása után az osztrák–magyar tör-
ténészi viták egyik legkényesebb pontja a Burgenland múltjával kapcsolatos diskurzus 
volt. Az Ausztriához csatolt területek múltjának újraírásában/megírásában, ezáltal szel-
lemi birtokbavételében a történetírók a határ mindkét oldalán részt vettek. Ezt szem előtt 
tartva, a téma különösen alkalmas arra, hogy az első világháború utáni határváltozások 
mentális hatásait elemezzük különböző történetírók példáin keresztül. Tanulmányomban 
nem az osztrák–magyar Burgenland-viták teljes feldolgozására törekszem (egy ilyen 
vállalkozás a téma forrásanyagának gazdagságát tekintve külön monográfiát igényelne), 
hanem néhány fontosabb vitapontot emelek ki és összehasonlító elemzésen keresztül az 
osztrák, magyar történetírás álláspontját körvonalazom. Emellett szempontokat vetek fel 
egy ilyen, nemzeti ellentétek által befolyásolt kérdés megközelítéséhez.2

A magyarral szemben inkább a németek által támogatott osztrák történet- és föld-
rajztudományról állapítható meg, hogy intézményi szinten is koncentrált erőfeszítéseket 
tett különböző Burgenland-narratívák megalkotására, ezzel együtt pedig egy új identitás 
megszilárdítására. A vonatkozó szakirodalomból kitűnik, hogy ez a tudomány által is 
formált identitás rendkívül sokféle lehetett: míg a nemzeti megközelítés Burgenlandot 
Ausztria integráns részeként mutatta be, addig egyes osztrák helytörténészek munkái, 
vagy a turistákat célzó kiadványok inkább a regionális sajátosságokra és a terület külön-
állására koncentráltak. A népi (völkisch) német szemlélet ezzel szemben inkább a Német 
Birodalom és a német néptest organikus szöveteként tekintett a tájra (Ausztria vagy a 
regionális különállás itt kis szerepet játszott), amelyet ráadásul a Délkelet-Európa felé 
irányuló expanziós törekvések legfontosabb hídfőállásának tartott.3 E főbb narratíváktól 
függetlenül megfigyelhető még, hogy a különböző politikai nézetű és társadalmi hátterű, 
egymással olykor ellentétes történeti koncepciót érvényesítő osztrák és német szerzők 
gyakran a régió német karakterét emelik ki. A Burgenlandnak nevezett terület lakosságá-
nak „német” kultúrája (nyelv, származás, művészet) sokkal fontosabb történelmi alapú 
érv volt számukra annál, mint hogy az itt élők melyik államalakulat fennhatósága alá 
tartoztak a történelem során.

A Burgenland-kérdés kutatásába intézményes szinten sokkal kevesebb energiát fek-
tető magyar történetírás az etnikai megközelítéssel szemben a viták kezdetén főleg a 
területi alapú, etnikai és nyelvi különbségeket áthidaló politikai nemzet képzetére épített. 
Ebből következik, hogy a politikai nemzetfogalom hívei a nyugat-magyarországi néme-
tek történelmi államhűségét sokkal fontosabb tényezőnek tartották, mint az etnikai/nyel-
vi hovatartozásukat.4 Az 1930-as, 1940-es években részben német mintára megjelentek 
viszont a magyarországi népi történelemszemlélet értelmezései is, amelyek elégtelennek 
tartották a politikai nemzetfogalmat a múlt feldolgozásához. Ezek a népiségtörténeti in-
terpretációk egyrészt a Dunántúl ősi német jellegére hivatkozó és így további osztrák/
német területi hódításokat megalapozni kívánó német történetírást kívánták cáfolni: eb-
ben az esetben a viták területi tárgya már nem csupán az 1921-ben létrejött Burgenland 
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volt (a népiségtörténet egyébként sem politikai, vagy közigazgatási határokból indult 
ki), hanem érintette Nyugat-Magyarország jelentős részét, különösen a Dunántúlt.5 
Másrészt pedig a népiségtörténet itt a politikai (trianoni) nemzethatárokon kívülre eső 
magyar etnikai „szigetek” (Felsőőr és vidéke) tanulmányozását jelentette, e közösségek 
fennmaradásának vagy eltűnésének (beolvadásának) okait kereste, hogy a jelen számára 
tanulságokat nyújthasson a határon túli magyar kultúra megtartásához.6

A fent említett, elvileg gyakran egymással ellentétes történészi megközelítések, irány-
zatok természetesen összefonódhattak7 egymással (például a helytörténet a nacionaliz-
mussal, a régiótörténet a népi szemlélettel), ráadásul hozzájuk képest több alternatív 
történelemértelmezést is regisztrálni lehet, amelyek nem egy nemzeti, hanem egy városi 
vagy vallási közösség múltját beszélik el.

(A Burgenland-diskurzus alapjai) A nyugat-magyarországi németek problémáira először 
egy pángermán nézeteket valló bécsi iskolai tanár (Josef Patry) irányította a figyelmet 
még a dualizmus idején, a tevékenysége nyomán létrejött egyesület pedig 1906-tól kezd-
ve rendszeresen foglalkozott a kérdéssel.8 Jól illusztrálja a Burgenland-kérdés újdonsá-
gát Ausztriában (is), hogy az első, szélesebb közönséget megcélzó és történeti perspek-
tívát nyújtó írások döntően nem professzionális történészek munkái voltak. Az író-költő 
Adam Müller-Guttenbrunn Nyugat-Magyarország (Moson, Sopron, Vas és Pozsony 
megye) Ausztriához csatolása mellett érvelt történelmi szempontok alapján.9 A történeti 
változékonyság alárendelt szerepet játszott pamfletjében: szerinte lényegtelen, hogy a 
történelem során a terület többször „gazdát cserélt” Ausztria és Magyarország között, 
hisz mindig is német föld volt és Bécs vonzáskörzetébe tartozott. A német kultúra vé-
dekezett itt az avarok, később a magyarok ellen, s ebből a szempontból Nagy Károly 
császár ideje kiemelt jelentőséggel bír.10 A szerző Magyarországhoz hűnek vallotta 
ugyan magát, ám szerinte a kiegyezés utáni időszakban a magyar politikai elit eljátszot-
ta a magyarországi németség bizalmát, akik így jogosan akarnak Ausztriához tartozni.11 
Müller-Guttenbrunn egy későbbi (1920-ban megjelent) írásában is a magyar „zsarnoki” 
nemzetiségpolitikáját okolta a magyarországi németek elpártolásáért, s reményét fejezte 
ki arra nézve, hogy Sopron újra a „Német Birodalom” határvárosa lesz.12 Albert Ritter-
Winterstetten osztrák újságíró és író hasonló kiindulópontot választott elbeszéléséhez, 
tehát Nagy Károly avarok feletti győzelmét, amely azért fontos számára, mert ennek 
következtében telepedhettek le először frank és bajor parasztok az általa Hiencföldnek 
(Heinzenland) nevezett térségben.13 A „hienc” elnevezést is azért tartja alkalmasnak a 
térség népességének megnevezésére, mert szerinte az frank eredetre utal, tehát az „ősi-
séget” lehet vele hangsúlyozni. Elveti ezzel szemben a „Nyugat-Magyarország” kifeje-
zést, mert az azt a látszatot kelti, mintha a terület a magyar államhoz tartozna.14 A szerző 
„Hiencföld”-koncepciója egyébként végül nem vált elterjedtté, a „Burgenland” minden 
más megnevezést kiszorított. Amennyiben tovább tallózunk a Burgenland létrejöttét iga-
zolni próbáló történeti írások között, szembeötlő lehet, mennyire fontosnak tartották a 
szerzők a területen élő németség múltjának minél régebbre való datálását.15 A magyaror-
szági németség disszimilációját szorgalmazó Edmund Steinacker fia, Roland Steinacker 
az 1919-től megjelenő Vierburgenland című folyóiratban közölt cikket a témában – jel-
lemző módon egyébként a folyóirat legelső írása volt, közvetlenül a szerkesztő bekö-
szöntő sorai után tették közzé. Steinacker a németség történelmi jogát hangsúlyozta, 
Nagy Károlyt pedig azért emelte ki, mert ő volt az első vezető, aki a térségben élő néme-
teket egyesítette. A frank egységesítés a nyugat-magyarországi németség történelmének 
kezdőpontja.16 Míg Roland Steinacker a történészi szakmán kívüli szereplő volt, addig a 
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hasonlóan érvelő Raimund Friedrich Kaindl a történészek sorát gazdagította. Kaindl egy 
Salzburgban 872-ben keletkezett egyházi feljegyzésről írt, amely Mosapurc/Moosburg 
(Zalavár területe) építéséről számolt be és germánokról tett említést. A történész szerint 
e forrás bizonyítja, hogy a (nyugat)magyarországi németség majdnem ezeréves történe-
lemre tekinthet vissza.17 Átfogó, a korábbi írásokhoz képest részletesebb történetalkotási 
kísérlet az Alsó- és Felső-Ausztria történetével foglalkozó Max Vancsa levéltáros törté-
nész nevéhez fűződik. Vancsa persze nem sok kétséget hagyott afelől, hogy írását aktuál-
politikai szempontok figyelembevételével készítette el. 1920-ban megjelent tanulmánya 
elején kijelentette, hogy a nagyhatalmak nem véletlenül adták a területet Ausztriának; 
az népi, gazdasági és történelmi szempontból is az országhoz tartozik.18 Nagy Károly 
Ostmark-jának történelmi jelentősége a történész szerint az volt, hogy a déli és északi 
szlávok egyesülését megakadályozta – ez egyébként alig leplezett utalás volt arra, hogy 
Burgenlandnak a csehszlovák–délszláv korridortervekkel szemben aktuális küldetése 
van. A magyar honfoglalók ugyan megakasztották a frank uralom idején kezdődő német 
betelepülést, ám III. Henrik császártól kezdve újra folyamatossá vált a német telepesek 
„beáramlása”, amely 850 éven keresztül folyamatosan zajlott, ráadásul a magyar kirá-
lyok támogatásával. Vancsa ezután különösen a magyar és osztrák rendek 18. századi 
vitáira fókuszált, amellyel azt próbálta bizonyítani, hogy a térség hovatartozásáról szóló 
polémiák nem újkeletűek, s osztrák szerzők már több évszázada bebizonyították, hogy 
Ausztriának történelmi joga van a térséghez, erre pedig többször figyelmeztették a 
nyugat-magyarországi kérdéssel egyébként nem nagyon foglalkozó Habsburgokat is.19 
1920-ban egyébként egy a Fertő tó környékén kultúrmunkát folytató ciszterci rend tör-
ténetéről szóló írás is napvilágot látott, szintén aktuális célzattal. Szerzője, Ferdinand 
Bauman szerint minden olyan történelmi előzményt dokumentálni kell, amely német 
„kultúrinspirációról” árulkodik német Nyugat-Magyarországban (Deutschwestungarn), 
ezért tartja fontosnak a témát. Történetében a 12. századtól kezdve a német szerzetesek 
végzik az alkotói munkát (mocsarakat csapolnak le, erdőirtásokat végeznek, borkerteket 
hoznak létre), a magyar és tatár hódítók (különösen a 17. században, amikor Bocskai 
István és Bethlen Gábor csapatait nevezi meg) viszont pusztítást hagynak maguk után.20

A magyarországi németek közül Adam Müller-Guttenbrunn vagy Roland Steinacker 
véleményével szemben Alfred von Schwartz a magyar állam iránti hűségre buzdított, 
jóllehet rendkívül pesszimistán ítélte meg a magyar–német viszony jövőjét. 1922-ben 
megjelent könyvében arra keresett történelmi választ, hogy a soproni névszavazás során 
miért voksolt – szerinte – a legtöbb német Ausztriára annak ellenére, hogy a körülmé-
nyek miatt Magyarországnak lejtett a pálya.21 Szerinte a magyar politikai vezetés asszi-
milációs politikájával „történelmi bűnt” követett el az államhoz mindig hű németséggel 
szemben. A mű lapjain hosszas történelmi fejtegetést olvashatunk arról, hogy a homoge-
nitásra törekvő nacionalizmus unalmassá és érdektelenné teszi a népek kultúráját. Nem 
elég, hogy a magyar nyelvi nacionalista politika eredményeképp a német értelmiség 
elmagyarosodott és kulturálisan sekélyesebbé vált, de elszakadt a német paraszti réte-
gektől is.22 Az antant „objektív”23 eljárása mellett lefolytatott soproni népszavazás tehát 
mindössze egy pürrhoszi győzelem Magyarország számára, s csak toleránsabb nemzeti-
ségi politikával teheti jóvá korábbi mulasztásait. A városi képviselőként dolgozó szerző 
egyébként később kifejezetten kiábrándulttá vált és gyakran tiltakozott a soproni német-
séget érő diszkriminációval szemben.24

A magyar történészek soraiból Domanovszky Sándor és Házi Jenő publikáltak né-
met nyelven a kérdésről és a problémás hovatartozású régióra vonatkozó osztrák „tör-
ténelmi jogot” igyekeztek vitatni. Domanovszky Karl Renner osztrák államkancellár 
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kijelentéseinek cáfolatára törekedett a Pester Lloyd hasábjain. Míg Renner „ősi német 
településeknek” nevezte a nyugat-magyarországi területeket, addig a magyar historikus 
a történelmi határok ezeréves stabilitásáról írt.25 Domanovszky szerint egyedül egyszer 
szűnt meg hosszabb időre Nyugat-Magyarországon a magyar fennhatóság: a pozsonyi 
békétől (1491) kezdve Kismarton és még néhány nyugati vár zálogosítás következté-
ben Habsburg kamarai igazgatás alá került, illetve különböző osztrák urakhoz jutott, 
ez az állapot pedig kb. 150 évig tartott. A zálogosítás viszont nem jelentett közjogi 
értelemben vett beolvasztást, azaz a szóban forgó nyugat-magyarországi részeket nem 
csatolták soha Ausztriához (ez egyébként a magyar történészek visszatérő érve volt), 
ráadásul az elzálogosított terület jóval kisebb volt annál, mint amelyet St. Germain nyo-
mán a nagyhatalmak 1919-ben az osztrák félnek ítéltek. Domanovszky végkövetkez-
tetése szerint Magyarországnak ezer évre visszatekintő és törvényes joga van Nyugat-
Magyarországra, Ausztriának viszont legfeljebb 150 évre alapozott és törvényellenes 
igénye lehet. A zálogosítás kérdése volt a legfontosabb Házi Jenő soproni történész és 
levéltáros számára is, aki Unser geschichtliches Recht auf Westungarn címmel tett er-
ről közzé egy hosszabb értekezést.26 Házi végig a „történelmi tényekre” hivatkozik és a 
professzionális történész pozíciójából érvel. A honfoglalás idején Nyugat-Magyarország 
szerinte lakatlan volt, ezért a magyarok gond nélkül vették birtokba. A történelem folya-
mán egyes határ menti várak gazdát cseréltek ugyan, de az országhatár a térségben végig 
úgy nézett ki, mint „jelenleg”.27 Az 1491-es pozsonyi béke ebben a narratívában is fontos 
esemény, s Házi hangsúlyozza, hogy a magyar országgyűlés nem hagyta jóvá a nyugat-
magyarországi várak és birtokok elzálogosítását, s a kérdéses birtokok végig a „szent 
korona integrális” részei maradtak.28 A történész szorgalmazta továbbá a probléma forrá-
sok alapján történő feldolgozását (főleg a Sopron megyei okleveles anyag összegyűjté-
sét), s maga örömmel vállalta el a Századok című történészi folyóirat szerkesztőségének 
(azaz főleg Domanovszkynak) erre irányuló megbízását. Természetesen a Burgenland-
kérdés történeti vetülete nemcsak történészeket, hanem nyelvészeket is élénken foglal-
koztatott. Schwartz Elemér sorra vette a burgenlandi identitást megalapozni kívánó – s 
korábban e tanulmányban ismertetett – osztrák írásokat és a „Burgenland” név eredetére 
kérdezett rá.29 Egyrészt azt hangsúlyozta, hogy az elnevezés merőben új konstrukció, 
másrészt kiemelte, hogy az általa jelölt „területsáv […] még akkor sem volt önálló, füg-
getlen terület, mikor Rugilandnak hívták (V. sz.), vagy mikor Ostmark volt (VIII. sz.) a 
neve, vagy mikor Henzonianak (XIII–XIV. sz.?) mondották, hanem egy nagyobb poli-
tikai egységnek része.”30 Schwartz nem bocsátkozott hosszas történelmi fejtegetésekbe, 
inkább a világháború vége és Trianon között eltelt idő eseményeivel foglalkozott és azt 
a következtetést vonta le, hogy a Burgenland név konstruált jellege ellenére is a magyar 
történelmi jog érvényét hirdeti, hiszen még egyes osztrák szerzők is három „ősmagyar 
burgumból” vezetik le az eredetét.31

A Burgenland-diskurzus kezdeteinek összehasonlító elemzése arra figyelmeztet, hogy 
a régió múltjával kapcsolatos narratívák sok esetben már akkor „elkészültek”, amikor 
szisztematikus történészi kutatások még el sem kezdődtek a témában.32 A hivatásos 
történetírók és a szakmán kívülállók történeteiben gyakran azonosak a kezdőpontok 
(Nagy Károly uralma / magyar honfoglalás) és az a törekvés is megfigyelhető, hogy 
határok/népek múltját változatlannak ábrázolják, kvázi befagyasszák. Ahol valamilyen 
tagadhatatlannak tűnő változás látszik, ott a történetírók komoly energiákat fektet-
tek nemzeti álláspontjuk érvényességének bizonyítására: az elzálogosítás vs. annexió 
kérdése így került a Burgenland történelmével kapcsolatos kutatások homlokterébe, 
eredete tehát nem valamilyen semleges tudományos érdeklődés. A vitában résztvevők 
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főleg nyilvános népszámlálási adatokra és kiadott oklevelekre támaszkodtak és nem 
ritkán politikatörténetet műveltek – például uralkodókhoz, háborúkhoz kötött határvál-
tozásokat taglaltak, e megállapítás pedig az etnikai alapon érvelő osztrák szerzők egy 
részére is érvényes. Jóllehet a történelem és emlékezet között fontos különbség33 van, a 
Burgenland-narratívák alapjait kidolgozó személyek esetében a kettő jelentős összemo-
sódása figyelhető meg, függetlenül attól, hogy professzionális történészről vagy céhen 
kívüliekről van szó.

(A nemzeti ellentéteken túl: semleges zónák) A Burgenland múltjával foglalkozó szer-
zőket azonban nem érdemes mindössze nemzeti hovatartozás szerint két ellentétes, ho-
mogén táborra felosztani. A két világháború közötti időszakban születtek olyan művek 
is, amelyek nem szerves részei az osztrák–magyar vitának, de legalábbis nem kívánnak 
részt venni benne: ez a tény a történetírások sokszínűségét és a historiográfia nemzeti 
kategóriáinak korlátait támasztja alá. Max Pollak (Pollák Miksa), a soproni neológ izra-
elita hitközség rabbija 1896-ban magyarul publikálta a város zsidó lakosságának törté-
netéről szóló könyvét, 1929-ben pedig bécsi kiadással, német nyelven is megjelentette.34 
A könyv szerzője a soproni levéltár anyagai alapján írt a városi zsidóság múltjáról, s a 
történelem szereplőit nem nemzeti alapon értékelte: míg a közösség védelmét garantá-
ló Károly Róbert vagy Hunyadi Mátyás pozitív színben tűnnek fel, addig Nagy Lajos 
vagy Werbőczy István ellenséges szereplők. Pollak elítélte Bécsújhely polgárságát is, 
amely a Sopronból elmenekülő zsidóság kiszolgáltatottságát anyagi nyerészkedés cél-
jából használta ki. Sopron nem zsidó lakossága is sötét árnyalatokkal van ábrázolva a 
könyvben, hiszen a történelem során mindig csak a kedvező alkalomra várt, hogy el-
foglalja az izraeliták ingatlanjait vagy korlátozza jogaikat. A szerző szerint a zsidóság 
számára Mohács előtt csak az „erős” és „energikus” uralkodók, a 16. század után pedig 
a nemesek, mágnások jelentettek hatékony védelmet.35 Azt a Burgenland-viták kezde-
tén fontos szerepet játszó kérdést, hogy Sopron környéke közjogilag, vagy csak zálog 
címén tartozott Ausztriához, a szerző nem próbálta eldönteni, kommentár nélkül hagyta 
a problémát.36 Az első világháború utáni időszak tárgyalása során mégis megjelenik a 
nemzetállami szempont a műben, mert Pollak kritizálta ugyan a numerus clausust, ám 
ezzel együtt (talán a kortárs hangulatra reagálva) a soproni zsidóság magyar állam irán-
ti hűségét hangsúlyozta.37 Említhetőek még az egyes községekről készült helytörténeti 
összefoglalók is. Alex Garami gimnáziumi tanár Házi Jenő segítségével készített el egy 
lokálpatrióta szemléletű könyvet Feketevárosról (Purbach), ahol gyerekkorát töltötte.38 A 
könyv a településsel kapcsolatos érdekességek, anekdoták és politikai események gyűj-
teményeként értékelhető, nemzeti állásfoglalást nem találunk benne.

E két könyv történelmének keretét tehát nem egy nemzeti, hanem vallási és városi ke-
ret adja, ezért a korábban ismertetett vitákba nehezen illeszthetők bele, innen nézve sem-
leges teret képviselnek. Ám ez nem jelenti azt, hogy e szerzők a nemzeti szempontú tör-
ténetek helyett modernebb tudományos eszköztárral dolgoztak vagy elfogulatlanabbak 
lettek volna. Pollak és Garami történeteiben is közös, hogy saját közösségüket homogén 
entitásként mutatják be, maguk pedig tudósként is e közösség szószólóiként lépnek fel.39

(A művészettörténet emlékezetharcai) Liszt Ferenc és az Esterházyak kismartoni udvará-
ban vendégeskedő Joseph Haydn emlékezete a kezdetektől fontos identitásképző szerepet 
játszott Burgenlandban, miközben származásuk, politikai gondolkodásuk, sőt zenéjük 
megítélése is folytonos viták tárgya volt.40 A burgenlandi emlékezetpolitika fontosnak tar-
totta német és/vagy „burgenlandi” származásuk bizonyítását, zenéjüket pedig népet és tájat 
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harmonikusan egyesítő melódiaként értelmezte. Hans Sylvester, a Vaterländische Frontot 
képviselő burgenlandi tartományi vezető (1934–1938) 1935-ben ünnepélyesen átadta 
a kismartoni Haydn-múzeumot, s beszédében többek között a következőket mondta: 
„Haydn műveiben vidékünk ritmusa lüktet, melódiáiban a burgenlandi erdő morajlik, 
a Lajta-hegység forrásai csobognak, s Haydn néhány áriájában a burgenlandi népdal 
hangzása is tisztán kivehető.”41 Zene és táj tehát a művészen keresztül egységet képez 
ebben az értelmezésben. E megközelítés hosszabb (történeti) kifejtését Alfred Schnerich 
osztrák művészettörténész Haydn-monográfiájában olvashatjuk.42 Az osztrák historikus 
könyvének hangneme visszafogott, mérsékelt, s a térség történelmének magyar vonatko-
zásait is pozitívan említi – talán ennek is köszönhető, hogy az Esterházyaktól segítséget 
kapott levéltári kutatásokban. Schnerich számos kortársával szemben odafigyelt arra, 
hogy a régiót nem mindig Burgenlandnak hívták, bár a régi „Nyugat-Magyarország” 
számára is egyenlő volt a jelen Burgenlandjával.43 Szerinte e terület lakosságában ke-
veredett a „német alaposság” a „magyar lovagiassággal”, s egyes Esterházyak művé-
szetpártolását Haydn felemelkedése szempontjából, de általában is nagyon elismerően 
értékeli.44 A könyv egyébként Haydn paraszti-polgári származásának (ezzel együtt a 
zene demokratizálódásának) és németségének állít emlékművet, e koncepció végighú-
zódik a könyvön. A német származás különböző kontextusokban más és más jelentősé-
get kapott: a szerző egy 1935-ben megjelent recenziójában a Haydn horvát eredetét valló 
álláspontot kritizálta.45

Haydn neve mellett gyakran feltűnt Liszt Ferenc is, aki különösen azért volt lényeges 
a vitákban, mert az Ausztriához került Doborjában (Raiding) született. Josef Thüringer 
1927-es cikke szerint például e zeneszerzőknek (Haydn, Liszt) köszönhetően nevezhe-
tő Burgenland a „német hangművészet” egyik bölcsőjének.46 Thüringer szerint voltak 
ugyan Lisztnek kozmopolitizmusról árulkodó darabjai, ám A Szent Erzsébet legendája 
egy Istenfélő, „német férfi” műve.47 Otto Aull burgenlandi helytörténész is Liszt német 
néphez való tartozását bizonygatta a külföldi németség problémáinak szentelt Deutsche 
Welt hasábjain.48 Aull szerint különbséget kell tenni állampolgárság és népi hovatartozás 
között, jóllehet a magyarok mindkettőt ugyanúgy nevezik meg. Liszt olyan értelemben 
magyar (Ungarn) volt, hogy Magyarországot tekintette hazájának, ám népileg német-
nek kell tekinteni. Zenéje tehát „ungarisch”, nem pedig „magyarisch”, ő maga pedig 
„Ungarn–Deutsche”, azaz a magyar állam iránt lojális német volt. Miután azonban 
saját korában a magyar nemzet nem becsülte meg eléggé Lisztet (például azért támad-
ták, mert kételkedett egy autentikus magyar népzene létezésében és ezzel szemben 
a cigányzene fontosságát hangsúlyozta), ebből kifolyólag a magyar fél most (1927) 
jogtalanul követeli magáénak az osztrák–magyar vitákban.49 Aull nem az egyetlen 
burgenlandi helytörténész volt, aki nagy energiákat fektetett a Liszt-kérdésbe. A bur-
genlandi tartományi könyv- és levéltárügy kezelésével megbízott Heinrich Kunnert 
a Bécsi Egyetemen végzett történelem és földrajz szakon, s magyar nyelvismerete 
lehetővé tette számára a határ másik oldalán született írások olvasását.50 Az 1936-os 
Liszt-emlékév írásbeli termését összegezte és értékelte egy 1937-es cikkében, ame-
lyet a német Délkelet–Európa-kutatások hivatalos orgánumában tett közzé.51 Kunnert 
tudatosan csak a Liszt származását firtató írásokra koncentrált, s a zeneszerző né-
met népi származása mellett érvelő munkákat méltatta. Liszt anyai és apai ágának 
területi hovatartozása ebben a gondolatmenetben kulturális szempontból összekap-
csolta az osztrákságot a németséggel, a nyugat-magyarországi történelmi területeket 
pedig Ausztriával. A zeneszerző felmenői Kunnert megfogalmazásában „Nyugat–
Magyarország német községeiben, Burgenlandban, Alsó–Ausztriában és Svábföldön 
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éltek.”52 A magyar nyelven megjelent művek közül az alapos forrásbázisra épülő dara-
bokat dicsérte, ám heves kritikát gyakorolt azokkal a szerzőkkel szemben, akik Liszt 
magyar nemesi származását igyekeztek bizonyítani egy állítólagos huszár-felmenő 
említésével. A neves művészről alkotott narratívák tehát az elbeszéléseket megalkotó 
szerzők történetpolitikai nézeteiről árulkodnak. Bartók Béla 1936-ban megjelent aka-
démiai székfoglalójában Liszt alakján keresztül egyaránt bírálta az osztrák és magyar 
nemzeti elfogultságot is a kérdésben. Szerinte Lisztnek nem volt igaza abban, hogy a 
cigányok által játszott zenék azonosak a cigányzenével, e nézet elterjedése azonban 
inkább a magyar parasztzenét nem jól ismerő és lenéző magyar urak hibája; a híres 
zeneszerzőt nem lehet kárhoztatni azért, mert egy néprajzi kutatási alapot ugyan tel-
jesen nélkülöző, de a korban széles körben elterjedt nézetet vallott magáénak. Bartók 
ezzel együtt a Liszt németsége mellett érvelőket „ellenfeleink”-nek nevezte (azaz ter-
mészetesen tisztában volt a kérdés polemikus jellegével és állást is foglalt) és felhívta 
a figyelmet arra, hogy a származási kérdésnek művészeti szempontból nincs jelentő-
sége, ráadásul nyelvtudás és zenei hangzás alapján inkább franciának kellene tekinteni 
a zeneszerzőt, nem pedig németnek.53

Az egyes személyeken kívül maguk a műemlékek is értelmezési háborúk színterévé 
váltak. A műemlékvédelemmel megbízott osztrák szellemtörténész, Dagobert Frey54 
1929-ben Burgenland címen publikált egy jó minőségű fotókkal illusztrált könyvet a 
térség kulturális örökségéről. A könyv fülszövege szerint egy addig ismeretlen, egye-
dülállóan szép építményekben gazdag területet fog bemutatni, ráadásul elsőként. Persze 
nem semleges, értékmentes területről volt szó. A fényképekhez fűzött bevezető kom-
mentár szerint Burgenland egy ősi német határvidék, amely híres váraival és más épít-
ményeivel együtt a Kelettel szemben „természeted védvonalat” jelentett.55 A könyv a 
középkori templomépítészetet a „délnémet-osztrák” stílusfejlődés példájaként mutatja 
be, az ötvösmunkákban pedig a bécsi hatást tartja a döntőnek. A könyvre hamarosan 
magyar művészettörténészek is reagáltak. Kapossy János 1930-ban a Bethlen István 
köreihez tartozó Magyar Szemlében írt Frey művéről és igyekezett az olvasók figyelmét 
Burgenland problémájára irányítani.56 Kapossy szerint a térség várai (például Fraknó, 
Borostyánkő) nem a Kelet ellen épültek, épp ellenkezőleg: magyar oligarchák védelmi 
pontjai voltak a Nyugattal szemben. A barokk kastélyokat magyar családok számára 
építtették, a 17–18. századi templomok és kolostorok létrejöttét pedig magyar mecéná-
sok segítsége tette lehetővé. Nem számít, mekkora szerepe volt a német munkásoknak, 
hiszen az épületek mögötti eszme magyar patrónusoktól eredt. Kapossy szerint a művé-
szettörténetnek nemzeti tudománynak kell lennie, s a Trianonban elcsatolt területeken 
lévő művészeti emlékeket teljesen leltárba kell venni; feltárásukhoz a magyaroknak van 
joguk. A magyar művészettörténész szerint az osztrák kutatóknak meg kellene tagad-
ni a magyarországi levéltárakban való kutatást, ami a barokk múltját illeti. Fleischer 
Gyula művészettörténész több tekintetben Kapossyhoz hasonló álláspontot foglalt 
el. Egy Dagobert Frey közreműködésével készült és a kismartoni körzet műemlékei-
ről szóló könyvről írt a Századokban 1935-ben. Recenziójában kifejtette, hogy Frey 
1929-es Burgenland-könyvével szemben szükség lenne a nyugat-magyarországi mű-
emlékek történetének magyar szempontú feldolgozására. Bár szerinte Kapossy János 
már 1930-ban felhívta erre a figyelmet, a magyar társadalom és az „illetékes körök” 
közönye miatt a terv egyelőre nem valósulhatott meg.57 Fleischer hangneme egyébként 
Kapossyhoz képest sokkal mérsékeltebb volt, sőt inkább honfitársait kritizálta azért, 
mert nem még voltak képesek egy Frey könyvéhez hasonlóan magas színvonalú mun-
ka elkészítésére.
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A művészettörténeti vitákból is látható, hogy a térség múltjával kapcsolatos értelmezési 
verseny szinte minden történelmi korszakot, múltbéli szereplőt, tudományos diszciplínát 
érintett, sőt a tudományos kutatás gyakorlata elé is akadályokat gördített; a levéltári kutatás 
nehézségeit a következő alfejezetben mutatom be.

(Történészi professzionalizáció nemzeti „határsértéssel”: a Burgenlandi Oklevélkönyv 
készítéséről) Az osztrák–magyar levéltári együttműködést a Burgenland-kérdés kezde-
tektől fogva beárnyékolta.58 Ez a feszültség mutatkozott meg a Burgenlandi Oklevélkönyv 
1930-as években megkezdett előmunkálatainál is, amely tanulságos példája annak, hogy 
az adatgyűjtésre és forráskritikára építő történészi szakszerűsödést (professzionalizációt) 
igen gyakran nemzeti feszültségek kísérték. Burgenland professzionális történetének 
megírásához az osztrák történetírásnak (is) elsődleges forrásokra volt szüksége. A terü-
letre vonatkozó középkori okleveleket és újabb kori dokumentumokat tartalmazó me-
gyei levéltárak ugyanakkor Magyarországon maradtak, nem is beszélve az egyes nemesi 
családok magángyűjteményeiről. A Kismartonban létrehozott tartományi múzeum és 
levéltár számos felajánlást kapott ugyan helyi családoktól (személyes tárgyakat, emlé-
keket küldtek az intézményeknek), mindez azonban kevés volt egy új történelmi szinté-
zis elkészítéséhez. Burgenland történetírása Bécsből kapott jelentős anyagi és személyi 
segítséget, elsősorban Hans Hirsch középkorásztól, aki 1929-től 1940-ig az Osztrák 
Történetkutató Intézet (Institut für Österreichische Geschichtsforschung) igazgatója 
volt. A bécsi-burgenlandi együttműködés hátteréhez érdemes tudni, hogy az osztrák 
történetírás az 1930-as években fokozatosan a német Délkelet-Európa-kutatások bűvkö-
rébe került, amely tény a Burgenlanddal kapcsolatos tudományos programokra is alap-
vető befolyással volt. A külföldi németség feltérképezését célzó német Délkelet-Európa-
kutatások összesen hat kutatóközösséget foglaltak magukba, amelyek közül az egyik 
Bécsben működött. 1931-től Hugo Hassinger osztrák történész és földrajztudós volt a 
német kutatások bécsi vezetője. Ez a munkaközösség Lothar Gross bécsi levéltároson 
keresztül a bécsi levéltárban dolgozó történészeket, Hans Hirsch intézetigazgatón ke-
resztül a középkorral és segédtudományokkal foglalkozó osztrák Történetkutató Intézet 
munkatársait, a már említett Heinrich Kunnert burgenlandi helytörténészen keresztül 
pedig a burgenlandi történetírást kapcsolta össze, s e szerzők egyébként rendszeres le-
velezésben álltak egymással. Ehhez a hálózathoz tartozott még Fritz Bodo bécsújhelyi 
tanár és térképész is, aki több burgenlandi terepbejárás során az idegenvezető szerepét 
töltötte be bécsi történész és földrajzos kollégái számára.59

Hirsch 1932-ben két tanítványát (Ernst Rieger, Walter Goldinger) bízta meg azzal 
a munkával, hogy utazzanak Magyarországra és fényképezzenek le annyi középkori 
oklevelet a térségre vonatkozóan, amennyit csak tudnak. Visszaemlékezések szerint a 
tanítványok nem voltak a téma szakértői (bár az Intézetben jelentős forráskritikai tu-
dásra tettek szert), inkább fizetés-kiegészítésért vállalták el a munkát.60 A „terepmunka” 
oroszlánrészét Ernst Rieger végezte, aki azonban rögtön nehézségekbe ütközött. A szük-
séges források miatt a megyei levéltárakon kívül a több helyszínen szétszórt Esterházy-
gyűjtemény is a látókörébe került, ez azonban adminisztratív és politikai okokból is 
nehéz kutatómunkát vetített előre.61 Mivel Hajnal István történész az Esterházy család 
levéltárosa volt 1930-ig, ezért osztrák történészek a magyar historikussal próbálták 
felvenni a kapcsolatot annak érdekében, hogy járjon közben Rieger érdekében. Hajnal 
a Magyar Történelmi Társulat nevében tájékoztatta Grosst, hogy nem járt sikerrel 
Esterházy Pál hercegnél és titkáránál. A magyar historikus hozzátette: a herceg „Haydn-
ügyben” konfliktusba62 került az osztrák hatóságokkal, s már csak ezért sem reméli, hogy 
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Rieger kutatási kérelmét pozitívan fogadná. Soproni barátját és kollégáját, Házi Jenőt 
azonban melegen ajánlotta figyelmébe egy soproni (megyei és városi) levéltári kutatás 
szempontjából.63 Házi pozitívan reagált a megkeresésre és jelezte, hogy szeptembertől 
már szívesen fogadja Riegert.64 Rieger levelekben rendszeresen beszámolt bécsi tanárá-
nak az októberben és novemberben Sopronban végzett kutatómunka állásáról. A tanít-
vány szerint Házi Jenő kedvesen viszonyult hozzájuk és megengedte, hogy záróra után 
is kutathassanak – Rieger egyébként sokat dolgozott, 108 fényképet készített naponta. 
Ám Házi csak azokat az okleveleket bocsátotta Riegerék rendelkezésére, amelyeket ő 
már korábban publikált: minden lovagiassága ellenére a magyar historikus tehát nem 
engedte, hogy publikálatlan források kerüljenek az osztrák történetírás képviselőihez.65 
Budapesten kutatni már bonyolultabb volt, és csakis Eckhart Ferenc jog- és gazdaságtör-
ténész66 közbenjárásával és segítségével vált lehetővé Rieger számára, hogy 1933-ban az 
Magyar Nemzeti Levéltárban és a Nemzeti Múzeum Levéltárában dolgozhasson. Eckhart 
azt is elintézte, hogy a vendégkutató a Magyar Tudományos Akadémián külön dolgo-
zószobát kapjon. Kockázatos vállalkozásról volt szó. Rieger arról írt Hirschnek, hogy a 
magyar hivatalnokoknak nem árulta el kutatási témájának eredeti – Burgenlandot magá-
ban foglaló – címét, csupán annyit közölt, hogy Alsó-Ausztria és Nyugat-Magyarország 
határvidékének múltjáról gyűjt forrásokat.67 A Burgenlandi Oklevélkönyv a kutatási, 
anyagi és politikai nehézségek miatt végül csak az 1950-es években készült el.

(Burgenland, mint historiográfiai probléma) Tanulmányomban néhány előzetes fel-
tevés megfogalmazására törekedtem, amelyek természetesen még bővebb kifejtésre 
várnak. A Burgenland-vitákban az osztrák, magyar és német történetírás, földrajz és 
nyelvészet jelentős képviselői csaptak össze, a téma tehát további tanulmányokat igé-
nyel. Burgenland összehasonlító történetírás-történeti problémaként azt jelenti, hogy a 
historiográfus nem a térség múltjának rekonstruálására törekszik, hanem a kapcsolódó 
történeti beszédmódokat elemzi.

Trianon – jelen esetben Burgenland – tematikájának szempontjából a historiográfiai 
és az elméleti megközelítés fontos támpontokat nyújthat. Egyrészt a történetírás-tör-
ténet megmutathatja, honnan erednek, milyen közegben keletkeztek a jelenben is 
működő beszédmódok, értelmezési hagyományok. Másrészt az összehasonlító elem-
zés alapján számos hasonlóság állapítható meg az osztrák és magyar érvelésekben, 
a nemzeti történetek szerkezetében. Ezért nehéz lenne egyik vagy másik „felet” el-
fogulatlanabbnak, szakmaiabbnak tartani. A nemzeti tudományok összecsapásaiban 
gyakran elmosódik a határ a „szubjektív” emlékezet és a professzionális történelem 
között, s a történészek mellett írók, lelkészek, középiskolai tanárok, politikusok is 
alakították a történelmi diskurzust és hivatkoztak egymásra. A Burgenland-viták ezen 
kívül jelentősen árnyalják azt a széles körben elterjedt nézetet, hogy csak a legújabb 
kori történelmi kérdések (például: Tanácsköztársaság, Trianon) értelmezései váltanak 
ki éles, kibékíthetetlennek tűnő közéleti vitákat: látható, hogy a honfoglalástól kezdve 
a középkori betelepüléseken át a régen élt művészek származásáig számos korszak és 
résztéma emlékezetharcok színterévé vált. A kialakult értelmezési tradíciók később 
pedig akár polemikus él nélkül, eredeti kontextusuk látszólagos elhagyásával is ha-
tással lehetnek a tudományos kutatásokra: például az ún. zálogosítás kérdése – legyen 
bármilyen jelenbeli szaktudományos vizsgálódás tárgya – eredetileg nemzeti narratí-
vák kulcsfontosságú elemeként jelent meg, mint probléma. Ezenkívül alakítják a köz-
életi hozzászólásokat is és forrásul szolgálnak jelenbéli állásfoglalásokhoz, közvetve 
Trianon tematikájának napirenden tartásához.
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Legalább ugyanennyire fontos leszögezni, hogy a történetírás nemzeti jellegét, mint 
egyébként hasznos értelmezési kategóriát nem érdemes abszolutizálni. Születtek olyan 
történelemértelmezések is, amelyek nem nemzeti alapon íródtak és nem foglaltak 
egyértelműen állást68 a kortárs vitákban – persze ettől még nem feltétlenül voltak kevés-
bé elfogultak és nem képviseltek magasabb szakmai színvonalat. A történészek profesz-
szionális közösségének egyes tagjai olykor a nemzeti ellentétek és más nehézségek elle-
nére is tudtak szolidárisak lenni egymással, amit Házi Jenő, Hajnal István vagy Eckhart 
Ferenc osztrák kollégáiknak nyújtott segítsége mutat meg. Ez egyébként azt is jelenti, 
hogy a történetírásnak vannak nemzetek feletti módszertani (vagy akár etikai) vonatko-
zásai, amelyek összekötik például a szakma céhének osztrák és magyar tagjait. Egy-egy 
történészi munkánál tehát nem csak szerzőjének nemzeti, esetleg politikai hovatartozá-
sát kell figyelembe venni, hiszen sokszor lényeges volt a módszertani, történetelméleti 
ellentét is – látható volt, hogy egyes szerzők saját kollégáikkal vagy politikai rendsze-
rükkel szemben is gyakoroltak éles (szakmai és más alapú) kritikát.

JEGYZETEK

1 A politika és diplomácia tekintetében ennek okait 
Tóth Imre korábban részletesen elemezte. A szerző 
szerint Burgenland esetében az etnikai elv hasz-
nálhatatlan (illetve egyenesen kontraproduktív) érv 
volt a magyar revíziós külpolitika számára, de az 
osztrák–magyar kapcsolatok súlyosbítása, a konf-
liktusok kiélezése sem volt érdeke a feleknek. Tóth 
Imre: A nyugat-magyarországi kérdés 1922–1939. 
(Diplomácia és helyi politika a két világháború 
között). Sopron, 2006.

2 A Burgenlandról szóló történészvitákat, mint kuta-
tási témát a nacionalizmuselméletekre támaszkodó 
Writing the nation historiográfiai sorozat egyik 
kötete inspirálta. A Frank Tibor és Frank Hadler 
által szerkesztett könyv úgy próbálja relativizálni 
a nacionalista történetek érvényességét, hogy több 
nemzet közös múltját jelentő régiókat állít közép-
pontba. A történelem során több nemzet által is 
birtokolt területek végleges kisajátításáért az idők 
során több nemzeti narratíva versengett egymással, 
a kötet pedig igyekszik bemutatni ezen történetek 
közös és eltérő vonásait. Az összehasonlító pers-
pektíva célja itt az egyoldalú múltértelmezések 
leküzdése olyan régiókról folytatott viták bemu-
tatása által, mint Erdély vagy Elzász-Lotaringia. 
Disputed territories and shared pasts. (Overlapping 
national histories in modern Europe). Eds. Frank 
Hadler–Frank Tibor. Basingstoke, 2011. A 
Burgenland-vitákról historiográfiai szempontú, ki-
terjedt elemzés még nem készült. 

3 Az osztrák földrajztudomány szerepéről a 
Burgenland-identitás kialakításában: Ferenc 
Jankó–Steven Jobbitt: Making Burgenland from 
Western Hungary. (Geography and the politics of 
identity in interwar Austria) Hungarian Cultural 
Studies 10. (2017) 14–40.

4 Házi Jenő szerint Sopron történelmében a pol-
gárok magyar állam iránti hűsége fontosabb 
volt nyelvi és etnikai hovatartozásuknál, ami az 
1921-es soproni népszavazásban is megmutatko-
zott. Házi Jenő: Sopron város története. Magyar 
művészet 4. (1928) 7. 470–477.

5 A tanulmányom címében szereplő „Burgenland” 
ezért sokkal inkább szimbolikus jelentésű, hiszen 
a vitákban gyakran különböző kiterjedésű terüle-
teket értettek alatta. Említhető még az ún. Kelet-
Burgenland koncepciója is, amely a régió 1921-
es közigazgatási határain túli, Magyarországhoz 
tartozó területeket (különösen Sopron környékét) 
is Burgenland részeként fogta fel. Ebből a meg-
közelítésből kiindulva 1945 után Ausztriában 
többen (például Karl Renner) az újjáalakuló 
Burgenland határainak keletre való kitolása mel-
lett érveltek. Lásd erről: Gerald Schlag: Die 
„Ostburgenlandfrage” nach 1945. In: Fokus 
Burgenland, Spektrum Landeskunde. (Festschrift 
für Roland Widder). Hgs. Jakob Perschy–Karin 
Sperl. Eisenstadt, 2015. 397–429.

6 Kovács Márton: A felsőőri magyar népsziget. 
Budapest, 1942.

7 Hasonló volt a helyzet a terület lakosságának iden-
titásával, amely rendkívül heterogén volt, valósá-
gos és képzelt határai pedig gyakran képlékennyé 
váltak. Strém határ menti település például áthí-
vott egy cigányzenekart Magyarországról, hogy 
az általuk játszott nótákon keresztül az osztrák 
fennhatóság ellen tiltakozzon. Peter Haslinger: 
A regionális identitás kialakításának egy esete. 
(Burgenland 1921–1938) Regio (2000). 4. 81.

8 A kezdetben egy Stephansdom környéki vendég-
lőben ülésező egyesület (Verein zur Erhaltung 
des Deutschtums in Ungarn) tagjai először főleg 



Valóság • 2020. szeptember

TÖRŐ LÁSZLÓ DÁVID: AZ OSZTRÁK ÉS A MAGYAR TÖRTÉNETÍRÁS... 29

bécsi lakosok, bánsági és erdélyi németek voltak, 
„Burgenland” területéről csak az első világhá-
ború kitörésétől kezdve érkeztek aktív szimpa-
tizánsok. Walter Dujmovits: Der Beitrag der in 
Wien lebenden Burgenländer zur Angliederung 
ihrer Heimat an Österreich. Burgenländische 
Heimatblätter 23. (1961) 109. Burgenland lét-
rejöttének politika- és diplomáciatörténetéről 
részletesen: Gerald Schlag: Aus Trümmern 
geboren… (Burgenland 1918–1921). Eisenstadt, 
2001.

9 Adam Müller-Guttenbrunn: Wohin gehört 
Westungarn? (3. Auflage) Wien, 1919.

10 Uo. 3–4.
11 Uo. 14–15.
12 Adam Müller-Guttenbrunn: Abschied von 

Ungarn. In: Burgenland. (Festschrift) Hg. Eduard 
Stephan. Wien, 1920. 6–8.

13 Albert Ritter-Winterstetten: Heinzenland. 
(Deutsches Neuland im Osten). Wien und 
Leipzig, 1919. 10 

14 Uo. 16.
15 Határmódosítások, határkijelölések megalapo-

zásában történészek és régészek gyakran vet-
tek részt történeti érvek felsorakoztatásával, s 
ezen szellemi konstrukciókban az őstörténetig, 
ókorig, valamint kora középkorig visszaveze-
tett jogalap kiemelt szerepet játszott. A bur-
genlandi identitás megalkotásában is lénye-
ges régészet európai párhuzamaihoz lásd: Per 
Cornell: How prehistory becomes crucial for 
border making. In: Cultural borders of Europe. 
Eds. Mats Andrén–Thomas Lindkvist–Ingmar 
Söhrman–Katharina Vajta. New York–Oxford, 
2017. 184–195.

16 Roland Steinacker: Zur älteren Geschichte des 
Deutschtums in Westungarn. Vierburgenland 1. 
(1919) 2–3.

17 Raimund Friedrich Kaindl: Der älteste Bericht 
über die Anfänge des deutschen Lebens in 
Westungarn. In: Burgenland. (Festschrift) Hg. 
Eduard Stephan. Wien, 1920. 17–18.

18 Max Vancsa: Zur Geschichte des Landes. In: 
Burgenland. (Festschrift) Hg. Eduard Stephan. 
Wien, 1920. 10.

19 Uo. 16–17.
20 Ferdinand Baumann: Die Kulturarbeit der 

Zisterzienser am Neusiedler See. In: Burgenland. 
(Festschrift) Hg. Eduard Stephan. Wien, 1920. 
21–22.

21 Alfred von Schwartz: Die Zukunft der 
Deutschen in Ungarn! (Epilog zur Oedenburger 
Volksabstimmung). Oedenburg, 1922. 6.

22 Uo. 14–16.
23 A könyv Osztrák Nemzeti Könyvtárban találha-

tó példányában az antant hozzáállásának ilyen 
minősítése mellé egy – valószínűleg elégedetlen 
– olvasó kérdőjelet rajzolt. Uo. 21.

24 Tóth I.: A nyugat-magyarországi kérdés, i. m. 
145.

25 Alexander Domanovszky: Die historischen 
Rechte Ungarns auf Westungarn. Pester Llyod 
(Abendblatt). 67. (1920) 69. Március 20. 
Domanovszky történetpolitikai vitáiról: Erős 
Vilmos: Menekülés a hallgatásba… és a szel-
lemtörténetbe. (Domanovszky Sándor történeti és 
történetpolitikai nézeteiről az 1930–1940-es évek 
fordulóján) Aetas 31. (2016). 4. 78–98.

26 Az újonnan megjelent, bevezetővel ellátott magyar 
fordítást használtam: Házi Jenő: Történelmi jo-
gunk Nyugatmagyarországhoz. (Sajtó alá rendez-
te, bevezette: Dominkovics Péter) Sopron, 2011.

27 Uo. 16.
28 Uo. 18–20.
29 Schwartz Elemér: A Burgenland név. Magyar 

Nyelv 23. (1927) 484–487.
30 Uo. 484. Kiemelések az eredetiben.
31 Uo. 487.
32 A Haitiról származó és a posztkoloniális irány-

zatot képviselő Michel-Rolph Trouillot lényeges 
állítása szerint egy múltbéli eseményt általában 
már azelőtt elkezdenek értelmezni a kortársak, 
hogy a történészek professzionális történeteket 
írnának róla. Az értelmezők így befolyásos nar-
ratívákat örökítenek az utókorra, köztük a törté-
nészekre, akiket ezen – időközben hagyománnyá 
váló – értelmezési sémák észrevétlenül befo-
lyásolhatnak. Michel-Rolph Trouillot: Silencing 
the past. (Power and the production of history). 
Massachusetts, 1995.

33 Joachim Bahlcke: Erinnerungskonkurrenz 
(Geschichtsschreibung in den Böhmischen 
Ländern vom 16. Jahrhundert bis zur Gegenwart) 
Frankfurt Am Main, 2016. 

34 Max Pollak: Die Geschichte der Juden in 
Oedenburg von den ältesten Zeiten bis zur 
Gegenwart. Wien, 1929.

35 Uo. 21. és 78.
36 „Sopron Megye községeit úgy kezelték, mintha 

Ausztriához tartoznának, mivel sokáig zálog-
ban voltak és Ausztriához voltak csatolva.” Uo. 
81. A korabeli művekből vett idézetek a saját 
fordításaim.

37 Uo. 107.
38 Alex Garami: Kurzgefasste Geschichte 

der Gemeinde Purbach am Neusiedlersee 
(Burgenland). Sopron, 1937.

39 Újabb társadalomtörténeti megközelítések példá-
ul egy város zsidóságának történetét nem a bevett 
keresztény–zsidó ellentétpár mentén vizsgálják, 
s e nagy elbeszélések érvényességét alapvetően 
megkérdőjelezik. Inkább a nyelvi, térbeli vonat-
kozásokat tartják döntőnek, azaz szerintük pél-
dául a magyar és német nyelvet beszélők vagy az 
újonnan bevándoroltak és a régóta helyben lakók 
között nagyobb volt a választóvonal, mint az iz-



30 TÖRŐ LÁSZLÓ DÁVID: AZ OSZTRÁK ÉS A MAGYAR TÖRTÉNETÍRÁS...

Valóság • 2020. szeptember

raeliták és keresztények között: Ursula Mindler: 
Die jüdische Gemeinde von Oberwart/Felsőőr. 
Oberwart, 2013. 117.

40 A régió identitásképző elemeit (címerek, borok, 
zeneszerzők stb.) jelenbéli példákkal együtt mu-
tatja be: Palkó Katalin: Mesterségesen létrehozott 
területi egység. (Burgenland példája) Tér és 
Társadalom 23. (2009) 4. 207–224.

41 Idézi: Martin Krenn: „…in weite, bisher davon 
unberührte Kreise” (Studien zur burgenländischen 
Kulturpolitik I, 1921–1938). Eisenstadt, 2014. 238.

42 Alfred Schnerich: Joseph Haydn und seine 
Sendung. (Zweite, wesentlich vermehrte und 
verbesserte Auflage) Zürich–Leipzig–Wien, 
1926. Az első kiadás 1922-ben jelent meg.

43 Uo. 16.
44 Uo. 53–59.
45 Alfred Schnerich: Schmid E. F., Joseph Haydn. 

Ein Buch von Vorfahren und Heimat des 
Meisters. [Recenzió] Mitteilungen des Instituts 
für österreichische Geschichtsforschung (1935). 
495–496. 

46 Josef Thüringer: Burgenland. (Eine Wiege 
deutscher Tonkunst). Österreichische Monatshefte 
„Der Fährmann”. Sonderheft Burgenland, 4. 
(1927) 368–371.

47 Uo. 369.
48 Otto Aull: Franz Liszt, der Ungarn–Deutsche. 

Deutsche Welt (1927). 9. 421–422. 
49 Uo. 422.
50 Történelemszemléletére jellemző, hogy szerinte 

„Burgenlandot” már akkor németek lakták, ami-
kor az első magyar lovas még meg sem érkezett 
a térségbe. A 955-ös Lech-mezei csatát a nyugati 
kultúra pogányság felett aratott győzelmeként 
ünnepelte. Krenn, M.: „…in weite, bisher davon 
unberührte Kreise”, i. m. 287.

51 Heinrich Kunnert: Liszt–Schriftum 1936. 
Südostdeutsche Forschungen (1937). 382–387.

52 Uo. 383.
53 Bartók Béla: Liszt Ferenc. (Székfoglaló a M. 

Tud. Akadémiában) Nyugat (1936) 3. 171–179. A 
Liszt Ferencről szóló politikai vitákhoz, általában 
pedig a múlt bizonyos kérdéseinek jelenben is 
érezhető hatalmáról: Pók Attila: A múlt hatalma. 
Kőszeg, 2018.

54 Törő László Dávid: A szellemtörténet kultúrtör-
téneti vonatkozásai Dagobert Frey és Hans Fehr 
történészek példáján. Valóság (2020) 2. 63–76.

55 Dagobert Frey: Burgenland (Seine Bauten und 
Kunstschätze). Mit 160 Abbildungen und 8 
Plänen. Wien, 1929. V.

56 Kapossy János: Burgenland. Magyar Szemle 9. 
(1930) 5–8. 152–159.

57 Fleischer Gyula: Csatkai, André, Frey, Dagobert: 
Die Denkmale des politischen Bezirkes Eisenstadt 
und der freien Städte Eisenstadt und Rust. Wien, 
1932. Századok 69. (1935) 1–3. 92–96.

58 Fazekas István: A Haus-, Hof- und Staatsarchiv 
magyar vonatkozású iratai. Budapest, 2015. 70.

59 Petra Svatek: Hugo Hassinger und Südosteuropa. 
(Raumwissenschaftliche Forschungen in 
Wien [1931–1945]) In: Mitteleuropa und 
Südosteuropa als Planungsraum. (Wirtschafts- 
und kulturpolitische Expertisen im Zeitalter der 
Weltkriege) Hg. Carola Sachse. Göttingen, 2010. 
290–311.

60 Walter Goldinger. In: Recht und Geschichte. (Ein 
Beitrag zur österreichischen Gesellschafts- und 
Geistesgeschichte unserer Zeit. 20 Historiker 
und Juristen berichten aus ihrem Leben) Hgs. 
Hermann Baltl– Nikolaus Grass–Constantin 
Faußner. Sigmaringen, 1990. 75–86.

61 „A középkori okleveleket a későbbi jogbiztosító 
jellegű iratokkal együtt, uradalmak szerinti csopor-
tosításban, az 1921 őszi elszállításuk óta, ládákba 
csomagolva, Eszterházán őrizték. Emellett ideke-
rült Kismartonból, szintén ládákba csomagolva, a 
hercegi ház tagjainak 17–18. századi levelezése, 
valamint közpolitikai működésének teljes iratanya-
ga.” Ress Imre: Hajnal István, a kismartoni hercegi 
levéltáros. Korall (2004) 15–16. 291.

62 Bár Hajnal nem fejtette ki a levélben, valószí-
nűleg arról az esetről volt szó, amikor az oszt-
rák hatóságok megpróbálták rávenni Esterházyt, 
hogy a kismartoni kastélyában engedélyezzen 
egy Haydn-emlékkoncertet az 1932-es emlékév 
keretén belül. A herceg elutasította a kérelmet és 
arra hivatkozott, hogy a kastélyt fel kellene újíta-
ni egy ilyen koncerthez. Krenn, M.: „…in weite, 
bisher davon unberührte Kreise”, i. m. 88–91.

63 Hajnal István levele Lothar Grossnak 1932. júni-
us 27-én. NL Gross. Haus-, Hof- und Staatsarchiv, 
Wien. (A továbbiakban: Staatsarchiv)

64 Házi Jenő levele Lothar Grossnak 1932. július 
12-én. NL Gross, Staatsarchiv.

65 Ernst Rieger levelei Hans Hirschnek 1932. 
október 22-én, október 25-én, november 1-én 
és november 13-án. NL Hirsch, Institut für 
Österreichische Geschichtsforschung, Wien. (A 
továbbiakban: IÖG)

66 Az 1929-ig Bécsben élő Eckhart több osztrák 
történésszel is jó kapcsolatot ápolt, segítségnyúj-
tása így nem meglepő. Törő László Dávid: „A 
szellemtörténet is csak az adatokból indulhat ki” 
(Eckhart Ferenc történészi munkásságának főbb 
problémái). Ráció Kiadó, Budapest, 2020.

67 Ernst Rieger levelei Hans Hirschnek 1933. május 
18-án és július 10-én. NL Hirsch, IÖG.

68 Az osztrák–magyar vitákkal kapcsolatos semle-
gesség egyébként a burgenlandi lakosság politikai 
és diplomáciai csatározásokhoz való hozzáállá-
sánál is mefigyelhető volt. Tóth Imre szerint a 
politikai feszültségek kevésbé vagy alig voltak 
érezhetőek a mindennapokban. Tóth I.: A nyugat-
magyarországi kérdés, i. m. 17.



BADA ZOLTÁN

Egy szerb író a magyar nemzetállami eszme és 
a szerb nemzeti mozgalom ütközőterében 
Jakov Ignjatović emlékezete a szerb és a magyar sajtó  
megemlékező írásaiban

A szentendrei születésű Jakov Ignjatović (1822–1889) kiemelkedő és eredeti személyi-
sége volt a XIX. századi szerb irodalomnak és magyarországi szerb közéletnek, mint a 
realista irányzat úttörője1 és az egyik legtermékenyebb politikai közírója a korabeli szerb 
sajtónak.2 Jelentős nemzetiségi politikusi tevékenysége 1848/49-re és az 1860–1863 kö-
zötti periódusra korlátozódott, azonban újságíróként és lapszerkesztőként élete végéig 
aktív maradt.

Ignjatović újságírói és közéleti tevékenységének első szakaszában egyszerre volt a 
szerb nemzeti érdekek, a nemzetiségi jogok élharcosa és az 1848-as forradalmi eszmék, 
valamint a szerb–magyar együttműködés, barátság elkötelezett híve. Azonban 1861-es 
országgyűlési beszédét követően fokozatosan eltávolodott a Svetozar Miletić vezette 
szerb nemzeti mozgalomtól, majd 1868 után szembe is fordult vele, elfogadva és propa-
gálva a szerbség felé a magyar nemzetállami eszmét, elvetve nemcsak a magyarországi 
szerbség területi autonómia iránti igényét, hanem önálló politikai közösségként, nemzet-
ként való elismerését is. Életének utolsó évtizedében Tisza Kálmán kormányának anyagi 
támogatásával fejtette ki kormánypárti lapszerkesztői és újságírói tevékenységét, minek 
következtében a szinte teljes kiközösítés jutott osztályrészéül a magyarországi szerb 
közélet résztvevői részéről. Ugyanakkor a magyar sajtó mindig elismeréssel adózott 
Ignjatović elkötelezettségének a magyar nemzetállami eszme iránt. 

Írásunk célja, hogy ezt a kettőséget bemutassa, rávilágítson Ignjatović helyzetére a 
magyar és szerb nemzeti törekvések ütközőzónájában, az 1889 júliusában Újvidéken 
bekövetkezett halálát követően megjelent nekrológok, tudósítások és egyéb megemlé-
kező írások tükrében.

Jakov Ignjatović közéleti tevékenységéről
A szerb irodalomtörténet Jakov Ignjatović irodalmi munkásságával a kezdetektől foglal-
kozott és életrajzának főbb elemeit feltárta: regényírói, elbeszélői életművét kritikusan 
értékelte, az író a szerb irodalmi kánon része, főbb művei az olvasóközönség és irodalmá-
rok számára ismertek.3 Három regénye és memoárjai magyar fordításban is megjelentek.4 
Ugyanakkor a szerb művelődéstörténész szakma érdeklődése Ignjatović politikai újságírói 
és közéleti tevékenysége iránt csak viszonylag későn, 1945 után ébredt fel, de mára ez a 
terület is feltártnak és objektív kritériumok alapján értékeltnek tekinthető.5

Temperamentuma, a szerb irodalom és újságírás korabeli nagyjaival (Sima 
Milutinović-Sarajlija, Milovan Vidaković, Teodor Pavlović)6 egészen fiatalon kialakult 
személyes kapcsolatai, valamint élénk érdeklődése a közéleti kérdések iránt mind arra 
predesztinálták a jogvégzett Ignjatovićot, hogy már ifjú korában tevékenyen részt ve-
gyen a magyarországi szerbséget érintő történelmi eseményekben. Korai írásai a Pest-
Budán megjelenő, Teodor Pavlović szerkesztette Serbske Narodne Novinében7 még a 
romantikus szerb nemzetfelfogást tükrözték.

SZÁZADOK
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Az 1848-as forradalom idején Ignjatović részt vett a pesti Tökölyanumban8 tartott 
március 17-i országos szerb politikai gyűlésen. A gyűlésen Ignjatovićot is beválasztot-
ták a szerb követeléseket pontokba szedő határozati bizottságba, s tagja volt a magyar 
forradalmi vezetéssel Pesten tárgyaló delegációnak is. A gyűlésen résztvevők kifejezték 
lojalitásukat Magyarország iránt, baráti jobbot nyújtottak a magyar nemzetnek, mely-
lyel barátságban („szeretetben”) kívánnak élni, de elvárták, hogy egyenrangú nemzet-
nek ismerjék el a szerbséget az országban.9 Május elején Ignjatović delegátusként vett 
részt a híres karlócai szerb nemzeti kongresszuson,10 amely a szerb területi autonómia 
(Vajdaság) létrehozása mellett döntött. Ignjatović nem értett egyet az egyre inkább 
felforrósodó közhangulattal, amely megállíthatatlanul sodródott a magyarokkal való 
fegyveres konfliktus felé. A magyar kormány által kiküldött megbízott Csernojevics 
Péter temesi főispán melletti titkári pozíció elvállalásával kívánt munkálkodni az ösz-
szecsapás megelőzésén. A szerb felkelők Központi Bizottmánya (szerbül: Glavni odbor) 
azonban letartóztatta és bíróság elé állította Vajdaságot elvető álláspontja miatt. Mégis, 
augusztusban a felkelés vezetősége a Vestnik (a felkelés kormányának hivatalos lapja) 
szerkesztésével bízta meg Ignjatovićot, aki írásaiban harcra buzdította a szerbeket a ma-
gyarokkal szemben. Novemberre, Bécs befolyásának növekedésével, Ignjatović belátja, 
hogy „azok ellen harcolunk, akikkel szövetségben kellene lennünk”.11 Kiutat jelentett 
számára, hogy ekkor meghívták Belgrádba, hogy az autonóm szerb fejedelemség hiva-
talos lapjának a Srbske Novinénak a szerkesztésében vegyen részt. 1849 folyamán ebben 
az újságban írt élesen bíráló cikkeket a bécsi reakcióval és Rajačić pátriárkával szemben. 
Mégis, még ebben az évben elhagyta Belgrádot és visszatért Magyarországra. 1854-ben 
felkérésre elvállalta a pesti Matica Srpska által kiadott Serbski Letopis12 című legjelentő-
sebb szerb irodalmi és tudományos folyóirat szerkesztését, amivel 1856-ban felhagy és 
sikertelenül pályázik a Matica titkári posztjára. 1858–1859-ben Karlócán Josif Rajačić 
pátriárka nemzeti ügyekért felelős titkára.

Az októberi diploma után 1860-ban újra induló magyarországi közéletben Ignjatović 
a bécsi udvarban csalódott és a magyarok felé nyitó szerb nemzeti mozgalom tagja-
ként vesz részt. Közírói tevékenységét a kor legjelentősebb, szabadelvű magyarországi 
szerb lapjában, az újvidéki Srbski Dnevnikben fejtette ki rendszeres írásaival. A szerb 
nemzeti kérdésről írt cikkeivel hamarosan nagy tekintélyre tett szert a szerbség köré-
ben. Álláspontja szerint csak a nemzetek-nemzetiségek teljes egyenjogúsága és szabad 
fejlődése biztosíthatja az ország területi épségét, a nemzetiségek szabad fejlődése csak 
az autonóm területi egységekben képzelhető el. Az addig koronatartományként létező 
Szerb Vajdaság és Temesi Bánság13 1860-ban történt megszüntetése újra felveti a szerb 
nép császári privilégiumainak kérdését, ami a szerbek jogainak a magyar állam törvé-
nyeibe való beiktatásával oldható meg.

Jakov Ignjatović 1861-ben jut politikusi pályájának csúcspontjára és egyben fordu-
lópontjára is. Ekkor ő a legjelentősebb szerb publicista és a nála nem sokkal fiatalabb 
Svetozar Miletićnél (1826–1901)14 is ismertebb közszereplő. Az újjáalakuló újvidéki 
városi vezetésben 1861-ben főjegyző lesz (a polgármester Miletić), majd a nagybecs-
kereki körzetben megválasztják országgyűlési képviselőnek. Nagy visszhangot kiváltó 
parlamenti beszédében kiáll Magyarország jogai mellett Béccsel szemben, a Határozati 
Párt álláspontját képviseli nagy lelkesedéssel. A magyar politikusok álláspontjára he-
lyezkedve azt a nézetet képviseli, hogy először Magyarország államjogi helyzetét kell 
megoldani, majd csak ezt követően kell a nemzetiségek státusát rendezni az 1848-as 
törvények, alkotmány alapján. Kiemeli, hogy a nemzetiségeknek önszántukból kell 
alárendelniük magukat a magyar állam érdekeinek a magyar (pontosabban hungarus)15 
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hazaszeretet alapján a „közös haza” iránt. Csak burkoltan és visszafogottan szól a szer-
bek nemzetiségi igényeiről.

Ignjatović szereplése az országgyűlésben nagy csalódást váltott ki a szerb közélet 
szereplőiben és választói körében, s megindult távolodása a szerb nemzeti mozgalom-
tól. 1861-ben még részt vesz Tököly Száva születésének 100. évfordulója alkalmából 
tartott nagyszabású újvidéki ünnepségen, ahol a szerbek és magyarok megbékélésének 
és együttműködésének fontosságáról tart beszédet. 1863-ban viszont teljesen visszavo-
nul a közélettől és a dályai szerb érseki birtok jogi képviselője lesz 1865-ig. 1866-ban 
elutasítja Miletić felkérését, hogy legyen a mozgalma által elindított lap, a Zastava mun-
katársa, ehelyett Ignjatović a konzervatív Napredakban kezd újra publikálni. Az elvesz-
tett königgratzi csata után előálló új helyzetben a Habsburg Monarchia átalakításának 
kérdése foglalkoztatja. Elveti a német dominanciát, a dualista vagy trialista átalakítást 
támogatja, de óva inti a magyarokat attól, hogy megismételjék a németek hibáját. Még 
1866-ban megjelent német nyelvű írásában („Die Serben und die orientalische Frage”) is 
kifejti, hogy a keleti kérdés csak a szerb és a magyar nemzet közötti megegyezés révén 
oldható meg és a szabad nemzetek nagy szövetségéről álmodozik a régióban.16 Ekkori 
írásaiban még szerb körzeteket javasol létrehozni, amelyek nem sértenék a magyar al-
kotmányt és az ország területi épségét. Ezekben a körzetekben a szerb nyelv lenne az 
elsődleges, míg a magyar az országgyűlésben és központi szinten kapna csak prioritást, 
ami megegyezett Miletić és az általa vezetett szerb mozgalom elképzeléseivel. A ha-
marosan megszülető osztrák–magyar kiegyezés kérdéséről viszont kerülte a konfliktust 
Miletićtyel és a szerb mozgalom résztvevőivel, akik a kiegyezést egyértelműen a szerb 
érdekekkel ellentétesnek tartották.

A végleges szakításra akkor került sor, amikor Miletić megalapította a Szerb Nemzeti 
Szabadelvű Pártot és 1869-ben közzétette nagybecskereki programját.17 Ebben az időben 
megjelent írásaiban Ignjatović a korábbi korszakához képest nyíltan felvállalta a Miletić 
vezette szerb mozgalommal szembeni álláspontját részben a szubvencionált Srbski 
Narod című lap oldalain. Úgy vélte, hogy a szerbek túl gyengék ahhoz, hogy autonómiá-
ért, államjogi státusért küzdjenek, ez a politika szerinte túl radikális és veszélyes a szerb 
érdekek megvalósítása szempontjából, nem szabad véteni az ország (haza) iránti állam-
polgári kötelezettségekkel szemben, s csak így őrizhetők meg a nehezen megszerzett 
állampolgári jogok és vallási szabadság. Meg kell elégedni az egyházon és iskolaügyön 
belüli autonómiával. A szerb párt a szélsőbaloldal helyett a centrumban kellene helyet 
foglaljon. A szerb egyházi autonómián belül a konzervatívok és liberálisok közötti meg-
békélést, a szerbség érdekében való közös, kompromisszumos fellépést szorgalmazta 
egy centrista erő létrehozásával.18

Közvetlenül az I. szerb–török háború kitörése előtt, 1876-ban sikertelenül ajánlotta 
fel szolgálatait Belgrádnak.19 A berlini kongresszus idején, 1878-ban a magyarországi 
szerb sajtóban újra a keleti kérdésről írt, támogatta a balkáni népek nemzeti törekvéseit, 
Szerbia egyesülését Bosznia-Hercegovinával.20

1879-ben Flatt Endre újvidéki főispánon keresztül felajánlkozik Tisza Kálmán mi-
niszterelnöknek, hogy hajlandó lenne egy szerb lapot indítani, amely a magyar kormány 
érdekeit szolgálná, ügyesen és taktikusan védené a magyar állami érdeket. Még ugyan-
abban az évben Ignjatović szerkesztésében megkezdte működését a Nedeljni list című 
szubvencionált, azaz teljesen a kormány által pénzelt hetilap.21

Ignjatović a lap hasábjain harcot indított és élesen bírálta Miletićet és politikáját, a 
Szerb Nemzeti Szabadelvű Pártot, az újjászerveződő szerb ifjúsági mozgalmat. A lap 
a magyar állameszmét, a magyar honszeretetet és lojalitást propagálta. A szerb párt 
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politikáját és a szerb politikai vezetők tevékenységét károsnak és sikertelennek, vala-
mint olyannak bélyegezte meg, mint amely a magyar (hungarus) hon egységét meg-
bontja és amely hazaárulást jelent. Magyarországon nem létezik nemzetiségi kérdés, a 
nemzetiségi jogokért folytatott küzdelem a sovinizmus jele. Síkra szállt azért, hogy a 
magyar nyelvet kötelező jelleggel vezessék be a nemzetiségi iskolákban. Belpolitikai 
kérdésekben a kormányt támogatta az ellenzékkel szemben, a külpolitikában pedig a 
Monarchia érdekeinek megfelelően írt.22 Mivel azonban a lapnak alig mérhető hatása 
volt a magyarországi szerb közvéleményre, három év múlva, 1882-ben Tisza beszüntet-
te a lap támogatását,23 amely így megszűnt. Közben a szerb közélet többsége és közötte 
teljesen elmérgesedett a viszony. Miletić követőinek lapja, a Zastava Ignjatović egyes 
írásait egyenesen ellenük tett denunciációnak tartotta.24 Ignjatović egy másik barátja és 
tisztelője, Teodor Stefanović Vilovski pedig ezt jegyezte fel: „Csak ekkor győződtem 
meg arról, mennyire egyoldalú és szubjektív volt Ignjatović és mennyire áthatotta a ma-
gyarbarátság, melyet egyedül üdvözítő hitének tarott.”25

A Nedeljni List bukása után Ignjatović 1885-től folytatta publicisztikai tevékenységét 
az akkor indult, szintén szubvencionált konzervatív Naše Doba című újvidéki lapban, 
amelyben tovább tolódott konzervatív irányba, támogatva a magas klérus irányvonalát a 
szerb egyházi-nemzeti autonómián belül.26 Ignjatović irodalmi tevékenységének 50. év-
fordulójáról 1888-ban a vezető magyarországi szerb lapok nem emlékeztek meg, ugyan-
akkor a magyar újságok méltatták az évforduló alkalmából, akárcsak a belgrádi sajtó. 
A Szerb Királyi Akadémia felvette tiszteletbeli tagjai közé, az osztrákbarát Obrenovics 
Milán szerb király pedig Szent Száva érdemrenddel tüntette ki.27

Jakov Ignjatović 1889. június 23-án – az új naptár szerint július 5-én – este fél hét 
után Újvidéken tuberkulózisban hunyt el. Két nappal később az újvidéki Uszpenszko 
groblje szerb ortodox temetőben vettek tőle örök búcsút.

A szerb sajtóban és folyóiratokban megjelent megemlékezések
A Jakov Ignjatović halála alkalmából megjelent írásokat a szerb nekrológok 1998-ban 
kiadott bibliográfiája alapján kutattuk fel.28 A bibliográfia természetesen teljeskörűségre 
törekedett, azonban ezt érdemben nem tudtuk ellenőrizni. Ennek ellenére úgy véljük, 
hogy a feltárt 17 lapban és folyóiratban,29 köztük a legbefolyásosabbakban megjelent 
írások megfelelően reprezentálják Ignjatović halálának „visszhangját” a korabeli szerb 
sajtóban.

Az 1889-ben Magyarországon megjelenő 22 szerb nyelvű lap és folyóirat közül – le-
számítva a különféle nem-irodalmi réteglapokat – szinte kivétel nélkül megemlékeztek 
Ignajtović haláláról. A politikai-közéleti lapok eltérő terjedelemben tudósítottak a szo-
morú eseményről és természetszerűleg más-más megközelítésben szóltak az író politi-
kusi tevékenységéről.

*
A magyarországi szerb sajtó zászlóshajójának számító újvidéki liberális Zastava,30 

melyet Svetozar Miletić alapított, Ignjatović halála után két nappal, 1889. június 25-i 
számában csak a 3. oldalon található rövid hírek rovatban emlékezett meg az elhunyt-
ról, amit annak vélünk betudni, hogy a lap kiadói voltak azok, akikkel szemben fejtette 
ki Ignjatović publicisztikai tevékenységét élete utolsó két évtizedében. Ugyanakkor az 
ismeretlen szerző kiemelte, hogy az elhunyt író a szerb irodalom realista irányzatának 
úttörője volt és „… ezzel olyan nagy elismerésre tett szert, amelyet mindörökre el kell 
ismernünk.” Azonban „…sajnálatos módon Jaša Ignjatović politikai téren is tevékeny-
kedett és mi szeretnénk, ha csak annyit állapíthatnánk meg, hogy téves irányban haladt, 
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de tevékenysége nemcsak nem volt helyes, hanem amit tett, az nemcsak nem volt jó, ha-
nem szép sem [értsd: nem volt tisztességes – B.Z.]. Azonban a nyitott koporsó felett nem 
akarunk erről tovább beszélni… Nehéz lélekkel gondolunk arra: vajon milyen tiszteletre 
méltó helyet foglalna el népünk körében J. Ignjatović, ha önmagával szemben sokkal 
szigorúbb lett volna?” A megemlékező nem vonja kétségbe az elhunyt szakmai kvalitá-
sait, sőt elfogadja, hogy eltérő politikai nézetei voltak, azonban tevékenységét morális 
szempontból ítéli el.

Sokkal terjedelmesebb, 94 soros szöveggel és grafikailag kiemelt címmel emlékezett 
meg Jakov Ignjatovićról az alapvető politikai kérdésekben a Zastavához közeli liberá-
lis újvidéki Branik31. A megemlékező részletesen ismerteti az író életrajzát és irodalmi 
tevékenységét, melyet esztétikai és nemzeti szempontból is nagyra értékel, azonban po-
litikai tevékenységét „a valószínűleg szigorúbb utókorra való tekintettel” a Zastavához 
hasonlóan, de világosabban kifejtve ítéli meg: „Ezen a téren [politikai téren – B.Z.] 
leszámítva egy rövidebb időszakot 1860–62 között, mindig szemben állt népével. Az az 
Ignjatović, aki oly szépen tudott írni a Szerbségről, amikor az aktuális kérdésekre tért 
át, nem értette meg saját népét. De bármilyenek is voltak Ignjatović nézetei, azokon 
lehetetett sajnálkozni, azonban személyében nem ítélhettük volna el, s csak a politikai 
cselekedeteit irányító motivációk tették e tevékenységet visszataszítóvá.” A nekrológ vé-
gén a megemlékező pozitív befejezésként Ignjatovićot (csak) mint írót ajánlja a (szerb) 
nemzet örök emlékezetébe.

*
A magyar kormány által szubvencionált konzervatív Srbski Narodban,32 mellyel 

Ignjatović egykoron együttműködött, az anonim szerző 45 soron át vesz személyes, ér-
zelmes hangvételű búcsút Ignjatovićtól. Irodalmi jelentőségét a 19. század első felének 
legjelentősebb szerb költőihez és íróihoz, Lukijan Mušickihez, Jovan Hadžićhoz, Sima 
Milutinović-Sarajlijához és Milovan Vidakovićhoz hasonlítja. Ignjatović politikai tevé-
kenységét nem említi egy szóval sem, azonban vádlóan szól a magyarországi szerb köz-
életről: „… mondd meg nekik [az elhunyt irodalmi nagyságoknak – B.Z.], hogy él még 
a szerb, s hogy szerencsétlen sorsú, mert még mindig nem tudja tisztelni az olyanokat, 
mint amilyenek ők voltak, mint amilyen te voltál…”

A legnagyobb terjedelmet Ignjatović halálának a szerb sajtóban a Naše Doba33 című 
konzervatív újvidéki lap szentelte, melyet szintén a magyar kormány szubvencionált, 
s melyet Ignjatović közeli jóbarátja, Stevan Pavlović szerkesztett. Ez volt az a lap, 
amely a Nedeljni List megszűnése után helyt adott Ignjatović írásainak. A lap 1889. 
július 10-i száma az egész címlapját Ignjatović halálhírének szentelte megjelentetve 
nekrológját és a Szerb Királyi Akadémia elnökének gyásztáviratát. A lap további egy 
oldal terjedelemben foglalkozik Ignjatović temetésével, közölve Stevan Pavlović 
gyászbeszédét, egy felhívást adományok gyűjtésére (az író síremlékének elkészíté-
séhez), valamint egy tudósítást a temetésről, melyből az olvasó megtudhatta, hogy 
nagyszámú közönség kísérte utolsó útjára az elhunytat pártállástól és nemzetiségtől 
függetlenül. A városi vezetők mellett megjelent több notabilitás is (Thallóczy Lajos 
kormánytanácsos, Teodor Mandić miniszteri tanácsos), a Matica Srpska vezetősége 
és teljes irodalmi osztálya, az újvidéki szerb gimnázium tanárai. Az elhunyt szerb 
állami kitüntetését Isidor Bajić középiskolai tanuló, a későbbi jeles zeneszerző vitte. 
A temetésen megjelent Jovan Jovanović Zmaj, az író egykori barátja és fő kritikusa, a 
kor legnépszerűbb szerb költője. A gyász-szertartást három pópa celebrálta. A tudósító ki-
fogásolta, hogy nem alakult [a nemzet nagyjainak kijáró – B.Z.] temetési bizottság, 
amely gondoskodhatott volna, hogy távolról is érkezhessenek kegyeletüket leróni 
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kívánók. A temetésre elküldte koszorúját a Szerb Királyi Akadémia. Az aláírás nélkü-
li, de egyértelműen Pavlović által összeállított nekrológ tényszerűen és részletesen 
sorolja fel Ignjatović életrajzi adatait [a XX. sz-i kutatók egyeseket nem erősítettek 
meg – B.Z.] és részletesen méltatja írói életművét. Ugyanakkor közírói és politikusi 
tevékenységét egy szóval sem említi, de hangsúlyosan méltatlannak tartja, ahogy a 
magyarországi szerb köz bánt a nagy érdemeket szerzett íróval és kiemelkedő értel-
miségivel.

*
A politikai lapok mellett Ignjatović halálával és értékelésével foglalkozott az Újvidéki 

Szerb Jótékonykodó Hölgyek Egyesületének havilapja, a Ženski Svet34 is, tömörítve (9 
sor) közölve a máshol is olvasható információkat és értékeléseket. Miután kiemelte iro-
dalmi érdemeit és elismeréseit, a lap kitért Ignjatović közéleti tevékenységére is, meg-
lehetősen direkten fogalmazva meg az általános kritikát: „Politikával is foglalkozott, 
de bár ne tette volna, mert ezen a területen kifejtett tevékenységével és magatartásával 
erős ellenszenvet váltott ki a népben, melynél egyébként az irodalom terén érdemeket 
szerzett.”

*
Jovan Jovanović-Zmaj a maga által szerkesztett Starmali35 című újvidéki élclapban, 

melynek gyakori célpontja volt Ignjatović politikai publicisztikája és tevékenysége, a 
szomorú alkalom miatt rendhagyó módon őszinte baráti érzelmekkel teli három verssza-
kot szentelt elhunyt pályatársának, „Bruder Jaša-nak” (ez volt Ignjatović tréfás neve), 
melyből a második így szólt: „Isten Veled, Jásó, régi barátom, / Nem tudok többet mon-
dani – / Vannak könnyek, amelyek / a fekete föld mélyén is égetni tudnak.” [B.Z. nyers 
fordítása.] Az alkalomhoz írott versét, mely a poézis nyelvén kifejezi a megrendülés 
mellett azt az ambivalenciát is, amely Ignjatović személyét övezte szerb közegben, Zmaj 
a temetési szertartás idején olvasta fel.

*
Jakov Ignjatović jelentőségére a korabeli szerb irodalomban utal az is, hogy 

Magyarországon kívül (Szerbia, Montenegro, Dalmácia, Bosznia-Hercegovina) is szá-
mos szerb lap emlékezett meg haláláról.

Belgrád két népszerű lapja, a Male Novine36 és a Narodni Dnevnik37 cirill „Sz” betűs 
szignó alatt valószínűleg ugyanazon személy tollából jelentetett meg nekrológot az újvi-
déki lapok (alapvetően a Naše Doba) írásai alapján, helyenként szó szerinti átvétellel is-
mertetve az író életrajzát és irodalmi munkásságát. A Narodni Dnevnik a hírnek a címol-
dalon lehozott gyászkeretes Ignjatović-portréval adott hangsúlyt, de semmilyen módon 
nem tért ki az író közéleti tevékenységére, kivéve az 1860-ig terjedő periódust. Ezzel 
szemben a Male Novine megemlíti, hogy a kortársak negatívan ítélik meg Ignjatović 
politikai tevékenységét, mint a (szerb) nemzet érdekeivel ellentétest. Maga a nekrológ 
szerzője azonban nem akar állást foglalni, azt inkább az utókorra bízza.

A harmadik belgrádi lap, a Srpska Nezavisnost38 a szerbiai Nemzeti Liberális Párt 
orgánumaként a másik két lapban megtalálható nekrológ mondatait ismételte meg 
Ignjatović életrajzáról és irodalmi tevékenységéről. Politikában vállalt szerepéről nem 
ejtett szót.

*
A Montenegró fővárosában, Cetinjében megjelenő Glas Crnogorca39 az újvidéki 

szubvencionált Naše Doba lapzárta utáni rövid gyászjelentését (szerbül: „čitulja”) hozta 
le július 14-én Ignjatović halálhíreként. A gyászjelentés az író halálát az egész szerbség 
számára jelentős eseménynek nevezte, s Ignjatovićot kizárólag mint írót mutatta be, nem 
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említve közéleti szereplését. A dalmáciai Zárában (szerbül: Zadar) a regionális Szerb 
Párt orgánumaként megjelenő Srpski Glas40 is az újvidéki Naše Doba gyászjelentését 
hozta le július 10-én.

A szarajevói tartományi hivatalos lapként megjelenő Sarajevski List41 július 17-én 
jelentette meg Ignjatovićról szóló megemlékező írását. A latin és cirill betűkkel párhuza-
mos nyomtatot újság tágabb teret szentelt Ignjatović életrajzának és irodalmi munkássá-
gának az újvidéki Naše Dobában megjelent nekrológ nyomán. Az írás azzal a megálla-
pítással zárul, hogy „a kortársak nem tudták Ignjatović személyében különválasztani az 
írót és a politikust, ami miatt a szegénységben élő alkotó sokat szenvedett”. A nekrológ 
szerzője kifejezi reményét, hogy „mint az irodalom valódi nagyságával, az utókor min-
den bizonnyal igazságosabb lesz vele.”

*
Tekintettel, hogy az utókor Ignjatovićot íróként, s nem politikusként tartja számon, 

különösen érdekes, hogy a korabeli szerb irodalmi lapok hogyan emlékeztek meg ha-
láláról. Az újvidéki Javor42 irodalmi folyóirat július 14-i számában közölte az író nek-
rológját, rögtön az első oldalon, gyászkeretben. A mintegy kétoldalas írás az életrajzi 
adatok mellett részletesen felsorolja Ignjatović műveit a megjelenés évével és a megje-
lentető folyóirat nevével (köztük a publicisztikához tartozók közül egyetlenként a keleti 
kérdésben 1856-ban Pesten írt német nyelvű brossúráját: „Ein christliches Wort über 
die Lösung der orientalischen Frage”). Az írás rögtön a legelején kiemeli Ignjatović 
legnépszerűbbnek tartott műveit, megegyezően a Naše Dobában megadottakkal, melyek 
érdekes módon nem a realista, hanem a romantikus, nemzeti korszakához tartoztak. A 
nekrológ megemlíti Ignjatović munkásságának 50. évfordulóját (1888), összegyűjtött 
műveit, melyeket a Matica Srpska kezdett megjelentetni 1874-ben, valamint életrajzát, 
melyet maga a Javor jelentetett meg 1878-ban. Kiemeli az író szándékát, hogy lemond-
jon a szerzői jogdíjról, hogy a népszerű műveinek újbóli kiadásából befolyó összeget 
jótékonysági célokra, így fiatal írók támogatására használhassák. A Javor Ignjatović 
közírói, politikai tevékenységét semmilyen formában nem említette.

A belgrádi Kolo43 című irodalmi folyóirat szintén a címlapján, gyászkeretes nekro-
lógban számolt be július 14-i számában Ignjatović haláláról. Ez a folyóirat az író főbb 
realista műveit emelte ki és a szerb naturalista (sic!) regény megteremtőjének nevezte. 
Kitért arra, hogy Ignjatović művei magukon viselték a sietség jegyeit és hagytak maguk 
után kívánni valót. Mégis a vele vagy műveivel szembeni kritikát igazságtalannak tartja, 
mivel az gyakran a regényíró helyett inkább a politikus látta benne.

A Bosanska Vila44 szarajevói irodalmi lap a „Gyászjelentés” című írásban adott hírt 
Ignjatović haláláról, melyben tömören ismertette életrajzi adatait és irodalmi tevékeny-
ségét. Az írás végén kitért Ignjatović közéleti szerepére is: „Az utóbbi időben politiká-
val is foglalkozott, szerkesztette a Nedeljni Listet, de politikusként nem tett szert valami 
kedvező hírnévre, s nem-szerb politikájával kárt okozott önnön írói hírnevének.” [nem-
szerb: nem a szerb érdekek szempontjából folytatott politika – B.Z.]

A montenegrói Cetinje-n megjelenő Nova Zeta45 irodalmi havilapban a megemlékező 
szemléletesen fejezi ki Ignjatović művének jelentőségét: „…nincsen olyan szerb ház 
Pesttől egészen Montenegróig, amelyben, ha olvasnak szerb könyveket, ne ismernék 
Jaša Ignjatović nevét. Az Adriai-tenger vagy a kék Duna partján egyaránt szórakoztatta, 
tanította és megrázta a szerb ifjúságot.” Az alkalmi megemlékező eltűnődött azon is, 
hogy az irodalmi élet ilyen tehetséges és érdemdús egyénisége nem kapott elismerést 
a „vezető nemzeti köröktől,” ami arra kényszerítette őt, hogy „…újságírással és po-
litikával foglalkozzon, ami viszont írói tevékenységének és népszerűségének kárára 
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ment”. A cetinjei havilap „érintettként” kitért Ignjatović „A montenegróiság dicsősé-
ge”46 című írására is, melyet úgy jellemzett, mint a Szerbségnek és Montenegróiságnak 
szentelt legszebb himnuszt, amellyel Ignjatović átitatta nemzedékét.

*
Az újvidéki Letopis Matice srpske volt a kor legjelentősebb szerb irodalmi és tudományos 

folyóirata, mely tevékenységét nem korlátozta Magyarország területére. Az Ignjatrovićnak 
szentelt megemlékezések 1890-ben jelentek meg a Letopis hasábjain.

Az első kötetben a Čitulja (Gyászjelentés) című nyolc oldalas írás47 Ignjatović kö-
zeli barátjának, a Naše Doba szerkesztőjének és a Matica Srpska irodalmi osztályának 
elnöke, dr. Stevan Pavlović közli Ignjatović műveinek jegyzékét és esszé formájában 
elemzi az elhunyt író prózájának stílusát.

A Letopis 1890. évi harmadik kötetében jelent meg a kor egyik vezető (magyar-
országi) szerb irodalomtörténésze és kritikusa, Dr. Milan Savić önálló tanulmány-
értékű emlékbeszéde,48 amelyet a Matica Srpska Irodalmi Osztálya hagyományos 
Szent Száva-napi ülésén olvasott fel. Az irodalomtudós így értékelte Ignjatović írói 
jelentőségét: „…vitathatatlan tény, hogy Jakov Ignjatović megalapozta az új szerb re-
gényt. Milovan Vidaković műveit követően az ő regényei felfedték számunkra a valódi 
világot. Bennük először láttunk olyannak az embereket, ahogy valójában élnek a vi-
lágban, láttuk az emberi természetet, az emberi vágyakat és reményeket, törekvéseket 
és szenvedélyeket. Számunkra ez a világ nagyon, nagyon közel álló lett; megismertük 
benne a gondot és az örömöt, a szomorúságot és az élvezetet.” A tudományosságra 
törekvő Matica igyekezett a napi politikai csatározások fölé emelkedni és megragadni 
azt, ami Ignjatović életéből maradandó értéket jelentett, így a Letopisban megjelent 
írások egyáltalán nem reflektáltak az író közéleti tevékenységére.

Ignjatović halálának híre a magyar sajtóban
A halálhír magyar sajtóvisszhangjának tanulmányázásához az alapvető forrást Vera 
Petković Belgrádban, 1973-ban megjelent cikke49 szolgáltatta számunkra. A szerb 
kutató ebben a művében közzétette azokat a magyar nyelvű cikkeket, amelyek 
Ignjatovićtyal foglalkoztak 1861-től egészen haláláig.

Jakov Ignjatović 1889. július 5-i újvidéki haláláról, majd temetéséről összesen ti-
zenegy magyar lap számolt be, melyek közül egy újvidéki, a többi fővárosi volt. Ez 
igen nagy lefedettségnek számít és utal az esemény hírértékére a magyar közvéle-
ményben. Az író haláláról július 7-én elsőként a Budapesti Hírlap, a Pesti Hírlap és 
az Újvidék, július 8-án a Pesti Napló, a Budapest és a Fővárosi Lapok számolt be pár 
soros rövid hírben50, helyenként tévesen adva meg Jakov Ignjatović nevét.51 A rövid 
gyászhírt néhány életrajzi adattal bővítette a pár nappal későbbi megjelentetés okán 
a Magyar Állam (július 9.) és a Budapesti Újság (július 9.).52 Hosszabb, egyoldalas 
nekrológot közölt a Pesti Hírlap (július 8.), az Egyetértés (július 8.) és a Fővárosi 
Lapok (július 9.).53 A temetésről rövid beszámolók is születtek (Budapesti Hírlap – 
július 11., a Nemzet – július 12., a Fővárosi Lapok – július 13. és a Vasárnapi Újság 
– július 14.).54

Ignjatovićot helyesen nevezik „híres szerb írónak”, akinek „elhunytával a szerb 
literatúra nagy veszteséget szenvedett” (Budapesti Hírlap), „a legkiválóbb szerb írók 
egyikének”, akinek eltávozása miatt „a szerb Matica gyászlobogót tűzött ki” (Pesti 
Hírlap, Budapest), „ismert nevű szerb publicistának és regényírónak” (Újvidék), „je-
les szerb írónak” (Fővárosi Lapok), „hírneves szerb írónak” (Egyetértés), „a szerb 
irodalom egyik kiváló alakjának” (Vasárnapi Újság). 
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Emellett a gyászhírt, nekrológot és temetési tudósítást közlő magyar lapok még egy 
fontos elemet emelnek ki egyöntetűen, ez pedig Ignjatović elkötelezettsége a magyar 
állameszme iránt: „magyarérzelmű, a hazához hív ember volt” (Budapesti Hírlap), „kor-
rekt magyar érzelmű hazafi” (Pesti Hírlap, Budapest), „mint lapszerkesztő Újvidéken 
lelkesen harcolt a magyar állameszme mellett” (Pesti Napló), „híven szolgálta nem-
zete nyelvét és irodalmát, de emellett jó magyar honpolgár is volt” (Fővárosi Lapok), 
„a Miletics-pártiakat keményen ostorozta, intvén őket a magyar haza szeretetére és a 
magyar állameszme tiszteletére” (Egyetértés, Fővárosi Lapok), „ismert magyar barát” 
(Magyar Állam), „mint lapszerkesztő Újvidéken lelkesen harcolt a magyar állameszme 
mellett” (Budapesti Újság), „derék hazafias szerb Újvidéken” (Vasárnapi Újság). E jel-
lemzők kiemelése a rövid hírekben megfelelt a kor szellemének Magyarországon, de el-
térő mértékben fedték a valóságot. Talán maga Ignjatović tiltakozott volna a leginkább a 
„magyarérzelmű” jelző használata ellen, de a többi megfogalmazást szinte tényszerűnek 
vehetjük. Mai szemmel, Ignjatović életművének ismeretében a Fővárosi Lapok megfo-
galmazását tekinthetjük a leginkább pontosnak és korrektnek.

Az író életrajzát bemutató terjedelmesebb nekrológók közül a Pesti Hírlapét 
emelhetjük ki, amely talán mintául is szolgálhatott az Egyetértésben és a Fővárosi 
Lapokban megjelent íráshoz, melyek erősen átfednek. Ezen írások nem sokat közöl-
nek Ignjatović irodalmi munkásságáról, inkább előszeretettel emelik ki Ignjatović 
konfliktusait a magyarországi szerb politikummal. A Pesti Hírlap ezt írta: „Szerb iro-
dalmi körök nagyon méltányolták munkásságát s tehetségre nézve szerették összeha-
sonlítani a mi legnagyobb íróinkkal, de a szerb hivatalos világ nem akarta elismerni 
érdemeit. Nem akarták pedig azért, mert a megboldogult úgy tollal, mint szóval folyton 
arra buzdította szerb testvéreit, hogy csak egy hazájuk van, csak egy hazát szeresse-
nek, és ez Magyarország. Jellemző szerb testvéreinkre, hogy ezt a lelkes férfiút, aki 
az ő kultúrájuk zászlóvivője volt s aki test az ő testükből, vér az ő vérükből vala, nem 
akarták elismerni mert nemzetisége szeretetét össze tudta egyeztetni a magyar haza 
felvirágoztatásával”. Az életrajzokba helyenként keveredés és mesés elemek is ve-
gyültek: „1848-ban felcsapott honvédnak” (Pesti Hírlap, Egyetértés), vagy „egy idő-
ben megbuktatta Nagybecskereken Mileticset” (Magyar Állam). Nem volt feladatunk 
és nem is állt módunkban felkutatni, hogy az egyes, a lapok között is cirkuláló infor-
mációk honnan származhattak. Valószínűsíthető azonban, hogy az újvidéki Naše Doba 
és szerkesztője, Stevan Pavlović szolgáltatta a magyar nyelvű érdeklődők számára is 
a legtöbb konkrét információt és értékelést Ignjatović életéről, valamint szerb nyelvű 
írói és közírói tevékenységéről.

A temetésről szóló tudósítások tárgyszerűek, s inkább a Matica Srpska vezetőségének 
részvételét emelik ki név szerinti felsorolással, amit a Naše Doba tudósítása mellőzött, 
de a Budapesti Hírlap fontosnak tartotta kiemelni: az elhunyt nem engedte, hogy sírjára 
a Matica Srpska koszorút helyezzen el egy korábbi anyagi jellegű konfliktus miatt.

A magyar és a szerb sajtóban megjelent írások összegző értékelése
A szakirodalomban hozzáférhető adatok alapján megvizsgált, a szerb és magyar sajtó-
ban megjelent írások részletes tanulmányozását követően megállapítható, hogy mindkét 
sajtó nagy lefedettséggel és érdemben, méltó módon foglalkozott Jakov Ignjatović ha-
lálával és személyével.

A tizenegy magyar lap döntő többsége rövid hírben számolt be az író haláláról, míg 
három újság nagyrészt megegyező szövegű, de terjedelmesebb nekrológot is közölt 
Ignjatovićról, továbbá szintén három lap beszámolt temetéséről is, azonos forrás alapján.
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A tizenhét hírt adó szerb lap, illetve folyóirat közül mindössze három (Zastava, Srpski 
glas, Glas Crnogorca) közölt rövidebb, de értékelést tartalmazó hírt az író haláláról, míg 
a többiek vagy hosszabb nekrológgal búcsúztak Ignjatovićtól, vagy olyan hírt közöltek, 
amely részletesen, nagy terjedelemben tért ki az író életére és munkásságára, sőt egy lap 
verssel emlékezett meg Ignjatovićról. Az író temetéséről csak a Naše Doba tudósított az 
általunk vizsgált lapszámokban.

Mind a magyar, mind a szerb sajtó egyöntetűen elismerte Ignjatović szerb írói kvalitá-
sait és jelentőségét pártállástól, lap-profiltól és regionalitástól függetlenül. Ennél sokkal 
színesebb képet mutat Ignjatović politikai újságírói, lapszerkesztői és politikusi élet-
pályájának megítélése ezekben az írásokban, melyekben visszatükröződik a magyar 
állameszme és a magyarországi szerb nemzeti mozgalom közötti ellentét.

A tizenegy magyar lap az egy Újvidéket kivéve Ignjatovićot egyöntetűen a ma-
gyar állameszme elkötelezett híveként, sőt magyar hazafiként, illetve paradox módon 
még magyar érzelműként is láttatja, amit „derék” és „korrekt” dolognak értékelnek, 
Ignjatovićban a lojális nemzetiségi ideáltípusát fedezve fel. Életrajzából a negatívan 
megítélt Miletićtyel és követőivel való konfliktust hangsúlyozzák, kiemelve, hogy 
Ignjatović velük szemben harcolt azért, hogy a szerbek is „jó magyar hazafiak”, lo-
jális állampolgárok legyenek, ezzel feltételezve, hogy a magyarországi szerb közélet 
vezetői a közösségi nemzetiségi jogokért folytatott küzdelmükkel nem tettek eleget a 
lojalitás kritériumainak. Mindeközben a magyar sajtóban közölt életrajzok Ignjatović 
áldozat voltának narratíváját sugalmazták, vagyis azt, hogy Ignjatovićtyal méltatlanul 
bánt a magyarországi szerb elit pusztán azért, mert magyarbarát volt, nem részletezve 
miben állt ez a méltatlan bánásmód az élete utolsó évtizedeiben is gyakran publikáló 
íróval és újságíróval szemben.

Politikai orientációjuknak és profiljuknak megfelelően vagy megjelenésük helye 
szerint, a szerb lapok – a magyar sajtóval szemben – sokkal heterogénebben, de egy-
ben sokrétűbben is kezelték Ignjatović politikai szerepét, akinek 1869 utáni publicisz-
tikájával „sikerült kiírnia magát” a magyarországi szerb politikát meghatározó körből.

Saját állásponttal a magyarországi szerb politikai lapok rendelkeztek, míg a „hatá-
ron túliak” nagyobbrészt ezeket az álláspontokat vették át. Ugyanakkor minden lap 
és folyóirat megegyezett abban, hogy nem nevesítették Ignjatović ún. „magyarón” 
voltát, az 1860-as évektől kezdődő fokozatos elköteleződését a magyar állameszme, 
majd végül Tisza Kálmán kormánya iránt, se nem írták le konkrétan, hogy Ignjatović 
tevékenységét a magyar kormány pénzelte. Sőt, a lapok, folyóiratok döntő többsége 
egyáltalán nem említette Ignjatović politikai, újságírói tevékenységét!

A szerb politikai mozgalmat reprezentáló, legbefolyásosabb Zastava és Branik, 
melyek irányvonalát Ignjatović újságcikkeiben ostorozta, sajnálattal, de egyértelmű-
en kimondta, hogy a politikus és közíró Ignjatović idővel szembekerült saját népével 
(nemzetével). Ezt egyszerű tényként közlik, nem elvitatva Ignjatović jogát, hogy egy 
fontos politikai kérdésben saját állásponttal rendelkezzen, de elítélik cselekedeteit és 
személyes motivációit, megkímélve az elhunytat attól, hogy konkrétan leírják, hogy 
a kormány által pénzelt lapot szerkesztve támadta nemzetisége vezetőit és politikai 
pártját. Ezt a nézetet ismételte meg a Ženski Svet női lap sajátjaként, illetve a szaraje-
vói Bosanska Vila irodalmi lap. A belgrádi Male Novine is átveszi ezt a véleményt, de 
egyben el is határolódik tőle, semlegességet hirdetve.

A két, magyar kormány által szubvencionált újvidéki konzervatív politikai lap a 
Srbski Narod és a Naše Doba egy szóval sem említi Ignjatović politikai szerepét, 
de rendkívül személyes hangvételű, meleg méltatása során felvázolja a méltatlanul 
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háttérbe szorított író narratíváját. Csak feltételezni tudjuk, hogy a nemzet nagyjainak 
kijáró társadalmi megbecsülést hiányolják a magyarországi szerb közvélemény részé-
ről. Ezt a narratívát veszi át a belgrádi Kolo és – oldottabb formában – a cetinjei Nova 
Zeta, amely egyben el is hárítja magától ezt a témát, felülemelkedve a napi politikán. 
A cetinjei Glas Crnogorca és a zadari Srpski Glas számára is a Naše Doba a forrás, 
de politikamentes rövid híradás formájában. Összességében megállapítható, hogy a 
Magyarországon kívüli szerb lapok nagy többsége semlegességre vagy a napi politikai 
téma megkerülésére törekedett.

Ignjatović, aki mindeközben hű maradt szerbségéhez, saját helyzetét így látta: „Nem 
tehetek róla. A bölcső óta sanyarú a sorsom… Ti magyarnak tartatok engem, a magyarok 
pedig nagy szerbnek. Azt mondják, nem írtam egyetlen magyar könyvet sem, ami bűn. Olyan 
vagyok, mint az állatmesebeli szamár, akinek a háta felett csapnak össze a pásztorok.”55

Ha az utókor számára kell Jakov Ignjatović életének és munkásságának vitán felüli érde-
meit összegezni, akkor azt mondhatjuk, hogy ő a szerb realista próza megteremtője, jeles író, 
aki a szentendrei szerb polgárságot megörökítette az irodalomban és az 1848-as forradalmi 
értékek, valamint a magyar–szerb barátság, együttműködés elkötelezett híve volt.
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MÉNES ANDRÁS

Negyven éve hunyt el Willard Libby

Időben nem sokkal a második világháború után a radiokarbonos kormeghatározás olyan 
eszközzel szolgált, amellyel vizsgálni lehetett az emberiség kultúrájának és a természet-
nek a történetét. Nagy pontossággal meg lehet mérni sok ezer tárgy korát, az új-mexi-
kói barlangokban talált kukoricacsőtől a holt-tengeri tekercsekig. Az atomfizika, az új 
technikák nagy fejlődést hoztak a régészetben, az antropológiában és a földtanban. Ám 
a radiokarbonos kormeghatározás több volt, mint új technológia, mert a világegyetem 
vegyi összetételének alapelveiből fejlődött ki. Ablakot nyitott az emberiség távoli múlt-
jába, kilátást teremtett a többi csillagrendszerbe. A radiokarbonos kormeghatározás a 
csúcsteljesítménye Willard Frank Libby amerikai fizikusnak.

Willard Frank Libby, a kevés paraszti származású fizikus egyike 1908. december 17-én 
született a coloradói Grand Valleyben. Apja, Ora Edward Libby gazdálkodó, aki a harma-
dik osztálynál befejezte a tanulást, anyja Eva May Rivers. Amikor a fiuk ötéves volt, a 
család egy almatermelő birtokra költözött Észak-Karolinába, ahol Willard elvégezte az ál-
talános és a középiskolát. 1926-ban érettségizett. Szülei bátorítására tovább tanult a berke-
leyi Kalifornia Egyetemen. Kezdetben azt tervezte, hogy bányamérnök lesz, de rájött, 
hogy vonzza a kémia, a matematika és a fizika. 1933-ban végzett. Két évvel a doktorátus 
megszerzése után már az alacsony energiájú radioaktív atommagokkal foglalkozott, épített 
egy rendkívül érzékeny Geiger-Müller számlálót, hogy mérhesse az alacsony energiájú 
radioaktív sugárzást. Tanárként Berkeleyben maradt 1933-tól 1940-ig.

A második világháború alatt Libby átment a Columbia Egyetemre, a Háborús 
Kutatások Osztályára, ahol a Manhattan-terv érdekében az atomenergiai kutatásokban 
dolgozott. Legfőbb teljesítménye az volt, hogy megalkotta a módját az atombombához 
szükséges uránizotópok különválasztásának. Ez nagyon fontos lépés volt, egyike azok-
nak, amelyeket Libby felhasznált a radiokarbonos kormeghatározáshoz. A háború után 
átment a Chicagói Egyetemre, Enrico Fermi Atomkutató Intézetébe.

A felismerés, hogy a radioaktivitás segítségével meg lehet mérni a Föld korát, nem 
Libbytől ered. A századfordulón jöttek rá, hogy az atombomlás mérhető idő alatt stabil 
elemekké változtatja a labilis, radioaktív elemeket. 1904-ben Ernest Rutherford megál-
lapította, hogy a radioaktivitásból következtetni lehet a Föld korára. Egy amerikai ve-
gyész, Borden Boltwood 1905-ben olyan módszert dolgozott ki, amellyel el lehetett ezt 
aszámítást végezni, és arra az eredményre jutott, hogy ez az idő legalább 2,2 milliárd év, 
a Naprendszeré pedig 5 milliárd év.

Libby legfontosabb hozzájárulása ezekhez a fejlődésben lévő elméletekhez az volt, 
hogy felismerte az 1939-ben felfedezett kozmikus sugárzás hatását. A kozmikus suga-
rak elemi részecskék, amelyek folyamatosan érkeznek a világűrből, és belecsapódnak a 
levegő négyötödét alkotó nitrogénbe. Libby feltételezte, hogy némelyik nitrogén atom 
radioaktív szénné, 14C izotóppá változik. Ez a szénizotóp viszont beépül a szén-dioxidba, 
amelyet pedig a növények felszívnak.

Így tehát minden élőlény természetes módon, a táplálkozási lánc segítségével be-
építi szervezetébe ezt az anyagot. Libby észszerűnek találta azt a feltételezést, hogy a 
14szénizotóp-szint állandó marad egy szervezetben egész életciklusa során, azaz addig, 
amíg táplálékot vesz magához. A halál után azonban az állatban vagy növényben levő 
14szénizotóp bomlani kezd, és jelenléte csökken a szervezetben. Míg az urán felezési 
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ideje négy és fél milliárd év, a 14-szénizotópé, mint 1940 táján kiderült, megközelítőleg 
5730 év, ami viszonylag rövid idő. „Lehetségessé vált – írja Libby –, hogy a megmaradt 
radioaktivitás mérésével meghatározhassuk a halál óta eltelt időt, amennyiben az meg-
közelítőleg 500 és 3000 év közé esik.”

Különleges Geiger–Müller-számlálót épített, amelyet vastag ólomlemezek közé 
zárt, hogy elszigetelje a háttérsugárzástól, és úgy kalibrálta a kormeghatározási eljárás-
hoz, hogy először természetes anyagokat égetett el, például cédrusfenyőt, amelyeknek 
a korát más eszközökkel is meg lehetett határozni. Később megmérte az egyiptomi 
Szeszósztrisz fáraó halotti hajójából származó fadarabka korát, és megállapította, hogy 
a kísérleti eredmények pontosan megegyeznek az előzetes számításokkal. Más tárgyak 
is érkeztek Libby laboratóriumába: faszén, amelyet korai emberek égettek az angliai 
Stonhenge-ben vagy egy másikat a mexikói Nap-piramison, nem is szólva a Chiléből 
származó lajhárürülékről. Libby arra is képes volt, hogy megállapítsa a legrégebbi em-
beri közösségek korát. Azt állította, hogy az utolsó jégkorszak 10 000 éve ért véget, 
sokkal később, mint azt gondolták. A 14-szénizotópos vizsgálat később hasznosnak bi-
zonyult olyan tárgyak esetében, amelyeknek a kora 500 és 70 000 év közé esett. Libby 
1952-ben tette közzé Radiokarbonos kormeghatározás című könyvét, 1960-ban pedig 
megkapta a kémiai Nobel-díjat.

Tekintélyes alakja lett az amerikai fizikának. 1854-ben megvált a Chicagói Egyetemtől, 
hogy az Atomenergia Bizottságban dolgozzon. Mivel Dwight D. Eisenhower elnök java-
solta, a hidegháború hívének tekintették, egyesek szerint bedőlt a kormánypolitikának. 
Támogatta a fegyverkezést, nézete szerint „a kockázat minimális, ha összevetjük a nem 
megfelelő atomarzenál miatti rizikóval”. Az ötvenes években erőteljesen támogatta a 
hátsó udvarban épített „atomóvóhelyeket”, amelyekről azt állították, hogy megvédi az 
embereket az atomháború radioaktív sugárzásától. Feltűnően vérmes nézetei voltak a 
radioaktivitásról, kifejezetten támogatta a kísérleti robbantásokat. Azt írta, „igazán nem 
állíthatjuk, hogy bármiféle valószínűsége lenne a kísérleti robbantások veszélyességé-
nek…” Pályafutása végén a Kalifornia Egyetem Los Angeles-i vegyészeti tanszékén 
dolgozott, és ő volt a Geofizikai és Planetáris Fizikai Intézet igazgatója.

Libby, Leonor Lucinda Hickeyt vette feleségül, ikerlányai születtek, Susan és Janet. 
Válásuk után, 1966-ban Leona Woods Marshall lett Libby felesége. A magas, jóképű, 
vöröshajú Libbyt egész életében „vad Bill”-nek nevezték. Remek tanárnak tartották, aki 
rendkívül szigorúan bánt végzős hallgatóival. Ami a hivatásával kapcsolatos elvárásait 
illette, azok nem voltak szokatlanok abban az időben: „Egy tudós legyen férfi – mondta 
Theodore Berlandnek. – A legtöbb ember nem az, abban az értelemben, hogy másokra 
támaszkodnak. Egy csoport tagjai. A tudósnak tudnia kell egyedül is dolgozni, önállóan 
is elvégezni a munkáját.” Libby 1976-ban vonult vissza. 1980. szeptember 8-án hunyt 
el egy tüdőgyulladás szövődményeiben.

Amióta Libby felfedezte a radiokarbonos kormeghatározást, a radiometrikus vizs-
gálatok egész területe fejlődésnek indult, egyre bonyolultabb, pontosabb és hatásosabb 
eszközöket alkalmaznak. Ilyen például a következő eljárás: a kálium-argon módszer, 
amelyben radioaktív 40 káliumizotópot használják a kontinensek és geológiai szerke-
zetek kormeghatározására, és az Rb–Sr metódus, amelyben rubídium-atomokat hasz-
nálnak fel a Hold sziklái esetében. Itt meg kell jegyezni, hogy ezek az eljárások nagy 
jelentőségűek. Az elemi részecskék geológiai keretek közé helyezik és hozzákötik az 
emberiség történetét a világegyeteméhez. Az emberi civilizációnak ez a határfelülete, 
amit a mikrobiológiában is megtalálunk, egyike a fizika legnagyobb hozzájárulásainak 
az ember felvilágosodásához.
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KORMOS KEVIN

Miért tűnnek el a tanárszakos hallgatók?

Kísérlet a lemorzsolódás okainak körüljárására az ELTE osztatlan tanárképzésének ma-
gyar–angol szakpárján narratív vizsgálattal

A pedagógushivatás olyan ellentmondásokkal és kihívásokkal telitűzdelt létforma, 
mely fejlődésének minden szakaszát érdemes górcső alá venni. Attól a perctől, hogy va-
laki késztetést érez magában a tanárságra, egészen odáig, hogy tanári életpályamodellt 
lezárva és megélve, (értékítélettől függetlenül) tanári hagyatékkal vonul ki az oktatás 
színteréről.

Találkozhatunk olyan statisztikákkal, amelyek azt bizonyítják, hogy a tanárszakra 
jelentkezők többsége a többi egyetemi képzésre jelentkezőknél átlagosabb képességűek, 
az intézmények, ahonnan jönnek, kevésbé jó kompetenciaeredményekkel rendelkeznek, 
és sokszor a tanárság az első generációs értelmiségiek ösvénye.1

Ezek szerint a felsőoktatásba kerülő hallgatók „rosszabbik felének” kezében van a jövő 
generációja? Mondhatjuk, hogy a statisztikák és általános nézetek, megítélések tükrében 
egy öngeneráló probléma a tanárképzés úgy, ahogy van? A diszciplináris képzésben részt 
vevő egyetemi oktatók általános vélekedése, hogy a tudós társadalmi réteg kitermelésének 
csődje a tanárképzés, és ez a vélekedés megbélyegezi a tanárszakos hallgatókat?

Egy többéves osztatlan tanárképzés mellett dönteni eleve „kockázatos”. Az átlagos 
18 éves, frissen érettségizett máris lekötötte magát az elkövetkezendő 5 vagy 6 évre, 
állami képzésen vállalva a kockázatot, hogy nem lehet akármikor következmény nél-
kül elhagyni a szakot, a súlyos tandíj visszafizetése kötelező, azon szerencsések, akik 
viszont sikerrel elvégzik, tudják, hogy a tanulmányaikkal megegyező ideig kötelesek 
itthon dolgozni.

18 + 5 + 5 = 28 vagy 18 + 6 + 6 = 30 (ahol az első szám az egyetemre kerülés 
kora, a második a képzés hossza, a harmadik a képzés idejének megfelelő mennyiségű 
Magyarországon végzett munka ideje).

Olyan tényezőket nem is kívánok érinteni, hogy az egyéb osztatlan képzések, melyek 
ilyen képletekkel leírhatók, társadalmilag a megbecsültség fellegvárában helyezkednek 
el. Jogász, orvos, agrármérnök stb. – még a felvételivel is megéri akár évekig újra pró-
bálkozni az ilyen képzésre készülőknek.

Azt vizsgálni tehát, hogy hogyan alakul a tanárképzésre felvett hallgatók sorsa: fon-
tos, hiszen ők azok, akik dacolva a fenti tényezőkkel, megküzdve a lenézéssel és gya-
korlati akadályokkal, vállalták a tanárképzést.

Pedagóguscsaládból jövök, és a szüleim voltak, akik leginkább szerettek volna le-
beszélni a tanári pályáról. Szakpárom mindkét tárgyából emelt érettségit tettem kiváló 
eredménnyel, felsőfokú nyelvvizsgával és OKTV 7. helyezéssel érkeztem az egyetemre. 
Sok hozzám hasonló, sok tőlem eltérő hátterű hallgatótársammal végzem harmadik éve 
a tanárszakot, azonban a tanárszakosok lemorzsolódását nem mint globális eredményt, 
hanem sokkal inkább mint kézzel fogható jelenséget tapasztalom. Elkötelezett társaim 
tűnnek el, barátok, pedagógustársak; egyetemi hallgatók.

Fontos a tanárszakosok lemorzsolódásának kérdése, hiszen – ha nem is a szigorú 
bemeneteli követelmények miatt, hanem az elköteleződés és önfeláldozás olyan fokú 
jelenléte okán, melyek nem sok más felsőoktatási irányban tapasztalhatók – egy külön-
leges csoportról van szó.

MŰHELY
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Huszár Zsuzsanna egy kutatása2 is ezt támasztja alá, eredményeiből kiolvasható, hogy 
a pálya alulfizetettsége és a jelentős alkalmazkodási kényszer ellenére választják a pe-
dagógusjelöltek ezt a pályát, és számukra – számunkra – ez sokkal inkább hivatás, mint 
pusztán szakma.

(Témamegjelölés, felépítés, az interjúkban lehetségesen felmerülő mintázatokra vo-
natkozó előzetes kutatói elvárások) Falus szerint3 a pedagógiai kutatás célja többek 
között az, hogy hozzájáruljon az oktatás-nevelés eredményességéhez. Egy akármilyen 
oktatási intézmény problémái és az abból való lemorzsolódás releváns téma lehet, de 
talán a tanárszakos hallgatók lemorzsolódása egy lépéssel megelőzi ezeket, hiszen az 
oktatás-nevelés eredményességének egyik legmarkánsabb problémája a tanárhiány. A 
Klebelsberg Intézményfenntartó Központ (későbbiekben: KK) adatai szerint 2018. au-
gusztus végén több ezer betöltetlen tanári állás volt meghirdetve az állami intézmények 
közt.4 A kérdésfelvetés azért is fontos, mert egy szakma pályaszocializációs problemati-
káját tükrözi. Az adatok hitelességét vizsgálni külön dolgozatot igényelne, hiszen a KK 
nem rendelkezik hivatalos adatokon alapuló statisztikával. Ennek az okait nem kívánja 
vizsgálni a dolgozat, jóllehet nem csekély jelentőségű tényező.

Elsődleges célja az írásomnak, hogy közelebbivé hozza a statisztikák mögött megbújó 
jelenségeket, feltételezésem pedig, hogy azon tanárszakos hallgatók, akikben él olyan 
belső tanári modell, amely pozitívan megerősíti őket a szerepükben, sokkal inkább 
ellen tudnak állni az őket érő akadályoknak, és kevesebb eséllyel morzsolódnak le.

Fontos, a kutatás folyamatában megfogalmazódott cél az is, hogy olyan összefüg-
géseket keressek a narratívákban, amelyek hasznosak lehetnek a képzés szervezésére, 
javítására, fejlesztésére, újragondolására.

A feltételezésemet nem hipotézisként kezelném, hiszen hipotézis felállítása, majd 
igazolása vagy cáfolása nem feltétlenül lehet a vizsgálódásomnak célja/módja, lévén 
hogy a kvalitatív kutatások esetében nem előre meghatározott kategóriákkal kell dol-
gozni, és a hangsúly inkább a feltáráson, bemutatáson és a jelenségek felfejtésén van.5

A kutatás módszertani megalapozottságát bizonyítandó a módszer leírása után elmé-
leti bevezető következik, a Narrative Inquiry, a vizsgálandó témakörre való alkalmaz-
hatóságának bizonyítása érdekében. Az elméleti bevezető a módszertannal szervesen 
összekapcsolódik, hiszen a narratív interjú egy módszertani eljárás, amely a kvalita-
tív tudományos munkák egyik hatékony tényfeltáró metódusa. A narratív eljárás után 
Markus és Nurius lehetséges énképek elméletét6 ismerteti a dolgozat, illetve azt, hogy a 
tanárképzés hogyan járulhat hozzá a jövőbeli tanári énkép kialakulásához.

Az adatgyűjtés folyamatának és módszerének alapos ismertetése után a kapott ered-
mények elemzése, a dolgozat fókusza következik. A dolgozat eredményeinek feltér-
képezésében a narratív interjúk során az alanyok válaszaiban felbukkanó mintázatok 
segítettek (l. 5. táblázat). Az előforduló mintázatok alapján a lemorzsolódás lehetséges 
okait igyekszem feltárni.

A dolgozatot végül nemcsak egy összegzés, hanem a kutatás folytatásának lehetséges 
további irányai zárják. Ezt egy több szakaszból álló, több évet felölelő munkafolyamat-
nak tervezem.

(Relevancia) Az OECD szerint7 ha egy ország az oktatási rendszerén szeretne javítani, 
akkor négy területen kell újítania. A pedagógusképzésen, a pedagógusok szakmai to-
vábbfejlődésének rendszerén, a minőségértékelésen és a pedagógusok az oktatás meg-
újítása iránti elkötelezettségén.
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A pedagógusképzés egyik jelentős – ha nem legjelentősebb – feladata maga a képzés-
ben résztvevő hallgatók megtartása. A kutatásom elemez és reflektál, azonban a negye-
dik terület legalább annyira jelentős, mint a pedagógusképzés vizsgálata.

Lukács és Sebő egyetemi lemorzsolódást vizsgáló cikkében8 kiemeli, hogy az egyete-
mi tanulmányok megszakítása számos költséggel jár. Az érintett hallgató, a környezete, 
az intézmény és társadalom számára egyaránt. Ez többek között érinti az államilag fi-
nanszírozott félévek költségét, a család oktatásba való befektetését is.

Ahogy a hallgató kerül legelőre ebben a felsorolásban, én is hallgatói oldalról köze-
líteném meg elsősorban a kérdéskört. Feltételezve, hogy a mindenkori jelentkező saját 
autonóm döntése volt az adott szak kiválasztása, és felvételt nyerve, tanári alkalmassági 
vizsgán átesve, alaposan kiszűrt és megválogatott, tanári pályára való emberekről van 
szó. Vagy mégsem? Az alkalmassági vizsgát és a teljes tanári felvételi folyamatot szá-
mos kritika éri: a kutatásom mind intézményi megközelítésből, mind hallgatói oldalról 
körüljárja ezt a témát.

Bean korai elméletében9 a családi és intézményi támogatást és az anyagi segítséget 
helyezi középpontba, ezek általánosságban igazak lehetnek, de feltételezésem szerint a 
tanári szakról való kilépés egyéb, különböző okokból történhet.

Alapvetően megkülönböztethetünk kényszerdöntést és önkéntesen meghozott dön-
tést. Medway és Penney elmélete10 mentén a sok elmulasztott vizsga, betegség vagy 
családi szerepvállalás megnövekedése állhat a kényszerdöntések mögött, míg az önkén-
tes döntés esetében tudatos döntésről van szó, saját bevallás alapján a tanulmány szerint 
ez ritka.

Itt ragadnám meg a legnagyobb eltérést. Számos érdekes és fontos problémára talál-
hatunk megoldást a személyes narratívák mentén.

1. ábra. Bennett útvonal modellje11 az egyetemről való kilépéssel kapcsolatban



50 KORMOS KEVIN: MIÉRT TŰNNEK EL A TANÁRSZAKOS HALLGATÓK?

Valóság • 2020. szeptember

Fontos és érvényes lehet az 1. ábrán mutatott modell az „általános” egyetemi lemor-
zsolódás vizsgálatára, könnyen be is rekeszthetném a vizsgálódásomat, hiszen a legköz-
vetlenebb hatást a döntésre az anyagi nehézségek és személyes problémák gyakorolják. 
Ha azonban vetünk egy pillantást a szak megtartó erejére, amely motiválttá teszi a hall-
gatókat, láthatjuk, hogy az elhelyezkedés lehetősége egy kiemelten fontos „megtartó 
erő”. Habár az elhelyezkedés lehetősége naiv feltételezésem szerint valóban magas, az 
anyagi megbecsültség, amely ezzel jár, közel sem tűnhet az egyik legerősebb indoknak, 

amiért a hallgató ne hagyja el a tanári szakot.
Bennett modelljében12 a „tantárgyi érdeklődés” kategóri-

ájának árnyaltabb és részben eltérő alkategóriájába lehetne 
elképzelni a tanári szerepbe való átlépést is, mely feltétele-
zésem szerint nagyobb megtartó erő, mint a fent említettek 
közül bármelyik, és az osztatlan tanárképzés sajátja, de 
természetesen valójában nem jelenik meg a modellben. 
A modellben az a korábban már említett jelenség sincs ben-
ne, hogy a tanárszakosok számára a tanárság egy hivatás, 
nem csupán szakma. Véleményem szerint erről a hivatásról 
lemondani is más, mint más olyan szakmáról, amelyet egye-
temi képzés biztosít.

Árulkodó lehet továbbá a felvi.hu főoldalán megjelenő 
menüsor (l. 2. ábra), ahol a Tanárképzés-választó menüpont 
önállóan megjelenik. Ez egy másik képzési területtel sem 
összehasonlítható szerepet mutat.

A legfrissebb statisztika azt támasztja alá, hogy a peda-
gógusképzésnek a felvételiben az első helyen való megjelö-
lésének száma alapképzésben és osztatlan mesterképzésben a 
harmadik legnépszerűbb. A gazdaságtudományok és műszaki 
képzés előzi csak meg (l. 1. táblázat).

képzési terület 2017 2018 

gazdaságtudományok 16,30% 17,10%
műszaki 13,50% 13,80%

pedagógusképzés 14,10% 13,70%

1. táblázat. A felvételin első helyen megjelölt képzések eloszlása. 
Saját szerkesztés, forrás: https://www.felvi.hu/sajtoszoba/sajtokozlemenyek/18A_

jelentkezesi_adatok. Letöltve: 2018. 11. 26.

Az osztatlan tanárképzésben megkülönböztethetünk közismereti, művészeti és 
szakmai képzéseket. A közismereti képzések közül a második legnépszerűbb a ma-
gyar–angol szakpár.

Ezt a típusú képzést 2013 szeptemberétől indította újra az ELTE, az utolsó ta-
nári mesterképzést pedig 2016-ban nyitották meg. Kutatásom a 2016-ban az ELTE 
magyar–angol osztatlan képzésére felvett hallgatók körét érinti. A vizsgálat idején 
harmadéves vagy már egyetemi tanulmányaikat megszüntetett hallgatók sorsa tehát 

2. ábra. Tanárképzés-
választó a felvi.hu 

főoldalán
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nem általánosítható, nem örökérvényű, de ahogy közelítünk az eddig a marginálisabb-
nak nevezhető csoportig, arra a következtetésre juthatunk, hogy van mit tanulni ezekből 
az esetekből, egyes problémák nem kötődnek szervesen a szakpárhoz.

Egyetemi képzésről, pedagógusképzésről, azon belül is az egyik legnépszerűbb szak-
ról való lemorzsolódásról van szó.

(Módszer) Szabolcs Éva meghatározása alapján13 a kvalitatív metodológiában a kutató 
szerepe aktív; a kutató és kutatott jelenség interakciója elválaszthatatlan. A tanárszakosok, 
az ELTE magyar–angol szakpárján (mostantól: képzés) tanuló hallgatók sorsa az én sor-
som is, tapasztalataikhoz hasonlókat részben személyesen átéltem. A tanárképzés sorsa, 
a tanárszakosok megbecsültsége szívügyem.

A kutatáshoz megkerestem 6, a vizsgálat idején is a képzésben tanuló szaktársamat (akik 
az 5. félévben jártak), és 6 olyan volt egyetemi hallgatót, akik már elhagyták a szakot (an-
nak 2., 3. vagy 4. félévében). Az őszinteség, megnyílás és könnyebb bizalom kialakításának 
reményében olyan alanyokat választottam, akiket személyesen is ismerek, az anyagfelvétel 
pedig anonim volt a kutatásban. A hallgatók fókusz szerinti legfontosabb vallomásait a kép-
zés szerinti státuszuk mentén neveztem el. LH 1–6 a lemorzsolódott hallgatókat jelölte, OTH 
1–6 a képzésben továbbra is résztvevőket, az osztatlan tanárszakos hallgatókat.

Először egy személyes beszélgetést folytattam minden alannyal, körüljárva a kutatá-
som legfőbb kérdéseit, majd kivétel nélkül mindenki vállalta a félig strukturált interjú 
mentén való önvallomás lejegyzését. A hallgatótársaim és egykori hallgatótársaim lelke-
sek és segítőkészek voltak, sőt nehéz volt visszautasítani azoknak a képzésben résztve-
vőknek a kérését, akik szintén szerettek volna részt venni ebben a kutatásban, azonban 
a kutatás kvalitatív jellege miatt és az eredmények alapos elemzésének érdekében kény-
telen voltam kétszer hat főben maximalizálni a létszámot.

Az első, félig strukturált kérdőívben az irányvonalakban megjelentek a narratív ku-
tatás egyes alapvető szervezőelemei, mint például a személyi és közösségi viszonyok, 
helyszínek vizsgálata14 ezek kiegészültek a vizsgált témakörhöz egyéni módon kapcso-
lódó kérdésekkel, például a belső pedagógiai modell meglétét vizsgálva, a képzésre vo-
natkozó meglátásokat körüljárva. Az LH és OTH alanyok kis részben eltérő témaköröket 
kaptak, előbbiek esetében nagyobb hangsúlyt kapott a saját egyetemről való távozásuk-
nak története, míg utóbbiaknál azokra az elképzelésekre voltam kíváncsi, amelyek a 
képzésben tanulókban élhetnek a szak elhagyásának súlyos tendenciájával kapcsolatban.

A képzésben átlagosan 84,6%-ban reprezentáltak a nők, vagyis a mintában összesen 
egy férfi kitöltő szerepel, azonban ennek jelentőségét a dolgozatom nem vizsgálja.

A felvett vallomások elemzése, értelmezése mentén új, érdekes mintázatok rajzolód-
tak ki, amelyek erősen befolyásolták a kutatás irányát. A képzésről való lemorzsolódás 
okai közt markánsan megjelent a feszültség az osztatlan tanárképzés és a diszciplináris 
képzés között, a tanári szerep megjelenésének hiánya a képzés első felében, a pedagó-
giai és pszichológiai blokk hasznossága és a szakmódszertani felkészítés kérdésköre. 
Ezek vizsgálatára strukturált interjút készítettem, amelyet csak az OTH alanyok töltöttek 
ki, hiszen az LH adatközlők különböző félévekben hagyták el a képzést, kevésbé szol-
gálhatnak átfogó, a képzés javítását elősegítő információval, mint az OTH adatközlők, 
akik már a pedagógiai és pszichológiai blokk lezárásához közelednek.

A kutatás folyamatában fogalmazódott meg az a kérdés is, hogy a kutatásomnak ho-
gyan lehet az elméleti vizsgálódás mellett gyakorlati haszna ebben az oktatási-nevelési 
folyamatban, és a válasz a vallomásokban megjelent arányoknak megfelelően a kö-
vetkező: azokat a képzésre vonatkozó aspektusokat elemzem részleteiben, amelyek 
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intézményi oldalról hasznosíthatóak. A dolgozat továbbgondolását egy egy év múlva 
megismételt vizsgálattal képzelem el, amelyben a hallgatói utakat vizsgálnám szemé-
lyes szinten.

Az OTH alanyok strukturált interjújában három olyan kérdés volt, amelyre 1-től 10-ig 
terjedő skálán kellett megjelölniük, hogy mennyire érzik, hogy leendő tanárként kezelik 
őket: 1., az angol szakon 2., a magyar szakon 3., a pedagógiai és pszichológiai blokkokban.

A kutatás két elméleti alappillére a narratív kutatási metodológia, és Markus és 
Nurius15 lehetséges szelfek (énképek) elmélete, amelyeket az eredmények közlése előtt 
mutat be a dolgozat.

A narratív vizsgálódás
„Like other qualitative methods, narrative relies on criteria other than validity, 
reliability, and generalizability. The language and criteria for narrative inquiry are 
under development.”16

A fentebbi idézet egyszerre könnyíti és nehezíti a tudományos igényű munkát, hiszen 
mind a nyelvezet, mind egy kutatási módszer ismérvei fontosak, hogy megismételhetővé 
váljanak a kísérletek. Fóris Ágota kiemeli17 az etikai normákról a tudományos kutatás-
ban, hogy egy publikáció során olyan részletesen kell leírni a kutatás menetét, módsze-
rét és eszközeit, amennyire csak lehet. Azonban hogy egy közhellyel éljek: nincs két 
egyforma történet.

Akkor mégis miért a narratív és legfőképp: hogyan?
Nahalka István a mérést mint átkot és áldást jellemzi,18 és a kutatások komolyságát kriti-

zálja, jelesül azokat, amelyekben a kutatók teszt segítségével szeretnék bizonyos képességek 
fejlettségét mérni. Erre számos példát ismerhetünk. Ezen mérésekre reflektálva, kissé ironi-
kusan úgy fogalmaz, hogy „nosza kitalál feladatokat, amelyek – szerinte – az adott képesség 
alkalmazásával oldhatók meg […] minden gyermekhez hozzárendel egy számot”.19

Ez a pozitivista gondolkodás feltételezi, hogy a hozzárendelt számmal „tudományo-
san” lehet értékelni a kívánt területet, és elvonatkoztatva a személytől, narratívától, ki-
zárólag a számokkal és értékekkel dobálózva, lényegében akadály nélkül lehet eredmé-
nyekre jutni. Annak ellenére, hogy ezt cinikusan kezeli, később azonos művében állítja, 
hogy a természettudományok művelői igazából jelentősen közelebb vannak a modern 
tudományelméleti gondolkodásmódhoz, mint azok, akik több humán jelenséget kutat-
nak, elméleti kontextusba való helyezés nélkül.

A kvalitatív és kvantitatív kutatási módszerek közti, induktív és deduktív oppozíciót és 
a természet- és egyéb tudományok diszciplínáit szembeállító elméletek alapos körbejárása 
helyett arra az egyszerű következtetésre szeretnék kitérni, hogy ahogy maga az ember nem 
leírható, kizárólag kódrendszerben értelmezhető, hanem teljességében utánozhatatlan és 
egyedi, úgy nincs szükség kizárólagos elméleti keret hajkurászására sem (a módszerességet 
betartva). Hiszen az ember kódrendszerével megalkotott, önmagát, viselkedését és egyéb 
emberi tényezőket leírandó elméletek nem feltétlenül hozzák közelebb, inkább behatárolják 
az individuumot és annak jelentőségét. Úgy gondolom, hogy egy olyan tudományterületen, 
mint a neveléstudomány, elengedhetetlen az ember, hiszen ember nevel embert. Szám, adat-
halmaz, statisztika képezhető, de ember embert ért. A kérdőívemben ezért is kapott helyet 
egy ezzel kapcsolatos idézet, amelyre tetszés szerint reflektálhattak a hallgatók.

„No significant learning can occur without a significant relationship.”20

Connelly és Clandinin írásukban21 kitérnek arra, hogy az efféle vizsgálódások egyre na-
gyobb szerepet kapnak az oktatással kapcsolatos kutatások körében. A tanulási környezet, 
motiváció, tapasztalatok, attitűdök és egyéb oktatásban lényegi tényezők sem általánosak, 
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egyformák (még egy intézmény, egy közösség két hasonló tagja között sem), ezért is gon-
dolom, hogy a kvalitatív kutatás nemcsak érvényes, hanem rettentően fontos is.

A kvalitatív kutatás egyik jellemzője az alacsonyabb alanyszám, amelyet a jelen ku-
tatásban az is indokol, hogy kizárólag olyan hallgatókat szerettem volna adatközlőnek 
választani, akiket személyesen ismerek, hogy ezzel is bizalmasabb légkört tudjak kiala-
kítani az adatfelvétel során.

Szabolcs kiemeli,22 hogy az ilyen jellegű kutatások előnye, hogy realisztikusabb, 
életközelibb képet képesek felmutatni. Szemben a pozitivista paradigmával, a vizsgált 
valóság nem eleve létező, hanem konstruált dolog, és az ismereteket nem csak az észle-
lésből származtatja, hanem a jelentésből és értelmezésből.

Hátránya tehát, hogy nem különíti el a tényeket és az értékeket. Az értelmezés sza-
badsága áldás, hiszen nem szükséges törvényszerűségeket keresni a következtetések le-
vonásához, azonban átok is, lévén hogy nagyobb eséllyel kerül a szubjektum világképe 
az értelmezésbe, ami esetenként egyoldalúvá teheti a vizsgálódást. Egy képzés elhagyá-
sának okait és annak problémáit feltáró kutatásban viszont helye lehet ennek is, hiszen 
a képzés folyamatos fejlesztése közös cél, az pedig, hogy a kutatást úgy végzem, hogy 
a felvetett problémák részben tapasztalataim részét képezik, arra ad lehetőséget, hogy a 
megélés és újra megélés erősebb és jelentősebb szerepet kapjon az interjúkban, ami által 
alaposabban feltárhatóvá válhat a megismerni kívánt történet.

Tókos énbemutatási stratégiákról szóló cikkében23 vázolja a narratív kutatás mint 
módszer előnyeit. Az ilyen kutatások alanya a saját magára nézve releváns eseményeket 
összegzi, az események között kapcsolatokat állít fel narrációja során, a kapcsolatok 
pedig egyfajta koherenciát biztosítanak az elbeszéléseinek. Az események egymásra 
vonatkoztatása segít egybefüggő történetté kovácsolni az interjúban megjelenő ese-
ményszálakat.

Kutatásom alanyai szempontjából ez kétféle utat jelent. A lemorzsolódott hallgatók 
narrációjukban visszaemlékeznek az osztatlan tanárképzésben eltöltött idejükre, újra 
átélik (vö. reliving24) azokat az eseményeket, amelyek végül annak a döntésnek a meg-
hozatalához vezettek, hogy otthagyják a képzést. Míg a tanárképzésben jelenleg is benne 
levő hallgatók egy olyan nézőpontból szemlélik a pedagógusképzést, amely nemcsak 
emlék, hanem a jelenüknek is számít. A személyes történet elmesélése közben így nem-
csak mesélés, hanem értékelés is történik.25 Vizsgálatomnak pedig kulcspontja az, ho-
gyan értékelik a tanárképzést vagy éppen a pedagóguslétet azok, akik a tanárképzésnek 
részesei vagy részesei voltak.

A narratív interjú a kérdezett személyekkel megtörtént eseményeket helyezi a kö-
zéppontba,26 ezért az interjúztatónak feladata egy barátságos légkör kialakítása is.27 A 
bizalmas atmoszféra megteremtése után azonban a kérdezőnek háttérbe kell vonulnia és 
engedni, hogy az alany a saját történetmesélési stratégiáit érvényesítse. A pedagógussá 
válás okait vizsgáló kutatások tipikusan a narratív interjúk módszertanát használják fel,28 
viszont kutatásom újdonságként képes bemutatni a módszer alkalmazását a 2013-ban 
bevezetett osztatlan tanárképzés elhagyásának okainak vizsgálatában.

Possible selves – lehetséges énképek elmélete
A dolgozat felhasználja a képzéselhagyás okairól készült narratív interjúk elemzésé-
hez és értelmezéséhez a possible selves elméletet is. Markus és Nurius elméletének29 
lényege, hogy beépíti az énkép felépülésébe a jövőbeli szelfre vonatkozó terveinket és 
elvárásainkat. A pozitív tervek és lehetőségek elérendőként, a negatív lehetőségek pedig 
elkerülendőként kerülnek be a jövőre vonatkozó lehetséges énbe. Mivel a narratív in-
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terjú az interjúalany élettörténeteit helyezi előtérbe önreflexív módon, érdemes az általa 
adott válaszokban megjelenő énreprezentációs módokat elhelyezni. A possible selves 
elmélet azért is alkalmas egy ilyen jellegű vizsgálat elemzésének keretet adni, mert az 
énképek és a jövőre vonatkozó döntéseink közötti kapcsolatokat próbálja feltárni.30

A kutatásomban markánsan megjelenő kérdéskör a tanári szerep mint a lehetsé-
ges énképbe beilleszthető pozitív megítélésű jövőképre vonatkozó szelf része. Akár a 
McKinsey-jelentést31 vesszük alapul, akár naiv elképzelésünknek szeretnénk hangot ad-
ni: akit kondicionálnak a tanári szerepre, 1., hamarabb képes mérlegelni magában, hogy 
valóban neki való úton van-e, 2., ha számára ismeretlen is a tanári szerep, nem akkor 
kerül szerepválságba, mikor a képzés végén először kerül a tanár szerepébe, hanem ha-
marabb ráébred, 3., ha világossá válik számára és pozitív lesz ez a szerep, akkor az erőt 
tud adni az esetlegesen keményebb szaktárgyi tudás megszerzésekor is.

Tókos bemutatja32 az énreprezentáció elemeit, amelyek az aktuális, az ideális és a 
kellene énkép. Az aktuális énképhez tartoznak azok a tulajdonságok, dolgok, amelyek-
kel éppen jellemezzük magunkat. Az ideális énképet azok a tulajdonságok, képességek 
szervezik, amelyeket szeretnénk birtokolni. Végül a kellene énkép tartalmazza azokat a 
tulajdonságokat, amelyekről úgy gondoljuk, rendelkeznünk kellene velük. Anderman, 
Anderman és Griesinger vizsgálata33 is kimutatta, hogy a pályaválasztásra vonatkozó 
énreprezentációs elvárásainkban egyaránt szerepet játszik az is, hogy mit szeretnénk 
elérni, és az is, hogy mit szeretnénk elkerülni. Obodaru az alternatív énképet is meg-
említi,34 viszont ez abban különbözik a fentebb említettektől, hogy az alternatív én nem 
is lesz valós sosem. Az alternatív én talán a kellene énképhez köthető leginkább, mert 
gyakran vágyak fogalmazódnak meg benne.

Obodaru megemlíti,35 hogy azok, akik más szakma után vágyakoznak, gyakran ke-
vésbé elégedettek és eltökéltek az életben és a munkájukban. Erre a jelenségre a lemor-
zsolódott hallgatóknál is lehet referenciát találni. LH4 például a vele készített interjú 
során megemlítette, korábban inkább művész, orvos vagy védőnő szeretett volna lenni. 
Az osztatlan tanárképzést végül otthagyta, és felvételizett egy művészeti egyetemre. 
A felvételije ugyan nem sikerült, mégis azt fogalmazta meg, a(z éppencsak) sikertelen 
felvételije ellenére most érzi úgy, hogy jó úton van. Itt tehát LH4 alternatív énképe a 
korábban választott képzéshez való elköteleződés hiányát okozta, amely végül ahhoz 
vezetett, hogy a tanárképzésből kikerüljön az alany. A vágyak szerteágazó volta miatt a 
művészeti egyetemre való felvételi vizsga ellenére is ezeket a képeket az alternatív én 
részeként tarthatjuk számon. Az alternatív valóság képei oda vezettek, hogy az interjú-
alany a reális világában változás állt be.

Markus és Nurius elmélete36 az eddig vázoltak mellett azért is alkalmas a vizsgálat-
hoz, mert a jövőre vonatkozó énreprezentációs elemeket jól képes kiemelten kezelni. 
Arra lehet számítani, hogy az interjúalanyok válaszaiban gyakran megjelennek a jö-
vőképre vonatkozó érvek és indokok, ezek pedig az énreprezentáció fentebb említett 
három elemével mind interferálnak. Az interjúalanyok válaszaiban az erre a 12 emberre 
vonatkozó reprezentatív mintázatokat kell feltárnia a kutatásnak ezen elmélet keretében.

Az ebben a keretben végzett vizsgálatok azt mutatják, a kellene és az ideális énkép 
általában magasabb elvárásokat tartalmaz, pozitívabb változásokra irányul az aktuális 
énképhez képest.37 Ez az iskolai sikerek és az énképek közötti összefüggésekre irányuló 
kutatásokban már kapott hangsúlyt a szakirodalomban,38 viszont a jelenlegi vizsgálat 
újdonságként hathat a tanárképzésből való lemorzsolódás okainak tanulmányozásában. 
A lehetséges énképnek pozitív és negatív része is van: a pozitívak ahhoz kapcsolódnak, 
hogy valaki eléri jövőbeli céljait, a negatívak pedig ahhoz a félelemhez, hogy ez nem 
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sikerül (és hogy hogyan alakulnak a dolgok ezek helyett). Ezt előreláthatólag jól fogják 
alátámasztani a narratív interjúk, főleg hogy a képzésben bennmaradt és az abból kike-
rült hallgatókkal is készültek interjúk.

A lemorzsolódás statisztikai adatai
A tanári képzés mindig is vitatott téma volt a felsőoktatásban. Köte írásában39 kiemeli, 
hogy a tanárképzés reformja közös ügy, a szakemberek körén túl a közvélemény előtt is 
ismert. A jelenlegi osztatlan tanárképzés és a felvett minta értékeléséhez, értelmezéséhez 
fontos időben is elhelyezni ezt. A bolognai rendszerű tanárképzés számos olyan aka-
dályba ütközött, amely megkövetelte az osztatlan kétszakos tanárképzés bevezetését. A 
legnagyobb problémát az jelentette, hogy a hallgatók másfél szakot végeztek el, hiszen 
alapképzés- és minorválasztás után csak mesterképzésben választhatták a tanári képzést, 
így egyértelműen eltolódnak a szakok közti arányok.

A megváltást hozó, újra bevezetett osztatlan tanárképzés számos hiányosságára és 
problémájára reflektál a dolgozat, azonban a mintában egy olyan adat sincs, amely arra 
utalna, hogy a szakok közti arányok nem lennének megfelelőek, ezt a problémát, úgy 
tűnik, kiküszöbölte a képzés új formája.

Statisztika éve Összes 
hallgató Nő

Államilag támogatott, 
állami (rész)ösztöndíjas, 

közszolgálati 
ösztöndíjas

Külföldi Végzett Utolsó 
éves

2013/2014 22 18 22 - - -
2014/2015 45 38 45 1 - -
2015/2016 88 75 87 3 - -
2016/2017 117 100 116 4 - -
2017/2018 150 129 148 3 - -

2. táblázat. Az ELTE osztatlan tanárképzésében résztvevő, magyar–angol 
szakpáron tanuló hallgatók száma. 

Saját szerkesztés, forrás: https://www.oktatas.hu/felsooktatas/kozerdeku_adatok/
felsooktatasi_adatok_kozzetetele/felsooktatasi_statisztikak/. Utolsó letöltés: 2018. nov-

ember 24.

A vizsgált mintához szükséges lemorzsolódási információkról a Tanulmányi Osztály 
megtagadta a segítséget, arra hivatkozva, hogy ezek nem publikus adatok. Így az 
oktatas.hu nyilvános statisztikáinak alapos áttanulmányozása utána hoztam létre a 2. 
táblázatot. A lemorzsolódás mértékét dolgozatom nem törekszik megragadni, azonban a 
kapott adatok alapján szeretnék legalább arányt bemutatni és arra reflektálni.

A képzés indulásakor 22 hallgató kezdte meg tanulmányait a mintában is vizsgált 
szakon, és a legfrissebb statisztika alapján 2017/2018-ban sem utolsó évében lévő hall-
gató nincs az egyetemen, sem végzett tanár nincs. Ez nem meglepő, hiszen az osztatlan 
képzés 10 féléves képzése sokkal kevésbé tud további perspektívát biztosítani, mint pl. 
a doktori képzés stb.
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A képzésben a legfrissebb statisztikáig a képzés kezdetétől nem volt egy (egész) 
hallgató, aki valamilyen formában ne lett volna támogatott vagy ösztöndíjas. A külföldi 
hallgató terminust definiáló adatot nem találtam az oldalon, ennek hiányában az adatot 
nem értékelem. Érdekes, hogy átlagosan 84,6%-ban nőneműek a képzésben résztvevők, 
ez a mintában is jól reprezentálódik, ahol a narratívájukat megosztók 91,6%-a nő.

év szeptemberében 
induló képzések felvé-

teli eljárása 
KMF összes je-

lentkező
első helyen 
jelentkező

felvettek ösz-
szesen ponthatár

2014 ONA 122 46 25 382
2014 ONK 15 1 0 382
2015 ONA 117 49 42 339
2015 ONK 21 0 0 n. i.
2016 ONA 156 70 55 371
2016 ONK 20 0 0 n. i.
2017 ONA 144 66 59 366
2017 ONK 16 1 1 440
2018 ONA 134 62 58 353
2018 ONK 22 2 1 473

Szombathely
2018 ONA 23 10 10 307
2018 ONK 1 0 0 n. i.

3. táblázat. Ponthatárok, jelentkezők és felvettek száma az ELTE angol–magyar 
osztatlan képzésére 

(KMF = képzési forma, munkarend, finanszírozás; ONA/K: osztatlan, nappali, állami ösz-
töndíjas / önköltséges)

A 3. táblázat alapján a 2013-as statisztika hiányában is megállapítható, hogy több mint 
251 diák nyert felvételt a szakra, és mivel még végzett hallgató nincs a statisztika alapján, 
ezért irányadó az eltérés a felvettek és a képzésben levők száma között. Több mint 251 
angol–magyar tanárszakra felvételt nyert hallgató vehetne részt jelenleg is a képzésben, 
azonban a legfrissebb statisztika alapján 150 hallgató van a képzésben. Hatalmas követ-
keztetéseket nem lehet levonni, de több mint 100 hallgató nincs a képzésben a szak in-
dulásától kezdve a legutóbbi statisztikáig. A felvett hallgatók 40%-a nincs a képzésben.

A bemeneti követelményekkel lenne gond?
Átlagosan 379,2 ponttal felvételt lehet nyerni a szakpárra állami finanszírozási 

formában, nappali képzésre; a legalacsonyabb pont, amellyel be lehet kerülni, 307 pont. 
Ezen felül kötelező alkalmassági vizsgán kell megfelelni.

Ezen adatokra reflektálandó, kiemelnék a mintából egy lemorzsolódott hallgató val-
lomásából. LH6: „Nyilván felvettek: potom ponthatár, az alkalmasságin meg kb. annyit 
néztek, hogy nincs-e két fejem véletlenül. Így zsúfolódtam be kb. 400 másik magyar-an-
golossal 2016 őszén az első szakos tájékoztatóra. És hogy ebből a 400 emberből vajon 
hány az, »akit csak ide« vettek fel, vagy »nem volt jobb ötlete«…”



Valóság • 2020. szeptember

KORMOS KEVIN: MIÉRT TŰNNEK EL A TANÁRSZAKOS HALLGATÓK?                                57

A McKinsey-jelentés fontos eredményei és a tanárképzés megújítási törekvései 
az ELTE-n
A McKinsey-jelentés40 legfontosabb, a kutatásom szempontjából is releváns témakörei 
az oktatásfejlesztés területeivel kapcsolatban a tanárszakosok felvételi eljárását, a kép-
zés megbízhatóan kidolgozott mechanizmusát és későbbi anyagi megbecsültségét és 
presztízsét járja körül.

Az oktatás színterén élen járó országokban a tanárképzésre nehéz bekerülni, és több 
alkalmas ember szeretne tanár lenni. A szakma tekintélye nő, és ez több kiválóbb 
jelentkezőt vonz. Szingapúrban minden hatodik, Finnországban minden tizedik je-
lentkezőt vesznek csak fel: úgy tűnik, tisztában vannak vele, hogy egy rossz döntés 
akár 40 évnyi rossz tanítást eredményezhet.

A bemeneti feltételek általában nemcsak a központi felvételire épülnek, fontos a 
tanulmányi siker, a pedagógusjelölt kommunikációs képessége és tanítás iránti moti-
vációi. A vizsgálat egyértelműsítette, hogy a magas létszámú tanári képzés több szem-
pontból is káros: a legfontosabb, hogy a tanulási közeg minősége is romlik: kevesebb 
minőségi idő és figyelem jut egy-egy hallgatóra, valamint tömegesedik a képzés, és 
így a tanári szakma presztízse is csökken.

Finnországban a keresletnek megfelelő mennyiségű tanárt vesznek fel, eszerint 
alakítják a létszámokat. Ez valószínűleg Magyarországon is így van. Ez az ok arra, 
hogy effektíve nincs szűrés, hiszen az elöregedő tanárok és pályaelhagyók száma is 
növekszik.

A kezdő tanári fizetés emelésének függvényében a tanári szak népszerűsége az 
OECD alapján azok esetében változott leginkább, ahol a GDP átlag alatti volt, példá-
ul Dél Koreában; az eleve magasabb bevételhez jutó tanárok esetében nem változott. 
(Meglátásom szerint a tanári fizetés a létminimumhoz szükséges összeget sem éri el 
sokszor, erre példa a magyarországi kezdő fizetés.) A tanulmány kitér rá, hogy nem a 
fizetés a legfontosabb, de ha ez nem éri el más karrierek szintjét, akkor jó képes-
ségű emberek fordulnak el a szakmától.

A legfontosabb eredmények, hogy a tanárok kiválasztására, képzésére és 
presztízsének emelésére is hangsúlyt kell fektetni, és jó kezdő fizetést kell kí-
nálni.

A tanárképzés megújítása címmel jelent meg egy, az ELTE tanárképzésének 
minőségfejlesztésével és gyakorlatainak fejlesztésével foglalkozó kötet,41 amely 
számos olyan javaslatot és problémát értelmez, amelyek a kutatásomban is sze-
repet kaptak. A pedagógusképzési programhoz kötődő fejlesztéseket, innováci-
ókat és kutatásokat támogató folyamatok között van felsorolva az alábbi pont: 
a hallgatók aktív bevonásának támogatása a pedagógusképzés programfejlesz-
tésébe.

Ilyesféle törekvésként említenék meg néhány elemet a kötetből, amelyre a 
kutatás reflektál.

Elvárás, hogy a hangsúly a munkavégzés közben történő tanulásra helyeződjön át, 
és a pálya gyakorlásában fontos szerepet kell, hogy kapjanak a gyakorlatközösségek 
és szervezeti interakciók.

A tanári tevékenység alapvető kompetenciákként az alábbiak lettek kiemelve 
(4. táblázat):
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1. A tanulói személyiség fejlesztése, az egyéni 
bánásmód érvényesítése 

5. A tanulási folyamat támogatása, szervezése 
és irányítása 

2. A tanulói csoportok, közösségek alakulásának 
segítése, fejlesztése 

6. A pedagógiai folyamatok és a tanulók 
értékelése 

3. Szakmódszertani és szaktárgyi tudás 7. Kommunikáció, szakmai együttműködés és 
pályaidentitás 

4. A pedagógiai folyamat tervezése 8. Autonómia és felelősségvállalás

4. táblázat. A tanári tevékenység alapvető kompetenciái Rapos–Kopp (2015) szerint

A KKK-k (képzési és kimeneteli követelmények) megfogalmazásának lehetővé kel-
lene tenni, hogy a hallgatók a képzés egész menetében felkészültségüket a KKK-kban 
megfogalmazott kompetenciákhoz tudják igazítani, és ezáltal képesek legyenek saját 
tanulási tevékenységük tervezésére, felelősségvállalásra. Erre szintén az 5.3.1. fejezet-
nél térnék ki, azonban mindenképpen érdemes már most megfigyelni, hogy a diszcipli-
náris képzésben (alapszakosokkal együtt) elvégzett órák mennyire nem támogatják ezen 
kompetenciák elsajátítását, hiszen nagyobb részben a szaktárgyi tudás kap hangsúlyt 
a képzés első felében, amely a 3. felsorolt kompetenciának a második fele. Ezeket a 
kompetenciákat a képzésre való jelentkezéstől kezdve lenne ideális elsajátítani.

A fejlesztendő területek között megjelent a tartalmi redundancia csökkentése és a 
képzés szereplői közti együttműködés új tartalmi és formai lehetőségeinek kialakítása.

Az eredmények megvitatására szervezett tanárképzési műhelyekben a diszciplínák-
hoz tartozó tantárgyi keretek felbontására törekedtek; határozottabb együttműködést 
szorgalmaztak a képzés kialakítása és működtetése alatt minden szereplővel; a gyakorlat 
és az elmélet szervesebb egymásra épülését szorgalmazták.

Ugyanakkor látják, hogy fragmentáltság jellemzi a program egyes elemeit, nincs meg mindig 
a koherencia, kevéssé rugalmasan reagálnak a társadalmi problémák világára, és rettentő gyorsan 
változik a pedagógusképzés szabályozása és jogi környezete. A képzési program nem reflektál 
arra, hogy a hallgató milyen körülmények között kapcsolódik be a képzésbe. A vizsgálatomban 
részt vett hallgatók mindegyike végez rendszeresen valamiféle iskolán kívüli munkát.

A kötetben fény derül arra is, hogy a képzésben a gyakorlatok a képzés második felében 
jelennek meg, és sokszor hiányzik a pályaorientációt segítő, a képzés elejétől jelen lévő 
gyakorlat. Ezeknek, és az egyéb beszámolókból kirajzolódott mintázatok mentén felmerült 
problémáknak a következményeit és hallgatók általi megítélését taglalja a következő fejezet.

(A kutatás főbb eredményei) Az első körben összegyűjtött eredmények mentén új 
témák és célok, problémák jelentek meg, amelyek folyamatosan újraszervezték a 
kutatás fókuszát. A több mint 40 oldalnyi hallgatói vallomás, egyéb interjúk és ada-
tok a kis minta (12 fő) ellenére a dolgozat keretei között nem elemezhetőek teljessé-
gükben, ezért a markánsabban megjelenő problémákat elemzem (l. 5. táblázat), ezek 
rendszerint nem általános lemorzsolódással kapcsolatosak, sokkal inkább intézmé-
nyi oldalról javítható (javítandó) problémák, amelyek az osztatlan tanárképzés sa-
játjai. Olyan problémák kerülnek középpontba, amelyek sokszor megváltoztathatóak 
lennének (pl. tanterv, attitűd).
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A csomópontok a tanári szerep kérdése köré szerveződtek, ahol a lehetséges szelfek 
elmélete fontos szerepet kap. A közösségi és személyes viszonyok szerepe a lemorzso-
lódott hallgatók körében kerül először vizsgálatra, hiszen feltételezhető, hogy esetükben 
volt szignifikánsabb probléma, majd az OTH adatközlők hallgatói hatásokat jellemző 
előkerülő mintázatát értelmezem. Az egyetemi tanárok megítélése a tanárszakosokról; 
az alapképzés és osztatlan képzés közötti feszültség olyan témák, amelyek nem sze-
repeltek az irányadó panelekben sem, ezek alaposabb megértéséhez a tanterv kritikai 
elemzése következik. Végül a McKinsey-jelentésben is előkerült anyagi megbecsültség 
kérdésköréről is esik néhány szó.

Panel Mintázatok

Személyi és közösségi viszonyok szerepe42 
Hallgatói hatások

Egyetemi oktatók szerepe

A képzés problémáinak szerepe Feszültség az osztatlan tanári képzés és az alap-
képzés között

A külső szempontok szerepe Anyagi okok

5. táblázat. Az elemzés alappillérei

Tanári szakra való jelentkezés és a tanári szerep
Borbély-Pecze és Suhajda tanulmányukban43 állást foglalnak arról, hogy a tanári szere-
pet nem lehet elválasztani az útmutató, gondoskodó szerepkörtől. Ezen gondolat mentén 
állíthatjuk, hogy a tanári szerepbe való helyezkedés egy olyan elemi szinten meghatáro-
zó kérdéskör, amelyet nem lehet figyelmen kívül hagyni a tanárszakra való jelentkezés 
esetében. A tanári szakra való jelentkezés pillanatában feltételezhetően szükséges túllát-
ni az egyéni „hasznon”, amit a képzés nyújthat. Ideális esetben a tanári szakra jelentke-
zett hallgató, ha nem is a kurrens énképében, de egy lehetséges énképében már el tudta 
képzelni magát a szerepben.

A mintába felvett adatokból az 6. táblázatba kigyűjtöttek vonatkoznak az adatközlők 
tanári szakos jelentkezésükre.

LH1 A lelkesedésem hatalmas volt, és a világmegváltó elképzeléseim is.

LH2 Mai napig azt gondolom, hogy szívesen lennék tanár, de nem ilyen körülmények között és 
nem ilyen rendszerben

LH3 Azért jelentkeztem tanári szakra, mert úgy láttam a legjobb esélyeimet ahhoz, hogy segítsek 
az embereknek.

LH4 Úgy kerültem a szakra, hogy magam sem voltam biztos benne, mit is akarok

LH5 Minden barátomnak elmondtam, hogy tanárszakra jövök, de amúgy nem leszek tanár

LH6 eléggé el voltam veszve (…) azt tudtam csak (…), egyetemre KELL menni.

6. táblázat
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Megfigyelhetjük, hogy az LH4, LH5 és LH6 mintákból egyértelműen kirajzolódik, 
hogy ezen lemorzsolódott hallgatók a tanári szereppel azonosulni sem szerettek volna 
– kezdetben sem –, míg az LH1 világmegváltó elképzelései tanárságára vonatkozóak, 
LH2 továbbra is lehetséges énképként kezeli a tanárságot, azonban a rendszerrel tá-
masztott követelményei ezeket meghiúsítanák. LH3 pedig nem a tanári, hanem a segítő 
szerep miatt választotta ezt, a tanárság mint egy lehetséges eszköz jelent meg.

OTH1 Igazából mindig tanár akartam lenni. Amikor nem, akkor is

OTH2

ahogy közeledett, hogy végleg elhagyom a gimnáziumi közeget, rájöttem: én itt érzem maga-
mat a legjobban, és semmi nem tenne boldogabbá, mintha nem kéne elmennem. Ezért úgy 
döntöttem, talán nem is kéne elengednem az iskola közegét, hangulatát, hiszen tanárként 
visszatérhetnék.

OTH3
Egyszercsak összeraktam, hogy milyen jó a hangulat a suliban, milyen kedélyesek a taná-
raim, mi lenne, ha a két kedvenc tárgyamat összegyúrnám, és angol-magyar szakos tanár 
lennék?

OTH4
A kezdetektől úgy éreztem, a szakpár az, ami megmozgat, és nem maga a tanárság kér-
dése. Határozott elképzelésem volt arról, hogy nem szeretnék tanítani. Ez az első év alatt 
teljesen megváltozott bennem

OTH5 Viszonylag hosszú idő után tudtam egyértelműen megfogalmazni, tanár szeretnék lenni.

OTH6 Klisékkel élve én már első osztályban tudtam, hogy tanár szeretnék lenni. Ez persze az évek 
során megingott, de aztán az érettségi előtti években újra megszilárdult.

7. táblázat

A továbbra is tanári szakos hallgatók ugyanezen kérdéskörre vonatkozó vallomásai 
a 7. táblázatban találhatók. A minta egyik „kivételeként” az OTH4 emelhető ki, akinek 
határozott elképzelése volt arról, hogy tanítani nem szeretne, ez viszont megváltozott a 
képzés első éve után.

Természetesen nincs szó egyértelműen arról, hogy a vizsgálat idején még mindig 
tanárszakos hallgatók kivétel nélkül mind régebb óta vagy autentikusabb módon azono-
sultak volna a tanári szereppel. Viszont azt még ez a kis minta is képes szépen láttatni, 
hogy a továbbra is tanárszakosok előbb vagy utóbb mind megfogalmazták viszonyukat 
a tanársággal kapcsolatban, szemben a 6. táblázatban összefoglaltakkal, ahol jelentő-
sen kevesebb szó esik erről, nagyobb problémaként jelenik meg a személyes „haszon”, 
ahogy korábban fogalmaztam. Érdemes összehasonlítani az LH2 és OTH2 vallomáso-
kat, mindkettőben megjelenik az intézmény/„rendszer”, és míg előbbinél ez problémás, 
utóbbi kifejezetten motivációs faktorként tünteti fel.

A tanári szerep mint későbbi lehetséges énkép az OTH hallgatók körében gyakrab-
ban jelent meg expliciten, kimondva, mint azoknál, akik már elhagyták a tanárképzést. 
Az LH3 hallgató esetében például a segítségnyújtási szándék jelent meg a tanárszakra 
jelentkezés indokaként, de az, hogy egyértelműen tanárok szeretnének lenni, az LH hall-
gatók válaszaiban nem jelent meg.
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Személyi és közösségi viszonyok
A narratív vizsgálódás fontos tényezői a személyi és közösségi viszonyok, ezt kiemeli 
Connelly és Clandinin (1990) is. Előbbihez a narratívát megfogalmazó személyes érzé-
sei, vágyai, reményei tartoznak, utóbbihoz miliőt, körülményeket, embereket és erőket 
társítanak, melyek formálják az egyén körülményeit.

személyi közösségi

LH1

Bűntudatom volt, szégyelltem magam, és 
csalódtam is. Olyan elvárás volt támaszt-
va elénk, amit nagyon nehezen tudtam 
megugrani.

A tanár bejön a szemináriumára, belekezd 
az előadásba, nem kérdez, nem reagál, csak 
mondja, mondja, majd másfél óra elteltével 
távozik. Idővel azonban olyan érzésem tá-
madt, hogy ha már itt azt látom, hogy nincs 
kedv a tanításra, sőt egyes óraadóknak ér-
zékük sem nagyon, akkor én milyen példa 
alapján fejlődjek?
Ennek ellenére az új szak kiválasztása során 
fő szempont volt az, hogy a pedagógiai vonal 
megmaradjon. Az óvodás korú gyerekekkel 
való foglalkozás mindig nagy álmom volt, a 
képzés is sokkal kecsegtetőbben hangzott. 
Most 2 félév elteltével (…) egy felettébb a 
tanulásra motiváló, barátságosabb környe-
zetbe kerültem be.

LH2

A negyedik félévemben ott álltam, és azt 
éreztem, hogy én ez alatt a kettő év alatt 
nem fejlődtem szakmailag. Ez annyira el-
vette a motivációmat, hogy szinte csak 
kávézni jártam be az egyetemre.

Szüleim első reakciója az volt, hogy ha már 
elkezdtem, akkor fejezzem is be, de amikor kör-
vonalazódtak bennem az új tervek, elfogadták, 
hogy másra vágyom. A barátaim, akiknek me-
séltem erről, teljes mértékben megértették, hogy 
miért döntök így, leginkább azok értették meg, 
akik szaktársaim voltak az egyetemen.

LH3

Az első tanáris élményem volt az, ami miatt 
meggondoltam magam azonnal: második 
félévben volt egy órám, ahol a kedves elő-
adó konkrétan arról beszélt, hogy én mint 
tanár nem szabad, hogy meghatározzak 
semmilyen szabályokat és határokat, ha-
nem hagyni kell, hogy a gyerek saját maga 
szabja meg ezeket.

A régi tanító nénim majdnem ugrált örömében, 
hogy „végre jó útra tért”. Az a tanár néni nem va-
lami jó emlékeket táplál bennem még ma sem. 
Szaktársaimról úgy éreztem, támogatóak, 
de maga a szak nem. Gyakran voltak taná-
raim elutasítók felém, mert vajdasági magyar 
vagyok.
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LH4

Sajnos hamar én magam is motiválatlanná 
váltam, és megelégedtem a bizonyos „ép-
pen kettessel” is. Ez korábban soha nem 
volt rám jellemző. Sokat beszélgettünk más 
diákokkal is a szakomról, és kicsit mind úgy 
éreztük, nem mélyülhetünk el igazán sem-
miben. Egyszer egy bevásárlóközponthoz 
hasonlítottuk, ahová bemehetünk, minden 
kirakatot kötelezően meg kell néznünk, de 
egyik üzletbe sem mehetünk be, nem szá-
mít, mennyire tetszik.

Egyfelől borzasztóan élveztem az új környe-
zetet, másfelől elveszettnek éreztem magam. 
Nehezen ismerkedtem, nem voltak barátaim, az 
órákra egyedül jártam. De ez nem tántorított el, 
úgy gondoltam ez idővel változik majd. Senki 
más nem akart részt venni az órák menetében, 
és hamar úgy éreztem, ciki, ha én igen. A ké-
sőbbiekben egyre kevesebbet jelentkeztem, és 
egyre magányosabb lettem.

LH5

A lépés, hogy abba kell hagyni, egy teljes 
évnyi lelki folyamat volt, mikor Londonban 
éltem. Gyerekekkel dolgoztam (2–9 éve-
sig) és rájöttem, sokkal jobban szeretem a 
még nem iskoláskorú gyerekeket, és nincs 
se önbizalmam, se vágyam hagyományos 
módon tanítani.

Sokféle tanár személyiséggel volt szerencsém 
találkozni. Az egyik magyartanárom szeminári-
umon konkrétan a sárga földig elhordott minket, 
mert mivel mi „csak tanár szakosok” vagyunk, 
ezért csak fél szakot végzünk magyaron, így 
nem is érdemelnénk meg a diplománk magyar 
részét. DE A MÁSIK FELÉT SEM.

LH6

Én nem terveztem tanítani, a pedagógia 
sem különösebben érdekelt, de az ELTE 
képzése inspirált arra, hogy a magyar köz-
oktatás az ügyem legyen. Mert látom a 
sémát, hogy most milyen, és látom a jövőt 
a képzés alapján, és kétségbeesek.

Nem is az órák száma volt a kétségbeejtő, be-
járni még oké, az ember talál barátokat, elvan. 
Ellenben ezek nem külön tanároknak tartott 
órák. A tanáris hallgatók oda vannak csapva a 
leendő irodalmár- és nyelvészprofesszorok kö-
zé, akiknek nyilván a fókuszuk és a ráérésük is 
teljesen más; de mégis, ugyanazt a 0–30 tételes 
olvasmánylistát kapja egy mezei tanáris, mint az 
MTA leendő kutatója.

8. táblázat

A hat lemorzsolódott hallgató narratívájából különböző, érdekes személyi viszo-
nyok olvashatóak ki. LH1, LH2 és LH4 vallomásaiban hangsúlyos szerepet kaptak a 
tanulmányi eredmények és követelmények, azonban közel sem egyforma nézőpontot 
fogalmaznak meg. Míg az első egy nagyobb tanulmányi nehézség miatt érzett szé-
gyent, a második a szakmai fejlődés hiányát éli meg úgy, mint motivációja elveszté-
sének legfőbb okát. LH4 az elmélyülés hiányát emeli ki.

LH3 korábban úgy fogalmazott, hogy segíteni szeretne az embereken, úgy tűnik 
azonban, hogy a személyi viszonyának alakulásában az egyik legjelentősebb prob-
lémát annak mentén élte meg, hogy egy kurzus keretén belül arra irányították a 
figyelmét, hogy nem „saját szabályok” szerint kerülhet a tanítás folyamatába, egy 
rugalmasabb tanári szerepbe kell lépni. LH5 olyan tapasztalatokat szerzett, amelyek 
segítettek neki felismerni, hogy nincs önbizalma (se vágya) hagyományos értelemben 
véve tanítani, LH6 pedig továbbra is tartja, hogy nem állt szándékában soha tanítani, 
viszont a képzés alapján kétségbeejtőnek látja a jövőt.
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A közösségi viszonyok szerint meghatározók a családi, a baráti és az egyetemi 
kapcsolatok, utóbbiak közül a szaktársak és egyetemi tanárok szerepe kiemelkedő. 
Különböző megfogalmazásban, mégis hasonló mintázat rajzolódik ki: az egyes sze-
mélyes, kedvezőtlen kapcsolati tapasztalatok nagy szerepet kapnak – legyen szó ta-
nár–diák vagy hallgató és hallgató közti feszültségről. Fontosabb azonban szerintem 
az LH-beszámolókban megfigyelni, hogy a narratíváikban jelentős szerepet kapnak 
azok a tanári képek, amelyek negatív hatást gyakoroltak. LH3 olyan tanárát idézi fel, 
akire nem igazán jó szívvel gondol vissza. LH1 esetén az egyetemi tanárok hozzáál-
lása egy sémává alakult, úgy jellemzi az egyetemi tanárokat, hogy motiválatlanok, és 
nem szolgálnak jó példaként. LH6 problémásnak találja, hogy a tanárisok egyenlően 
vannak kezelve az alapszakos hallgatótársaikkal, LH5 többek között olyan tanárt is 
kiemel, aki pont ezen okból kifolyólag a tanári szakos hallgatókat szégyenítette meg. 
LH3 példát hoz arra, hogy azért különböztette meg egyetemi tanára, mert vajdasági 
származású. Ezek a tapasztalatok mind rettentően károsnak bizonyulnak, azonban ér-
demes megfigyelni, hogy LH4 kiemeli, hogy a tanárszakosok közösségében cikinek 
érezte, ha aktívan részt vesz az órán, és hallgatótársai passzivitása végül őt is inakti-
vitásra sarkallta.

Mind a személyi, mind a közösségi viszonyok jelentősnek tűnnek a lemorzsolódás 
szerepében, azonban nem szabad figyelmen kívül hagyni, hogy LH4, LH5 és LH6 nem 
azonosult kezdetben sem a tanári szereppel. Ily módon a teljesebb kép érdekében, a fel-
vetett problémák aktualitását vizsgálva, a következőkben vessük össze a megfogalma-
zott problémákat a képzésben maradt tanárszakos hallgatókéval.

Hallgatói hatások

OTH1
Nagyon pozitív és kedves emberekkel találkoztam ebben az elmúlt 2, lassan 2 és fél év alatt, 
akik arra motiváltak, hogy teljesítsek, és ösztönöztek, hogy a sok-sok negatívum ellenére 
tanár legyek. A csoporttársaim közössége csak bátorított, hogy érjem el a céljaimat.

OTH2 A tanári szak alapvetően túl nagy hozzá, hogy könnyen alakuljon ki közösség.

OTH3

Vannak nagyon pozitív élmények, olyan társaságok, ahol jó lenni, de persze ugyanígy 
kerülnek olyan emberek is be, akik az egész képzést egy hatéves maratonként kezelik, és 
mindig felül akarnak kerekedni, nem tudnak veszíteni. Ők gyakran rontják a levegőt, de 
tapasztalataim szerint az egyetemi oktatókat már nem hatja meg a pitizés, szerencsére.

OTH4 Az egyetemi közösség a tanárszakon, nem tudom, egyáltalán létező jelenség-e.

OTH6
Rengetegen vagyunk, mind a két karon, erre a PPK [= Pedagógiai és Pszichológiai Kar] 
csak rátesz még egy tucattal. Így sokszor az se tűnt fel, hogy egy-egy hallgatótársunk 
otthagyta a képzést.

9. táblázat
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A tanárszakosok egyetemi közösségére két irányra található példa a felvett min-
tában. Egyrészt, hogy a hallgatók meg tudják találni a számukra ideális közösséget 
(OTH1 és OTH3) azonban a másik vélekedés szerint túl nagy a szak, hogy közös-
ség alakuljon ki, ez afféle tanáris összetartás kialakulását is megakadályozhatja 
feltételezésem szerint.44 Érdekes megfigyelni, hogy OTH1 (9. táblázat) a kezde-
tektől tudta, hogy tanár szeretne lenni, sokkal pozitívabb megítélésben részesíti a 
közösséget, mint például az OTH4, aki kezdetben egyáltalán nem tervezett tanítani 
(7. táblázat).

Az egyetemi oktatók szerepe

OTH3
Az oktatók is rendkívül vegyesek, vannak tyúkanyó típusúak, akik már-már inkább tanító-
képzéshez passzolnának, de semmiképpen nem gimnáziumitanár-képzéshez, ugyanakkor 
vannak olyan tudósok, akik nem akarják befogadni, hogy mi nem alapszakosok vagyunk,

OTH5
Elgondolkodtató számomra, hogy leghasznosabb egyetemi házi dolgozataim nagy részét 
magam találtam ki egy elhaló, „ha a tanár szakosoknak van valami ötletük, csinálhatják azt 
is” típusú felszólításra. 

10. táblázat

A 10. táblázatban olvasható részletek közül csupán arra szeretném felhívni a 
figyelmet, hogy az OTH narratívájában közel sem kerültek feldolgozásra olyan 
jelentős tanári attitűdök, amelyek negatívan befolyásolták volna őket. Ellenben ki-
rajzolódni látszik egy olyan jelenség, amely talán részben felmentheti az egyetemi 
tanárokat az őket ért vádak alól, hiszen ahogy OTH5 kiemeli, egyes egyetemi taná-
rok lehetőségként kínálták fel, hogy tanári pályán alkalmazható dolgozatot is írhat-
nak. Más kérdés, hogy ezt milyen módon, és mekkora felkészültséggel prezentálják 
és értékelik.

OTH4
Az oktatóim általában tisztában vannak azzal, hogy tanárszakos diák vagyok, azonban nem 
sokat tudtak eddig hozzátenni a tanári identitás kialakulásához/alakításához. A motiváltsá-
got sem bennük nem látom a tanári pálya iránt, sem ők nem tudják átadni

OTH5
Tanáraink saját frusztráltsága gyakran kap szerepet a tanórák során, bár alapvetően az 
őszinteség híve vagyok, úgy vélem sok esetben a feloldás hiánya nagyban hozzájárul a 
tanárszakos hallgatók motivációvesztéséhez.

11. táblázat

Az egyes egyetemi oktatók, ha tisztában is vannak a hallgatóik szakjával, nem feltét-
lenül erősítik a tanári identitást, maguk is motiválatlanok és frusztráltak.
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Alapképzés és osztatlan tanári képzés közötti feszültség

OTH1 azonosak az óráink az alapszakosakkal. Felesleges tudásanyagot próbálnak belepréselni az 
amúgy is túlterhelt fejünkbe. Például miért kell egy egész kurzust szentelni a brit történelemnek 
és az angolszász politikai kultúrának? Miért tanulom meg a Bevezetés az íráskészségbe, az 
Íráskészség és a Haladó íráskészség órán szinte ugyanazt? Harmadik éve vagyok itt, de nem 
sokszor tanultam olyat, amit tanítani is fogok. (…)szerintem el vannak csúszva az arányok.

OTH2 A szakpár tantervét, szerveződését abszolút nem értem. (…) tudom, miben különbözik az 
amerikai és a brit választási rendszer, és hogy a restauráció alatt íródott angol műveknek mik 
a fő vonásaik. Azonban, ha ki kéne állnom egy osztály elé, aki nem tud angolul, és megtanítani 
őket a nyelvre, ötletem sincs, hol kezdeném.

OTH3 egzakt ugyanazt várják el tőlünk, ami persze nem mindig igazságos egy olyan emberrel szem-
ben, aki két és fél szakon tanul egyszerre, két különböző nyelven. (…) nem vizsgálták kellően 
felül a tanterveket, mikor visszahozták a kétszakos képzést, csak belesűrítettek két alapszakos 
diplomát, meg egy PPK-s kalandtúrát 6 évbe.
2016-ban az anglisztikásoknak elkezdődött egy Bevezetés a nyelvtudományba nevezetű kur-
zussal az első félév, a tanárisoknak meg két frappáns kamikaze tárggyal; Mondattani alapozó és 
Hangtani alapozó. Az egy dolog, hogy az oktató is olyan, amilyen (a mondattan esetében), de 
nem is értem, már alapvetően sem, hogy miért dobnak be minket a mélyvízbe. Idejövünk úgy, 
hogy sokan a szófajokat sem ismerjük angolul, mert eddig nem volt rá szükség, aztán meg ért-
sük meg azt, amit magyarból sem mindig egyszerű, nem is mindenkinek sikerül?! Öngyilkossági 
kísérlet felvenni a tárgyakat az első félévben, pedig a mintatanterv ezt írja elő!

OTH4 Úgy gondolom, a tanárképzésben résztvevőknek túl sok olyan tantárgyat kell tanulniuk, amit a 
BA-szakpárokon végzőknek is.

OTH5 a valós tanári felkészítés helyett két karcsúsított alapszakot végzek kiegészítve némi pe-
dagógiai és pszichológiai ismerettel. A szaktárgyak követelménye gyakran megfoghatatlan 
vagy irreális, a tanári feladatoktól, érdeklődéstől nagyon távol eső, ami nehezíti a motiváltság 
fenntartását.

OTH6 Egyrészt tetszik az a hozzáállás, hogy sok mindent tanulunk, rengeteg lehetőség van, hogy az ember 
megtalálja azt a témát, amivel később mélyebben szeretne foglalkozni – tehát a tudós tanár mentalitás 
pozitív. Viszont hátulütő azoknak, akik a későbbiekben valóban csak tanítani szeretnének.

12. táblázat

A vizsgálatom során az egyik legjelentősebb problémának a képzés szerkezetét, idejét és 
tantervét találtam. A képzésre tantervére vonatkozó egyetlen pozitív visszajelzést OTH6 fo-
galmazza meg, fontos kérdéskört behozva a pedagógus szerepkörbe – ő ugyanis szimpatizál 
a tudós tanár mentalitással, erre pedig alkalmasnak találja, hogy az alapképzésben is megta-
lálható számos tárgy kötelező a tanári diploma megszerzéséhez is.

Ez azonban a kevésbé népszerű megközelítés a minta alapján. OTH1, OTH2, OTH3, OTH4 
és OTH5 is kiemeli, hogy nincs egyértelmű eltérés a tanári szak és alapszak között. Olyan tör-
ténelmi és mélyebb nyelvészeti tudást követelnek, melyeknek nem látható gyakorlati haszna.

Két fontos jelenséget emelnék ki. Az OTH-mintában sokszor nyíltan „értelmetlen-
nek” vannak ítélve azok a szakhoz tartozó tárgyak, melyeket nem lehet feltétlenül ösz-
szekapcsolni a tanársággal. Ez azonban nem a teljes kép. Ha alaposabban megfigyeljük 
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(OTH5: „a tanári feladatoktól, érdeklődéstől nagyon távol eső, ami nehezíti a motivált-
ság fenntartását”), a probléma gyökere inkább az, hogy nincs fenntartva a motiváció, 
és a tanári feladatoktól távol esőek ezek.

Ez mennyire jelenik meg problémaként az LH mintában?

LH1

A képzés, úgy gondolom, indokolatlanul hosszú, és gyakorlati szempontból sem előnyös. 
Túl sok volt a száraz tananyag, és idő közben rájöttem, hogy a gyakorlatiasabb feladatok is 
sokkal testhezállóbbak számomra. 
Számomra fontos az, hogy az órán tanultakat gyakorlaton tudom hasznosítani, megtapasz-
talom, és ezáltal jobban tudok fejlődni

LH2 (a képzés) tény, lehetne gyakorlatorientáltabb

LH5
Értem én, hogy magasabb szinten kell tudni és művelni a tárgyakat, amiket majd tanítani 
fogunk a gyerekeknek. De ha a legtöbbünk saját általános iskolás vagy gimnáziumi angol-
tanárai SEM tudnak hozzászólni a mi egyetemi mondattan, hangtan vizsgaanyagunkhoz

LH6
Természetesen elengedhetetlennek tartom az alapműveltséget. De hogy ilyen mélyrehatóan 
tanuljak irodalmat és nyelvészetet, minden időmet rászánva, hogy ne bukjak meg, egy olyan 
tudásra, amit utána effektíve nem fogok használni? Mindezt magyar ÉS angol szakon is?

13. táblázat

A gyakorlat, és a tanári tapasztalat hiánya egy rettentő nagy probléma a szakon. A 
Pedagógiai és Pszichológiai Intézet a tanári felkészítő tantervén módosított. Míg a vizs-
gált mintában tanulók tanterve a Személyiségfejlődés és szocializáció pszichológiája elő-
adással indít, a 2018-as tanári felkészítésben egy Tanár leszek c. előadással kezdenek a 
frissen felvett hallgatók, amely lássuk be: hangzásra mindenképp jobban erősíti és/vagy 
elősegíti a tanári identitás kialakulását.

Az osztatlan képzés angolos tantervét 2017-ben módosították, azonban az első féléves 
tárgyak között továbbra is csak az alábbiak találhatók: Nyelvgyakorlat 1., Tudományos 
íráskészség, Bevezetés az irodalomba, Hangtani alapozó, Mondattani alapozó. A ma-
gyaros tanterv változatlanul a következőeket tartalmazza: Bevezetés a nyelvtudományba, 
Irodalmi proszeminárium, Nyelvészeti proszeminárium, Kultúra, kommunikáció, retori-
ka, Világirodalom 1., Irodalomelmélet. Ezen tárgyak mindegyike alapszakos hallgatók-
nak készült.

Ahhoz, hogy a tanárszakos hallgató lehetséges énképében a tanári énkép megjelenjen 
egyáltalán, nem elég tudni, hogy a neptunos kód OT-val kezdődik. Tudatosan, módszere-
sen kell az anyakarnak is erősíteni a tanári szerepet, hiszen a PPK általános kurzusai önma-
gukban csak azokat a hallgatókat képesek erősíteni hivatástudatukban, akik eleve tudják, 
hogy érdeklődnek a tanárság iránt, és ilyen indíttatással kezdték meg tanulmányaikat.

Egy nívós egyetemi tanárképzésnek azonban azok motiválása is érdeke, akik nem 
eleve erős indíttatással kerültek a szakra, akkor is, ha a felvételi követelmények eltérőek 
a valódi szűréstől (vö. Barber–Mourshed: 2011 – Finnország és Szingapúr). Általános 
az egyetemi lemorzsolódás, azonban azok a hallgatók, akik elhagyták a szakot, a min-
támban legkevesebb 2, legtöbb 4 félévet végeztek el. Ez idő alatt az anyakaron nem volt 
lehetőségük magukat a szakpárjuknak megfelelő egyik szakon sem kipróbálni a tanári 
szerepben intézményi keretek között.
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A strukturált (2.) interjú eredményeiből az derül ki, hogy az OTH adatközlők egyike 
sem érzi, hogy egy 10-es skálán teljes mértékben egyet tudna érteni azzal, hogy leendő 
tanárként kezelik, akár az angol, akár a magyar szakos képzésében, ez az adat viszont 
merőben eltérő a pedagógia és pszichológiai tárgyak körében, ahol ugyanis az OTH 
adatközlők fele 10/10-re értékelte ezt a szempontot.

A tanári pályára nem tudatosan készülő hallgatóknál nem alakul ki lehetséges taná-
ri énkép, és ez egy olyan tényező, amely a felvett minta esetében a feltételezhetően a 
képzési program hibája. Nem lehet kettéválasztani a szaktárgyi tanári felkészítést és 
az általános pedagógiai és pszichológiai felkészítést. Ezen kijelentésemet támasztja alá 
Radnóti és Király is az alábbi, Iskolakultúrában közölt gondolataival:45

„A pedagógiai tantárgyakat tanítók esetében sokszor lehet hallani, hogy úgy gon-
dolják el a tanárképzést, hogy jó pedagógust kell képezni, aki bármilyen tantárgyat tud 
majd tanítani. A szaktárgyakat oktatók pedig úgy gondolják, hogy a magas szintű szak-
tárgyi tudás az elsődleges, és azt csak elő kell adni az osztályban, amit meg mindenki 
„genetikailag kódolva” egyébként is tud. […] mindkét csoport leegyszerűsíti a tanári 
szerepet. Ahogy az elmélet és a gyakorlat csak párhuzamosan haladhat egymással, úgy 
ennek a két területnek is ötvöződnie kell a tanár munkája során. Az összekapcsoló sze-
repet a szakmódszertan tölti be.”

Ezt az ellentétet egyébként a felvett mintában is megfigyelhetjük. LH5: „A karok, a 
szakok nem beszélnek egymással”.

Radnóti–Király hangsúlyozza46 a különbséget a kutató és tanár között, ezt egyértelmű-
nek tartja, és az osztatlan tanárképzés bevezetésének küszöbén arra hívja fel a figyelmet, 
hogy egy új típusú tanárképzés esetén mind a szakos képzés rendszerét, mind célját át 
kell gondolni. Hiszen fontos megkülönböztetni háttértudást és olyat, amely megjelenik 
a tanár napi gyakorlatában.

A tanterv első három éve
A kutatásban szereplő hallgatók közül mindenkinek egyforma tanterv szerint kell halad-
nia, hiszen az első három év végéig nincs is lehetőség/szükség más képzésben tanulni, 
mindenkit automatikusan a 10 féléves általános iskolai tanári képesítést adó programba 
vesznek fel. Három évig együtt tanul az, aki kiskamaszokat, és az, aki fiatal felnőtte-
ket fog tanítani. Ennek a problémájára nem szeretnék kitérni, de érvényessége nyilván 
megkérdőjelezhető, tekintve, hogy a pedagógiai és pszichológiai blokk többsége erre a 
három évre van helyezve.

Az angoltanári képzésben 71 kreditet kell elvégezni teljesen közösen az alapszakos 
hallgatókkal, amivel a legnagyobb probléma az, hogy a BA-képzés hosszabb ideje fo-
lyik, az oktatók pedig ritkán vannak egyáltalán tisztában a ténnyel: nem alapszakos 
tudósjelöltekkel van dolguk. Az első három évben összesen 4 kredit jut a szakmódszer-
tanos órákra, ez is a harmadik év legvégén, természetesen ez sem garantált.

A Bevezetés az angol nyelv tanításába c. kurzus hat OTH adatközlőjéből egynek nem 
sikerült bekerülnie erre az órára, volt azonban olyan, aki feleslegesnek tartotta, lévén, 
hogy a pedagógiai és pszichológiai kurzusokon már elsajátított tudást kapott. Volt, aki 
hasztalannak, volt, aki hasznosnak találta, és volt, aki megjegyezte, hogy a képzés ko-
rábbi szakaszában kellene helyet kapnia egy ilyen kurzusnak.

Magyar nyelv és irodalomból bontottan szintén az ötödik félévben jelent meg először 
szakmódszertani óra, itt valamivel egyébként kedvezőbb az arány, 70 kredit értékben 
kell az alapszakosokkal megegyező kurzust végezni – esetenként kevesebb kreditért 
vagy más néven, 6 kreditnyi szakmódszertani vonatkozású tárggyal.
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Összességében elégedettek voltak a válaszadók A magyar nyelv tanításának elmélete 
(OT-MAGY 402) c. kurzussal, azonban Az irodalom tanításának elmélete c. előadást 
erős kritikák illették. Az interjúk szerint az órát vendégelőadókra bízták a kurzus okta-
tói, és ezek az előadók sorra hasonló dolgokat boncolgattak, az előadássorozat nem lett 
koherens.

Természetesen feszültség és szervezetlenség az egyéb kurzusok során is megje-
lennek, azonban nagyon fontos kitérni arra az axiómára, amely a McKinsey-jelentés 
eredményeiben is megjelenik: az oktatás színvonala és a tanárok minősége egymástól 
elválaszthatatlan. Ha féléveket kell várni az első szakmódszertanos órára egy osztatlan 
tanárképzésben, akkor fontos lenne mind szakmailag, mind pedagógiailag inspiráló 
oktatókat felkérni, hiszen ahogy korábban már kitértem erre: egy-egy rosszul képzett 
pedagógus akár 40 évnyi kárt is tehet, és ha az ellenérzés az első szakmódszertani 
órán alakul ki, akkor sokkal nehezebb dolga lesz a későbbiekben az oktatónak és a 
pedagógusjelöltnek is.

OTH 3
2016-ban az anglisztikásoknak elkezdődött egy Bevezetés a nyelvtudományba nevezetű 
kurzussal az első félév, a tanárisoknak meg két frappáns kamikaze tárggyal; Mondattani 
alapozó és Hangtani alapozó.

14. táblázat

A fenti hallgató olyan konkrét példát emel ki, amelyből világosan kirajzolódik, hogy 
a tanárszakosok tantervében esetekben nemcsak logikátlan, de kifejezetten kirekesztő 
megoldásokat is találhatunk. Hiszen az alapszakosokat „bevezetik a nyelvtudományba” 
egy előadás és egy szeminárium keretein belül, majd következnek a specifikusabb mon-
dattani és hangtani bevezető előadások, amelyeket a tanárszakosoknak minden beveze-
tés nélkül kell megoldaniuk, majd fordítva ülve a lóra, következő félévben végezzék el 
a Bevezetés a nyelvtudományba órát.

Érdemes átgondolni, hogy az enyhe bemeneteli követelmények után miért 
következhetnek be ilyen nehezítő körülmények, amelyek a szak elhagyásához 
vezethetnek. A kreditek aránya, a szakmódszertani órák megjelenésének ideje egyértel-
műen érthetetlen a hallgatók számára, az eddigi tapasztalatok pedig megosztóak.

Azért, hogy megvizsgálható legyen, mennyire egyedi ez a jelenség: hogy csak az 
ELTE tanárképzésének első három éve ilyen-e, vagy ez egy, a tanárképzésre általáno-
san jellemző jelenség, összevető táblázatokat készítettem, amelyek két vidéki és két 
másik fővárosi, tanárképzést is nyújtó egyetem magyaros és angolos tanterveit nézi át. 
Ezek az egyetemek a Debreceni Egyetem, a Pécsi Tudományegyetem, a Pázmány Péter 
Katolikus Egyetem és a Károli Gáspár Református Egyetem. A vizsgálatot az előírt tár-
gyak nevei és az egyetemek saját honlapján elérhető tanegységlisták alapján készítettem 
el, a 15–16. táblázat a saját munkám.

A vizsgált tanegységlisták a 2016-ban felvett (tehát a narratív interjúk során is érin-
tett) évfolyam számára előírt listák, amelyeknek az első hat félévre előírt tanegységeit 
tekintettem át a megalapozott összehasonlíthatóság jegyében. Azért is az első hat félévet 
tekintem át, mert a legtöbb egyetemen ez a közös képzési szakasz, vagyis ekkor nincs 
még külön általános és középiskolai specializáció. Az ábrákon az OMASZK16 rövidítés 
az osztatlan, magyar–angol szakpáron 2016-ban kezdett évfolyamot jelöli.
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Angol nyelv és kultúra tanára

2016-ban felvett 
hallgatók tanter-
veinek alapján

Eötvös Loránd 
Tudomány-

egyetem

Pázmány 
Péter Katolikus 

Egyetem

Károli Gáspár 
Református 

Egyetem

Debreceni 
Egyetem

Pécsi 
Tudomány-

egyetem

szakmódszertan 4 kredit 4 kredit 4 kredit 4 kredit 3 kredit

szaktárgyi felké-
szítés 71 kredit 74 kredit 72 kredit 73 kredit 70 kredit

tanári felkészítés 26 kredit 31 kredit 22 kredit 20 kredit 30 kredit

szakmódszerta-
nos órák címe 
(félév száma)

Bevezetés az 
angol nyelv ta-
nításába (5.),

Az angoltanítás 
módszertana 

1. (5) 

Az angoltaní-
tás elmélete 

(5) 

Language 
teaching 

methods (5) -

Fókuszban a 
nyelvtanuló (6)

Az angoltanítás 
módszertana 

2. (6)

Az angoltaní-
tás gyakorlata 

(6)

English 
language 
teaching 
metho-

dology (6)

Individual 
differences in 

SLA (6)

szakmódszerta-
nos órák elhe-

lyezkedése
5–6. félév 5–6. félév 5–6. félév 5–6. félév 6. félév

15. táblázat. Tanárképző egyetemek tanterveinek első 6 félévének krediteloszlását 
összesítő táblázata az Angol nyelv és kultúra tanári felkészítésben

Magyar nyelv és irodalom tanára

2016-ban felvett 
hallgatók tantervei-

nek alapján

Eötvös Loránd 
Tudomány-

egyetem

Pázmány 
Péter 

Katolikus 
Egyetem

Károli Gáspár 
Református 

Egyetem

Debreceni 
Egyetem

Pécsi Tudomány-
egyetem

szakmódszertan 6 kredit 4 kredit 4 kredit 4 kredit 0 kredit

alapozó órák 70 kredit 93 kredit 72 kredit 77 kredit 76 kredit
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tanári felkészítés 26 kredit 31 kredit 22 kredit 20 kredit 30 kredit

szakmódszertanos 
órák címe (félév 

száma)

Magyartanári 
bevezető sze-
minárium (4), 
Az irodalom 
tanításának 
elmélete (5), 

A magyar nyelv 
tanításának 
elmélete (5)

Az anya-
nyelvi és 
irodalmi 

nevelés el-
mélete (5), 
Fejlesztési 
feladatok 
magyar-
órán (6)

A magyar-ta-
nítás elmélete 
(5), A magyar-
tanítás gya-
korlata (6)

Az anya-
nyelvtanítás 
szakmód-

szertana (5), 
Az irodalmi 
műelemzés 
módszerta-

na (6)

-

szakmódszertanos 
órák elhelyezkedése 4–5. félév 5–6. félév 5–6. félév 5–6. félév -

16. táblázat. Tanárképző egyetemek tanterveinek első 6 félévének krediteloszlását 
összesítő táblázata a Magyar nyelv és irodalom tanári felkészítésben

A 15. és 16. táblázatból a legfontosabb kiemelni, hogy szakmódszertanos tantárgy 
legkorábban a bemutatott évfolyamon és szakpáron az ELTE magyartanári képzésében 
jelenik meg, a 4. félévben. A többi egyetemen és az angoltanári tantárgyaknál ez az 
5–6. félévre csúszik, Pécsett pedig magyarból nincs is ilyen az elérhető tanegységlista 
szerint az első három évben. A tanegységek nevei alapján ugyanakkor ezek a tantárgyak 
hamarabb is következhetnének, hiszen bevezető tárgyakról van szó. Tanári felkészítésre 
a legtöbb kreditet az 5 egyetem közül a PPKE, legkevesebbet a DE szánta.

3. ábra
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A 3. ábrán az alábbiakat szeretném szemléltetni. A képzés tárgyainak három nagyobb 
csoportja van: tanári felkészítő tárgyak: pedagógiai-pszichológiai panel; szaktárgyi fel-
készítő tárgyak és szakmódszertani tárgyak. A 3–4. ábra az OMASZK16 5 kiválasztott 
egyetemét nézi, tehát itt megjelennek az angol, a magyar és a tanári felkészítő tárgyak 
is. A szaktárgyi képzés így azért lehet problematikus, mert az interjúalanyok arra pa-
naszkodtak, hogy a nagy kreditszámú szaktantárgyakat alapszakosokkal közösen végzik 
el, és ugyan ez nem zárja ki, hogy az oktatók a tanári szerep kialakulását erősítsék a 
tanárszakos hallgatókban, de nem is feltételezi azt. Továbbá, ha a szaktárgyi órákat nem 
ennyire eltolódott arányban kapnák az osztatlan tanárképzésben tanulók, akkor a tanári 
felkészítő órákon tanult, tanulásról és tanításról szerzett tudást a saját tanulmányaik me-
nedzselésében is fel tudnák használni a hallgatók.

4. ábra

A 4. ábrán úgy csoportosítottam kreditérték szerint a tantárgyakat, hogy a tanári fel-
készítő, valamint a módszertani órákat számítottam abba a csoportba, amely a Markus 
és Nurius lehetséges énképek elmélete47 szerint erősíthetik a tanári énkép kialakulását, a 
tanári szerep beilleszkedését a lehetséges énképükbe pozitív megerősítéssel.

Ha nincsen szakmódszertani óra, és a szaktárgyakból egy hallgatót kudarcok érnek, akkor 
az feszültséget okozhat: egyrészt ott vannak a szaktárgyi nehézségek, másrészt viszont a tanári 
felkészítő órákon egy olyan szerepbe kell belehelyezkednie, amely szerint ő abban az adott 
tárgyban kompetensen helyt tud állni. A lehetséges énképébe pedig nem került bele a szaktár-
gyához kötődő sikerélmény. Ez a feszültség akár a korai szerepválság fogalmát is behozhatja.

Összességében érthető és gazdasági okokkal könnyen meg is magyarázható, hogy nem 
lehet a teljes osztott szaktárgyi képzést tanárivá alakítani, de ajánlatos lenne a 4. táblázat 
két kategóriáját 50-50% körüli arányba hozni. A 3. táblázatból pedig azt kell levonni, hogy 
nem kellene ennyire későre kitolódnia a szakmódszertani tantárgyaknak. A szakmódszer-
tani tantárgyaknak tehát a mennyiségük mellett alapvetően fontos a képzésben való elhe-
lyezésük is.
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Ami a magyarral kapcsolatos tantárgyakat illeti: sok tantárgyat az alapszakosokkal 
megosztva kell végezniük a tanárszakos hallgatóknak, még sincsenek a tanárszakosok 
számára olyan órák tervezve, amelyek segítenék a tudományos véráramba való bekap-
csolódást (pl. tudományos íráskészség, kutatásmódszertan). A grammatika és az iro-
dalmi korszakolás nagyon fontos jelenleg a kerettantervben, mégis vannak ezek között 
eltolódások az egyetemeken. Irodalmi kurzusokon nem a később tanítandó művekről 
esik szó, a grammatika felosztása egyetemenként változó.

Angolból a fonetika és a kiejtés nem kap elég hangsúlyt a tantervekben, a nyelvfej-
lesztési kurzusok aránya pedig egyetemenként változó. Javaslatként megfogalmazható, 
hogy a történelmi és a kulturális kurzusokat érdemesebb lenne későbbre hagyni a kép-
zésben, hiszen ezeket a portfólióba építeni vagy azon elgondolkodni, hogyan lehetne 
angol ajkú kisebbségekről tanítani középiskolában, nagyobb eséllyel termelne tudós 
tanárokat. A problémák általánosak a tanárképzésben, a narratív interjúk az ELTE-n 
előfordulóakra világíthatnak rá.

A pedagógiai és pszichológiai blokk megítélése
Az OTH adatközlők között a legnagyobb egyetértés abban volt, hogy az oktató szemé-
lyén rengeteg múlik, és gyakran előfordulhat, hogy egyenlőtlen tudás szerezhető – vagy 
épp nem – a rengeteg eltérő tematikájú óra és különböző módszereket alkalmazó tanár 
miatt. A jó gyakorlatok hiánya, és az egyensúly eltolódása is megjelenik problémaként. 
(Például a kooperatív technikák unalomig való ismétlése és a kisebb hangsúly a tanulási 
problémákon, tehetséges vagy épp figyelemzavaros diákokon. Van olyan OTH adat-
közlő, aki állítása szerint egyszer sem kapott szakmai választ a sajátos nevelési igényű 
diákokkal kapcsolatban.) A szakmódszertani és pedagógiai-pszichológiai blokkokért 
felelős személyek közti kommunikáció hiánya is kirajzolódik, ezek az órák nincsenek 
összhangban, OTH6 szerint ezért negatív a megítélése ezeknek az óráknak, ugyanak-
kor kiemeli azt is, hogy a hallgatói passzivitás azért is alakul ki, mert egyes fogalmak 
gyakran kerülnek diskurzusba (kooperáció és differenciálás), azonban elmondása szerint 
mégis vannak hallgatók, akik szerint a fizikai bántalmazás nem probléma iskolai kör-
nyezetben. Mindez annak ellenére, hogy új, izgalmas és érdekes iskolákat és perspektí-
vákat biztosít a képzés.

A legtöbb válaszban pozitív megítélés található, a mintában szinte mindenki fon-
tosnak és hasznosnak tartja a pedagógiai és pszichológiai ismereteket. Sőt, volt olyan 
hallgató, aki szerint a szaktárgyi kurzusokkal összehasonlítva sokkal konstruktívabb és 
pozitívabb hangvételűek ezek, míg egy másik hallgató azt emelte ki, hogy sokkal köze-
lebb vannak a valósághoz, és ahhoz, ami az iskolában vár rá, és az itt kapott elméleteket 
és eszközöket hasznosítani tudja a gyakorlatban.

Anyagi megbecsületlenség
A korábban vizsgált felvetett problémák nagy része olyan, amely szerencsére megvál-
toztatható, hallgatók és oktatók, politikai és pedagógiai szervezetek kommunikációja 
mentén. Alulról lehet építkezni; tervekkel, innovációval előállni.

Az anyagi megbecsületlenséggel viszont sem intézményi, sem személyes szinten 
nem lehet mit kezdeni, a köztudatban lappangó borúlátás van jelen a témát illetően, az 
eredménytelen tüntetések (pl. Tanítanék Mozgalom) és válaszolatlanul maradt kérdések 
mentén. Mind az LH, mind az OTH narratívákban személyes nézőpontok, fontos és oly-
kor reménytelen hangok szólalnak meg.
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LH1

A szüleim anyagi helyzete sem engedte volna, hogy a további években biztosan támogatni 
tudjanak, az egyetem mellett pedig munkavállalásra nem volt lehetőségem. Tanulmányi ösz-
töndíjat, szociális támogatást nem kaptam.  
Ennek ellenére az új szak kiválasztása során fő szempont volt az, hogy a pedagógiai vonal 
megmaradjon.

LH2

Nem, nem a pénz a legfontosabb, de abból él mindenki.
És most, ha nem érek el 3,5 feletti átlagot (…) akkor fizessek félévente majdnem 400 ezer 
forintot. (…) ha átkerülsz fizetősre, abbahagyni nem tudod, mert akkor az eddigi féléveket kell 
visszafizetned. Ha befejezed, kezdheted az életed egy diákhitellel, és nettó 135 ezer forint-
tal. (…) Elég egy rossz félév, egy rossz tanár, aki buktat, egy lelki probléma, akár családtag 
halála, egy betegség, és ott a hitel a nyakadban, hogy elvégezhess egy olyan szakot, amiben 
ha elhelyezkedsz, sose tudod visszafizetni.

LH5
[Anyukámnak] 4 évre a nyugdíjtól végig kell néznie, hogy az egyetemről most kipattanó 
huszonévesek ugyanannyit keresnek, mint ő – ám még az a szám is nevetségesen kevés, 
amiért az állam szégyellje magát össze-vissza

LH6 Aztán ott voltak [a felvételinél szakválasztásban] a felnőtt érvek: egy irodalmár vagy egy 
művész nem él meg, kell egy szakma, ami biztos

OTH1

Mikor egy kezdő angoltanár példának okáért kiszámolja, hogy kezdő tanárként egy állami 
suliban, ha nem tart magánórákat, akkor nem tud fenntartani magának egy garzont, akkor el-
gondolkozik, hogy képes-e feláldozni a saját előrehaladását, csak azért, hogy egy állami fenn-
tartású intézményben oktasson, és ne egy magániskolában vagy nyelviskolában. Mert, ha még 
olyan szerencsés is, hogy meg tud élni, félretenni nem tud. És akkor szegény lányok hogyan 
teljesítik be női princípiumukat, ha nem tudnak egy bölcsőt sem venni? Szomorú ezt így leírni, 
de már én is számolgattam, és elkeserítő a helyzet.
a két legégetőbb probléma a szak elhagyását tekintve a szakmai fejlődés érzetének hiánya és 
(sajnos) a kevés fizetés.

OTH2
Egyik nap úgy érzem, hogy igen, ez az, amit szeretek, és alig várom, hogy dolgozhassak a 
szakmámban. Másik nap rám tör a kétségbeesés: mihez fogok kezdeni kezdőként nettó 135 
ezer forinttal?

OTH3

Amikor a szüleim megtudták, hogy az egyetlen gyerekük, aki majd őket kell segítse mikor 
idős(ebb)ek lesznek 120 ezer forintos gyakornoki fizetéssel kezd majd, és legjobb esetben is 
kétszázezret keres 20 év tanítás után… eléggé kiborultak
itt vannak az új költségek, ahol mi mesterképzésesként vagyunk megfejve. Egy háromkredites 
tárgy eleve járó harmadik felvétele 27 ezer forint.
Sokan már azért nem hagyják abba, mert több millió forintot kellene visszafizetniük az állami 
képzés miatt.
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OTH4

A szak otthagyásához vezető problémák egész egyértelműen a magyar közoktatás (vagy 
annak hiánya), a bürokrácia, az autonómia ellehetetlenítése, a nem megfelelő bérezés
Az egyetlen ok, amiért még tanárképzésben vagyok, hogy a félidőnél járok. Semmilyen lehe-
tőségem nem lenne arra, hogy tetemes mennyiségű pénz visszafizetése nélkül még épkézláb 
diplomát kapjak.

OTH5

Nemrégiben egy értelmiségi körben folytatott beszélgetés során mintegy mellékesen valaki 
megjegyezte, szerencsém, hogy nőként megengedhetem magamnak, hogy tanítsak, hiszen 
a párom majd eltart. Aggasztó irány, hogy a pedagógus szakmára egy drága hobbiként kezd-
jünk tekinteni. (…) a szak nagy részét két csoportba sorolhatjuk: azokra, akik más szakra 
nem nyertek volna felvételt, és azokra, akiket valamiféle hivatástudat vonzott ide. A második 
csoport esetében valószínűleg valóban gyakoribbak a felső középosztályhoz tartozó diákok, 
akik számára már nem elsődleges motiváció az elégséges pénzügyi háttér megteremtése

OTH6

Emellett persze az is fontos tényező volt nálam, hogy tudtam, a tanári pálya biztos megélhe-
tési forrás.
A legégetőbb probléma véleményem szerint a képzési idő hossza, valamint ennek az aránya 
a pályakezdő fizetéssel. Ebben az élethelyzetben az anyagi jóllét már elég nagy motiváció, 
és bár alapvetően a pályakezdő fizetés sem kevés, de egyértelműen nincs arányosságban a 
befektetett tanulással. (…) az elmúlt időszakban merült fel egy pillanatra a szak elhagyásá-
nak gondolata, amikor abban szakmában dolgozhattam teljes állásban, amiért diploma nélkül 
többet fizetnek, mint mikor tanárként nyugdíjba fogok menni.

17. táblázat

Ugyan az anyagi vonatkozások a képzés kimenetelében jelennek meg jelentősebben, 
hiszen a felvételkor a mintában szereplő hallgatók esetében mindenki tisztában volt az 
anyagi megbecsületlenséggel, rettentő izgalmas és kutatott téma a tanári pályát első né-
hány évben elhagyók kérdése is, egyelőre a 17. táblázatot különösebb elemzés nélkül 
szeretném hagyni. Mind az LH, mind az OTH vallomások magukért beszélnek.

Ugyan gyakori érv a bölcsész alapképzésekkel szemben az elhelyezkedés lehetősége, 
az anyagi megbecsültséggel kapcsolatban sokatmondó adat lehet, a PDSZ 2015-ös ku-
tatásának48 eredménye, amelyben azt mutatták ki, hogy a megkérdezett pedagógusoknak 
nincs egy egész százaléknyi töredéke, aki anyagilag megbecsültnek érezné magát.

A dolgozatban azért marad benne a kérdéskör különösebb konstruktív javaslat vagy 
megoldási mód hiányában is, mert markáns részét képezte kivétel nélkül mindegyik 
adatközlő narratívájának, és a beletörődöttség nem adhat okot arra, hogy ne szerepeljen 
a végeredményben.

(Összegzés) A narratív kutatásom adatközlői mind 2016-ban nyertek felvételt az ELTE 
osztatlan tanárképzésére, azonban a két csoport a hallgatói útjuk mentén szerveződött. 
Hat, a képzésben a vizsgálat idején továbbra is tanuló, hat, a képzést már elhagyott, volt 
egyetemi polgár narratíváin keresztül próbáltam megismerni az osztatlan tanári képzésről 
történő lemorzsolódásnak a lehetséges okait. A teljes kutatásom során legfontosabb meg-
válaszolandó kérdésem a következő volt: miért tűnnek el a tanárszakos hallgatók?
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A hallgatók beszámolóinak felvétele, majd alapos elemzése után, a felvetett problé-
mákkal kapcsolatban a képzésben tanulók referensével készítettem interjút, amely nem 
vitt közelebb a probléma megértéséhez, mivel a lemorzsolódás-kutatásból semmilyen 
információt nem kaptam; a kvalitatív kutatásomhoz több mint elégséges mintám volt 
szerencsére. A narratívákban megjelenő mintázatok belső elemzéshez adtak szemponto-
kat, magára a tanári programra, képzésen belüli problémákra került nagyobb hangsúly.

A személyes és közösségi viszonyok49 mentén felmerült problémákon túl markánsan jelent 
meg az osztatlan tanárképzés és alapképzés közötti feszültség, ennek további elemzéséhez elő-
ször egy strukturált interjúval kerestem az adatközlőimet, amelyben azt vizsgáltam, mennyire 
érzik, hogy a képzés különböző egységeiben erősítik bennük a tanári szerepet. Feltételezésem 
volt, hogy a képzés első három évében is fontos szerepe van annak, mennyire szisztematikusan 
segítik azt, hogy a tanári szerep beépüljön a hallgatók lehetséges énképébe.50

Az eredmények arra késztettek, hogy néhány más magyarországi egyetemmel ösz-
szehasonlítsam az azonos képzés felépítésének első három évét, ehhez két vidéki és 
két fővárosi tanárképzést is végző egyetem tanterveinek első 6 félévét vetettem össze. 
Az eredmény azt igazolta, hogy a szaktárgyi felkészítés aránya sokkal nagyobb sze-
repet kap az első három évben, a szakmódszertan legjobb esetben először a negyedik 
félévben – de van olyan egyetem, ahol az első hat során egyáltalán nem – jelenik meg.

Dolgozatomban javaslatokat teszek változtatásokra, ezeket a hallgatói narratívából 
kiragadott részekkel támogatom meg.

A kutatásnak nem minden eredménye került a dolgozatba, a bemeneteli követelmé-
nyek, és tanárszakosok alkalmassági vizsgáját érő kritikák kiemelendőek azonban. A 
szemünk előtt kell lebegnie Szingapúrnak, ahol kampányokkal toborozzák, alaposan 
megválogatják a tanárszakos hallgatókat és szinte mindenkiből szakember lesz, akit fel-
vettek, és nagyobb arányban maradnak a pályán is.51

A hallgatói utak sokszínűsége természetesen nem negatívum, hiszen az egyén szem-
pontjából sokszor jobbak, érdekesebbek, hasznosabbak is lehetnek, mint egy osztatlan 
tanárképzés, ennek szerepéről és a lemorzsolódásoknak szociálpszichológiai hátteréről 
szándékosan nem esett szó a kutatásom bemutatása során, hiszen a fókuszban a mintá-
ban megjelenő egyéni történetekből kirajzolódott csomópontok ismertetése volt, és a 
narratívákban megjelenő okok közt a legtöbb kritika a képzést illette.

Tanulsága a kutatásomnak, hogy a rettentő nagy humán tőkét, amellyel a 
képzés rendelkezik, fontos jobban megtartani, és a tanári szerep beépítésének a 
tanárszakos hallgatók lehetséges énképébe szisztematikusan kell megtörténnie.

Nem elég ilyen későn elkezdeni a szakmódszertanos órákat, nem célravezető olyan 
tantervet összeállítani, amelyben a tanári közösség kialakulása szinte lehetetlen, egy 
olyan tömeges képzésben, ahol együtt tanul alapszakos és tanári szakos.

Fontos a tudós tanár koncepciója, az alapozó és szaktárgyi ismeretek jelentősége 
megkérdőjelezhetetlen, azonban kérdés, hogy milyen árat kell fizetni a tanárszakos hall-
gatóknak, hogy közelebb kerülhessenek ahhoz a hivatáshoz, amely hajtóerő, motiváció 
lehet azokban az időkben, amikor esetleg gazdasági okokból meghozott döntések miatt 
kerülnek nehezebb akadályok elé, mint alapszakos társaik.

(A kutatás következő lehetséges stádiumai) A kutatás első szakasza lezárult, de nem be-
fejezett. Számos olyan elemzésre méltó vizsgálandó kérdéskör maradt érintetlenül ezen 
dolgozatban, amely kifejtésre szorul, és közelebb hozza a megértést, azonban a formai ke-
ret miatt ezek részletesebb kidolgozására nem volt mód. Az itt nem publikált mellékletben 
megtalálható teljes szövegek ugyanakkor elérhetőek, és nem véletlenül.
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A kutatás tervezett második és harmadik szakasza egy újabb elemző és egy innováció 
tervezettel folytatódna. Az első szakasz befejezéséhez cél a további próbálkozás statisz-
tikák igényléséhez és a jelenleg kibontatlan témák elemzése, pl. helyszínek, szociális és 
intézményi segítség szerepe a tanári szak elhagyásában.

A második szakasz 2020 szeptemberében kezdődik, a mintában szereplő 12 adatközlő 
újbóli, új szempontok mentén felvett narratívájának elemzése következik egy nyomon 
követő interjúval. A 10 féléves képzést választó hallgatók a gyakorlati évüket kezdik 
meg, ezzel kapcsolatos tapasztalatik és elvárásaik, közösségi gyakorlatról szerzett ta-
pasztalataik kerülnének elő. A 12 féléves képzés mellett döntött hallgatókat szintén 
egyéni irányvonalak mentén kérdezem majd. A képzést elhagyók sorsa szintén tanulsá-
gos lehet, remélhetőleg azonban a 12 fő arányában nem fog változni.

A harmadik szakaszt 2021 júniusára tervezem, a képzést elvégzett és elhagyott 12 
hallgatóval közösen olyan innovatív programot vázolnánk fel, amely az első két sza-
kasz és a 10 vagy 12 félév tanulságait magában foglalva fogalmaz meg konstruktív 
javaslatokat.
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KASZÁS ÁDÁM – ZSIROS ÁDÁM

Egységben a sokszínűség – Stratégiai tervezés 
a BME Gépész Szakkollégium vonatkozásában

A BME Gépész Szakkollégium 2012-ben alakult a Budapest Műszaki és 
Gazdaságtudományi Egyetem Gépészmérnöki Karán található szakmai öntevékeny 
körök, azaz a szakosztályok egységes képviselete, összefogása, valamint működésének 
segítése érdekében.

Mint minden szervezet életében, egyszer eljön az idő, amikor a kezdeti, úgynevezett 
kreativitási ciklus a végére érkezik, és szakszerű változásokra van szükség a további 
fejlődéshez, a fennmaradáshoz. Jelen kutatás a szervezet „csecsemőkorának” végén 
megjelenő menedzselési problémákra próbál megoldást nyújtani, marketing szemmel, a 
célcsoport motivációit, elvárásait fókuszba állítva.

A fentiek alapján a vezetői döntési probléma a következő: „Hogyan tudja a BME 
Gépész Szakkollégium biztosítani a hosszú távú, sikeres működését?” A hallgatói moti-
váció tekintetében vizsgáltuk a problémát, így a marketingkutatási kérdéseket is ehhez 
kapcsolódóan fogalmaztuk meg. A kérdések megválaszolása egyrészt annak feltárását 
igényli, hogy miként határozhatók meg és kommunikálhatók eredményesen a szervezet 
célcsoportjai számára nyújtható értékek, hiszen ez alapfeltétele a sikeres toborzásnak. 
Másrészt a jelenlegi tagok véleménye alapján fontos, hogy információkat gyűjtsünk az 
elégedettségi faktorokról, azaz a működés minőségéről.

A kutatás elméleti hátterét a stratégiai környezet- és helyzetelemzés metódusai, és 
az ennek eredményeire építő piaci stratégiai döntések jelentik, melyeket az általunk 
kiválasztott modell alapján foglalunk keretbe. A kutatásban hangsúlyos kvalitatív 
primer kutatási rész tartalmazza a 10 szakosztállyal, 3 tanszékvezetővel, valamint ko-
rábbi, más szakkollégium vezetőivel folytatott mélyinterjúk feldolgozását, valamint 
a tagság aktív részével folytatott fókuszcsoportos kutatás eredményeit. A szekunder, 
valamint a primer kutatás alapján vázoljuk fel a szakkollégium további működésére 
vonatkozó fejlesztési irányokat, amelyekre megvalósítási javaslatokat prezentálunk a 
későbbi vezetés számára.1

(1. Eligazodás az öntevékeny körök világában) 
A Budapest Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem2 Gépészmérnöki Karán3 a hall-
gatók szabadidős tevékenységeinek bővítése, látásmódjuknak kiszélesítése érdekében 
27 öntevékeny kör, köztük 3 szakkollégium4 tevékenykedik. Ezen körök általában vagy 
szolgáltató, vagy szakmai jellegű diákkörök, előbbi esetén a fő profiljuk kari rendezvé-
nyek fotózása, videózása, hangosítása, emellett kari újság üzemeltetése, továbbá társas-
játékok és sportszerek kölcsönzési lehetősége, főzés, valamint rendezvényszervezés. 
A szakmai öntevékeny köröket tekintve a kar három szakkollégiummal büszkélkedhet, 
név szerint a BME Gépész Szakkollégiummal, Energetikai Szakkollégiummal és a 
Gillemot László Szakkollégiummal. A további szakmai jellegű öntevékeny körök a 
BME Gépész Szakkollégium szakosztályai (10 db), a Gillemot László Szakkollégium 
tevékenységéhez köthető szakosztályok (3 db), valamint a Magyar Energetikai Társaság 
Ifjúsági Tagozata. A karon, ezen szervezetekben végzett tevékenység mértékétől, vala-
mint a szervezet által végzett munka mennyiségétől függően különböző összegű közös-
ségi ösztöndíjban részesülnek a kari hallgatók.
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A szakkollégium ismérvei, feladata
A szakkollégiumok a hazai felsőoktatás részét képező, öntevékeny, egyetemi polgá-
rokból álló szakmai műhelyek, ahol a szakkollégium tagjai egy értelmiségi közösséget 
alkotnak. A szakkollégiumi mozgalom hatályos jogi szabályozásának kereteit meghatá-
rozó, a Kormány a nemzeti felsőoktatási kiválóságról szóló 24/2013. (II. 5.) Korm. sz. 
rendeletében az alábbi meghatározás szerepel [3]:

„A szakkollégium az önkormányzatiság elvére és a szakkollégisták öntevékenységére 
épülő tehetséggondozó szervezet. A szakkollégium célja, hogy saját szakmai program 
kidolgozásával magas szintű, minőségi szakmai képzést nyújtson, segítve a kiemelke-
dő képességű hallgatók tehetséggondozását, közéleti szerepvállalását, az értelmiségi 
feladatokra történő felkészülés tárgyi és személyi feltételeinek megteremtését, a társa-
dalmi problémákra érzékeny, szakmailag igényes értelmiség nevelését. A szakkollégium 
tagsága dönt a szakkollégium szakmai programjáról, illetve az ahhoz kötődő szakmai 
teljesítményekre vonatkozó követelményekről.”

A definícióból látható, hogy a „szakkollégiumiság” nemcsak szakmailag kiemel-
kedő hallgatók együttlakó csoportosulása (mint ahogy esetleg az elnevezés sugallná), 
hanem fontos tényező a társadalmi felelősségvállalás, tehetséggondozás, amely átfogó 
képpel rendelkezik a minket körülvevő világról és demokratikus úton működik. Ezáltal 
a szakkollégiumok bátran nevezhetők „szakmai tehetséggondozó műhelyeknek”. Ezt 
alátámasztandó adat, hogy bár a szakkollégisták az egyetemi képzésben résztvevők 
mindössze 1%-át teszik ki, egyes szekciók esetén a helyezést elérő TDK-k akár 30%-a 
szakkollégiumi hallgatókhoz köthetők [4].

A szakkollégium mozgalom alapjai a Marx Károly Közgazdasági Egyetemen 1969-
ben indultak útjára, amikor néhány fiatal oktató Chikán Attila vezetésével egy vidéki 
tehetségek gondozására alkalmas kollégium létrehozását indítványozta. Az egyetem 
rektora támogatta a törekvést, az új intézmény neve szakkollégium lett (1973-tól Rajk 
László Szakkollégium), amely nem csak a tehetséggondozást segítette elő, hanem olyan 
naprakész tudással látta el tagjait kurzusok formájában, amelyekre az egyetem keretein 
belül nem volt lehetőség. Az 1980-as években a Rajk László Szakkollégium mintájára 
új szakkollégiumok kerültek alapításra, amelyek a „másként gondolkodás” szimbólu-
mává váltak, a mozgalommá formálódást pedig a Szakkollégiumok Nyári Találkozója 
(NYATA) indította el 1985-ben. Mára a szakkollégiumok száma meghaladja a 160-at 
[5].

A szakkollégiumi mozgalom három alappillére a szakmaiság, közösség és társadalmi 
felelősségvállalás. Olyan értelmiségi hallgatók képzését tűzi ki célul, akik a saját terü-
letükön naprakész, mély tudással rendelkeznek, de rálátásuk van az ország és a világ 
eseményeire, felelős pozíciókba kerülve képesek a folyamatokat helyes irányba terelni.

Egy másik irány: a szakosztályi rendszer
A szakosztály, mint hallgatói csoportosulási forma elsősorban a Budapesti Műszaki és 
Gazdaságtudományi Egyetemre, azon belül is leginkább a Gépészmérnöki Karra jellem-
ző, sajátos szakmai öntevékeny kör. Kezdetben a Szakkollégiumi Mozgalomtól teljesen 
függetlenül induló, lelkes hallgatók és tanszéki tanárok által szervezett szakosztályok 
feladata az egyetemi képzés kiegészítése volt: tanórák utáni foglalkozások, szerelések, 
kisebb oktatások, beszélgetések a szakterülethez kapcsolódó új kutatási eredmények 
kapcsán. Egyetemi oktatók, doktoranduszok és a lelkesebb, jobb eredményekkel rendel-
kező hallgatók a rendszeres foglalkozásaikat ezután öntevékeny köri keretbe foglalták, 
Szervezeti és Működési Szabályzatban5 (Továbbiakban: SZMSZ.) rögzítették alapelvei-
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ket, működési rendjüket. Mivel a szakosztályok hivatalos jogi személyiséggel nem ren-
delkeznek, befogadó szervezetük a Gépészkari Hallgatói Képviselet lett, amely azonban 
pénzügyi, pályázati kérdésekben nem tudott releváns segítséget nyújtani számukra.

A sok, szakkollégiumokhoz képest kisméretű szakosztályi formáció elterjedésének 
oka a BME Gépészmérnöki Karának diverzifikáltságában keresendő: a kart felépítő 
10 tanszék szakmai területének szoros kapcsolódása csupán a gépészeti tudományági 
besorolásból ered, azonban elsősorban egymáshoz kevésbé/ritkábban kapcsolódó terü-
leten tevékenykednek (pl. anyagtudomány és épületgépészet). A sok opció miatt minden 
tanszék igyekszik kiépíteni a maga utánpótlásbázisát, amelyre kiváló eszköz lehet egy 
tanszékhez kötődő, szakmai tevékenységet folytató öntevékeny kör.

A fentiekből következően a szakosztályok szakmailag igen sokféle területet képvi-
selnek, egyúttal különböző felépítést is mutatnak: vannak alapvetően projektszemléletű 
szakosztályok (pl. Kalorikus Gépek Szakosztály), előadás- és üzemlátogatást szervező 
szakosztályok (pl. Épületgépész Szakosztály), szolgáltató jellegű szakosztályok (pl. 
Számítástechnika Szakosztály) és tudományos jellegű tevékenységet folytató szakosz-
tályok (pl. Orvostechnika Szakosztály). Méretüket és felvevőbázisukat tekintve is nagy 
eltérést mutatnak, a skála teljes szakot képviselő, már-már szakkollégiumi keretekre és 
méretekre hajazó szakosztályoktól (pl. Mechatronika Szakosztály) a baráti társaságra, 
speciális területre vagy kis szakirányon lévő hallgatókra alapozó szakosztályokig (pl. 
Gépészeti Eljárástechnika Szakosztály) terjed.

A BME Gépész Szakkollégium
A 2012-ben alapított BME Gépész Szakkollégium6 egy sajátos egyveleget mutat az 
előző pontokban ismertetett, országosan népszerű szakkollégiumi rendszer és a BME 
Gépészmérnöki Karán jellemző szakosztályi rendszer között.

A BME Gépész Szakkollégium eddigi története
Az egyik alapítótag személyes megkérdezésén alapuló előzetes történeti kutatás alapján 
kiderült, a szakkollégium kezdeti célja a szakosztályok közös képviselete, összefogása 
volt: a szakkollégium, mint ernyőszervezet került megalapításra, amelynek elsődleges 
feladata a finanszírozási háttér biztosítása volt szakosztályok számára (pályázatok és 
céges szponzorációk segítségével).

A szakosztályok differenciáltsága és szuverenitása már a kezdeti időkben is nehézsé-
get jelentett: a szakkollégium működésének első éve a felépítési rendszer tisztázása (és 
SZMSZ-írás) mellett a jövőbeli támogatások elosztása körüli vitákon zajlott. Jelentős 
problémát jelentett, hogy – mivel a BME Gépész Szakkollégium nem jogi személy, 
így – támogatást csak közvetett módon lehetett volna elérni, így maga a szerződéskö-
tés lehetősége nem volt megoldott, alapítvány nem állt rendelkezésre. Ezen kívül belső 
szakosztályos és egyéni pontrendszer kiépítése is akadályokba ütközött a szakosztályok 
eltérő tevékenységei miatt. A céges megkereséseket hátráltatta továbbá, hogy a szak-
kollégium nem tudott egyértelmű választ adni olyan egyszerű kérdésekre, mint „Kik 
vagyunk?”, „Miért támogassanak minket?” és „Hogyan használnánk fel a támogatást?”. 
Ennek ellenére a szakkollégiumiságra igény mutatkozott, új szakosztályok csatlakoztak, 
illetve alakultak.

2013-ban új fordulatot vett a BME Gépész Szakkollégium irányítása. A hangsúly az 
elvi megalapozásról a valós működésre tevődött át, ezen kívül a szakosztályok érdek-
képviselete mellett megjelentek a Szakkollégium Mozgalom irányelvei, hatásai: törek-
vések indultak a még magasabb szintű szakmaiság és közös együttlakó bázis kiépítésére, 
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a szakkollégiumi minősítés elnyerésére. Közös rendezvények keretein belül (vitaest, 
félévzáró vacsora, piknik, konferencia) a tagoknak lehetőségük nyílt megismerni a többi 
szakosztály tevékenységeit, munkásságát. A változtatásokat a szakkollégiumi mozga-
lom Minősítő Bizottsága is pozitívan fogadta, a törekvések jutalmául a Szakkollégium 
előbb Minősítési Ígéretet kapott (2015), majd kétszer egy évre el is nyerte a minősítést 
(2016, 2017). A minősítés ellenére a BME Gépész Szakkollégium több ponton tér el a 
szakkollégiumi mozgalom irányelveitől: nagy létszám, kis együttlakó bázis, társadalmi 
felelősségvállalás minimális léte és a tehetséggondozás kezdetlegessége jellemezte a 
Szakkollégiumot. Ezt a 2017-ben a Minősítő Bizottság már erősen kritizálta is, a kö-
vetkező évben ebben történő radikális változtatásokat várt el a minősítés megtartása 
érdekében. A szakkollégium működése ekkor az erős központi irányításon nyugodott, az 
elnök személye, iránymutatása nagyban meghatározta a szakkollégium fejlődési irányát.

Újabb fordulat 2017 tavaszán következett be, amikor három szakosztály képviselői 
radikális változtatásokat javasoltak. Magas szintű kutatómunkára, jelentősen kisebb lét-
számra és szoros közösségre építő, a szakkollégiumi mozgalom minden elemét magáénak 
tudó szakkollégium kiépítését. E cél azonban szembement a korábbi szakosztályos rend-
szerrel, drasztikus változást követelt, amely megosztotta a közösséget és az elnökséget 
egyaránt. A hosszan tartó, állandó vita eredménye szakadás lett: a 3 szakosztály kivált, 
továbbá egy új szakkollégium (Gillemot László Szakkollégium) került megalapításra. A 
BME Gépész Szakkollégium eredeti felépítése ennek ellenére továbbra is fennmaradt, 
azonban a változtatások hiánya a minősítés elvesztésével járt (2018). A szakkollégium te-
vékenységén erősen megérződött ez az eseménysorozat, korábban megszokott programok 
maradtak el, és ez világított rá, hogy a jelenlegi gépész szakkollégiumi rendszer hosszú 
távon nem fenntartható, mert ehhez hasonló esemény bármikor bekövetkezhet.

A BME Gépész Szakkollégium 2018-as felépítése
A BME Gépész Szakkollégium felépítését és az alkotó szakosztályokat az 1. ábra 
szemlélteti.

1. ábra: A BME Gépész Szakkollégium mint ernyőszervezet működése 2018 tavaszán
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A BME Gépész Szakkollégiumhoz a szakosztályokon keresztül lehet csatlakozni, 
melyek minden félév elején meghirdetik tagfelvételüket. A felvételi rendszert minden 
szakosztály magának alakítja ki, egységes követelményrendszer nincs. Általánosságban 
elmondható, hogy egy önéletrajz és motivációs levél leadása a minimum követelmény, 
amely több szakosztály esetén kiegészül kis csoportos vagy egyéni elbeszélgetéssel.

(2. A BME Gépész Szakkollégium környezetelemzése)
Napjaink turbulens változásokkal jellemezhető környezetében a környezeti változások 
időben történő felismerése és az azokra történő reagálás egyre nagyobb kihívást jelent 
[6]. A később meghozott stratégiai döntéseknek biztosítaniuk kell a vizsgált környezethez 
való alkalmazkodást a tervezett időtartam alatt, amennyiben ez nem valósul meg, a nem 
tervezett stratégiaváltozás rengeteg erőforrás-kieséssel járhat [7]. Mivel minden szervezet 
a környezetével kölcsönhatásban fejti ki tevékenységét, ezért a környezeti tényezők figye-
lembe vétele kiemelt jelentőséggel bír, amennyiben egy szervezet működésében a kitűzött 
cél a fejlődés hosszú távú elérése. Környezeti hatásokba minden olyan tényező beleérten-
dő, amely a szervezetre a jelenben vagy a jövőben hatással van vagy hatással lehet [7]. Az 
üzleti stratégia tervezése megköveteli a környezeti tényezők elemzését, hogy utána azokat 
egyesítve lehessen beépíteni a választott vállalati (business) modellbe [8].

A környezet több szintre bontható, melyek elemzése más-más modellek, módszerek 
alkalmazásával történhet. Keszey & Gyulavári (2016) felosztása szerint a környezeti 
szintek: makro-, versenykörnyezet, versenytársak és a vállalat (szervezet) [9]. A külön-
böző dimenziókra rendszerként kell tekinteni, amelynek elemei hatással vannak egymás-
ra is. A külső környezet hatásai nagymértékben befolyásolják egy szervezet sikerességét, 
így szükség van azok alapos ismeretére [10]. A globális és makrokörnyezeti hatásokat 
a szervezet nem tudja befolyásolni, csak alkalmazkodhat hozzájuk. A mezokörnyezet 
a tágabb értelemben vett versenykörnyezet, ami a szervezet által, pozíciójától függően 
részben befolyásolható. A mikrokörnyezet a közvetlen versenytársakat öleli fel, itt a 
kölcsönhatás a szervezettel szoros. A szervezet belső elemzésének célja összegyűjteni 
és elemezni a kiemelkedően fontos szervezeti erőforrásokat és képességeket. Az erőfor-
rások az inputokat jelentik a vállalat értékteremtési folyamataihoz [10].

A külső környezet elemzésére PEST elemzést végeztünk, azaz politikai (Political), 
gazdasági (Economical), társadalmi (Social) és technológiai (Technological) környeze-
tet vettünk figyelembe. A belső elemzés során 7 erőforrás mentén osztályoztuk a BME 
Gépész Szakkollégium erőforrásait, megkülönböztettünk szervezeti, humán, tárgyi, hír-
név-elismertség jellegű, pénzügyi, technológiai és innovációs erőforrásokat.

SWOT-elemzés
A SWOT-analízis külső és belső környezetelemzés tapasztalatait együttesen figyelem-
bevevő módszer. Kiválóan alkalmazható azok összefoglalásaként, valamint stratégia-
alkotáshoz is. A mozaikszó az erősségek (Strengths), a gyengeségek (Weaknesses), a 
lehetőségek (Opportunities) és a veszélyek (Threats) szavakból tevődik össze. A modell 
nagy előnye, hogy könnyen kezelhető, egyszerű, továbbá a jelen és a jövő lehetőségei/
veszélyei együttesen jelennek meg rugalmas formában. A SWOT-analízis elkészítésekor 
kiemelt figyelmet szükséges fordítani arra, hogy kizárólag olyan pozitív tulajdonságok 
kerüljenek elfogadásra, amelyek a vevő szemszögéből is azok [11].

Az 1. táblázatban mátrix formájában prezentált SWOT-analízis eredményeként az 
tapasztalható, hogy a szervezet erősségei elsősorban a hallgatók sokszínűségére, tehet-
ségére vezethetők vissza, kiegészítve a már jelenleg is biztosított, szakkollégiumsághoz 
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szükséges feltételekkel. A lehetőségek megvizsgálásakor szembetűnő, hogy a BME 
Gépész Szakkollégium hatalmas potenciálokkal rendelkezik: kifejezetten kedvezőnek 
mondható külső környezet mellett egy nagyon erős brandépítési lehetőség is rejlik a 
szakkollégiumban, hiszen hazai viszonylatban legkiválóbb műszaki egyetem egyik leg-
kiválóbb karán teljesítő [12][13] legkiválóbb hallgatóit hivatott összefogni, ahol min-
denkinek van lehetősége megtalálni a saját útját, kielégíteni igényeit. A gyengeségek 
elemzése során felmerülő pontok összessége a Szakkollégium alapjaiban megjelenő 
problémáira utal, amelynek kijavítása, átstrukturálása hatalmas erőforrásigénnyel jár. 
Ennek részleteit a dolgozat további fejezetei taglalják. A veszélyek elsősorban a piac sa-
játosságaiból és a felsőoktatásban mutatkozó trendeken alapulnak. Ezek jövőben várha-
tó még kedvezőtlenebb alakulása folyamatos fejlődésre, az igények pontos felmérésére 
ösztönzi a Szakkollégiumot.

Erősségek

 • Gépészet szinte minden területét átfogja a 
szervezet

 • Nagy hallgatói bázis
 • Egyszerre képvisel szakmaiságot és közös-

séget is
 • Tanszékekkel való együttműködés, laborhasz-

nálat
 • Gyakorlati tudást ad
 • Jelentős szellemi erőforrás

Gyengeségek

 • Nem elegendőek a pénzügyi erőforrások
 • Nem kialakult identitás, közösségtudat
 • A BME Gépész Szakkollégium hallgatói piacon 

való kommunikációja nem hatékony
 • Egyéni fejlődés lehetősége nem garantált, 

„nincs pályamodell”
 • Nem megfogalmazott célok, irányok
 • Szakosztályok versenytársai egymásnak, és nem 

partnerei
 • Hallgatók motivációhiánya

Lehetőségek

 • Kedvező gazdasági környezet
 • Kedvező politikai-jogi környezet
 • Folyamatosan változó technológiai környezet 

(új alkalmazások stb.)
 • Gépészmérnöki Kar által erősen támogatott
 • Jó képességű, tehetséges hallgatók

Veszélyek

 • Hallgatók piac struktúrájából adódó erős alku-
pozíciója 

 • Felsőoktatásba jelentkezők száma csökken
 • Telített piac, sok versenytárs
 • Hallgatók anyagi helyzete (társadalmi környe-

zet)
 • Helyettesítő termékek fenyegetése
 • Elitizmus
 • Erősen leterhelt hallgatók

1. táblázat: A BME Gépész Szakkollégium SWOT-analízisének mátrixa

A SWOT-analízis második lépésében a vállalati célok meghatározása és az azok meg-
valósításához szükséges stratégia kialakítása történik meg. A célt és stratégiát úgy érde-
mes meghatározni, hogy az a legnagyobb versenyelőnyt biztosítsa a szervezet számára 
a versenytársakkal szemben [11]. A megfelelően kialakított marketingstratégia képes 
az erősségek és lehetőségek összekapcsolásával új képességeket létrehozni, alkalmas 
a gyengeségek erősségekké, a veszélyek lehetőségekké alakítására, a nem korrigálható 
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veszélyeket és gyengeségeket egy kezelhető szinten tartja. A módszer során azonban fi-
gyelembe kell venni, hogy a vállalatnak nem feltétlen szükséges az összes gyengeségét 
kijavítania, és az erősségei sem jogosítják fel az önkritika gyakorlásának elfelejtésére 
[14]. A 2. táblázat mutatja be, hogy a választott stratégia esetén a SWOT-analízis mely 
tényezőire hogyan érdemes fókuszálni. A 2. táblázat segítségével határozható meg az is, 
hogy a SWOT-analízis segítségével választott két domináns tényezőt milyen stratégiára 
érdemes felhasználni.

SWOT-analízis
Belső tényezők

Erősségek
(Strengths)

Gyengeségek
(Weaknesses)

Külső 
tényezők

Lehetőségek
(Opportunities)

S-O stratégia 
A vállalat erősségeit kihasználva 
hogyan élhet a kínálkozó lehető-

ségekkel?

W-O stratégia
A vállalat lehetőségeit kihasz-

nálva hogyan küzdheti le gyen-
geségeit?

Veszélyek
(Threats)

S-T stratégia
A vállalat erősségeit kihasználva 
hogyan hárítja el a veszélyeket?

W-T stratégia
A vállalat gyengeségeit minima-

lizálva hogyan háríthatja el a 
veszélyeket?

2. táblázat: SWOT-mátrix a célok meghatározásához [15]
A környezetelemzésből az a következtetés vonható le, hogy a lehetőségek adottak egy 

fenntartható szakkollégiumi működéséhez, s a gyengeségek megadják az irányt az ennek 
érdekében megvalósítandó feladatok kijelöléséhez. Jelenleg a BME Gépész Szakkollégium 
potenciáljának, lehetőségeinek töredéke kerül kihasználásra, így Fejlesztő Stratégia (W-O) 
alkalmazása javasolt. A fejlesztési stratégiának az alábbi elemeket érdemes tartalmaznia:

• Kedvező gazdasági környezet kihasználása a pénzügyi források hiányának or-
voslására.

• Erős brand kiépítésével identitás- és közösségtudat kifejlesztése, a BME 
Gépész Szakkollégium hallgatói piacon való ismeretségének növelése.

• A Gépészmérnöki Kar támogatásának kihasználása a szakosztályok együttmű-
ködése érdekében.

A közösség- és identitástudat hiánya, az „egyéni pályamodell” perspektíva kiforrat-
lansága arra mutatnak rá, hogy nem elég erős a hallgatók motiválása a BME Gépész 
Szakkollégiumban való munkavégzésre. A probléma gyökerének részletes kibontásához 
azonban további kutatásokra van szükség, amelyet a cikk további fejezetei taglalnak.

A SWOT-elemzés alapján kirajzolódik, hogy a lehetőségek adottak egy fenntartható 
szakkollégium működéséhez, azok – egyelőre – kiaknázatlanságának oka egy problé-
makör köré szerveződik, amelynek felismeréséhez az elemzésben megjelenő gyen-
geségek is iránymutatást adnak. A tény, hogy a BME Gépész Szakkollégium po-
tenciáljának töredéke kerül jelenleg kihasználásra, a SWOT analízis támogatásával 
arra enged következtetni, hogy a probléma gyökere a hallgatói motiváció hiányában 
keresendő. A SWOT elemzésben kimutatott gyengeségek (az erőforrások hiánya, a 
nem kialakult közösség- és identitástudat, az egyéni fejlesztés és vezércélok hiánya) 
megszüntetése, jó esetben erősségekké alakítása azért kiemelkedően fontos, mert 
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csak így érhető el a hallgatók motiválása a BME Gépész Szakkollégiumban való mun-
kavégzésre, s ezáltal egy sikeres szakmai és közösségi műhely létrehozása.

(3. Kutatási módszerek)
A kutatás célja és módszerei
Az elemzések alapján felállított vállalati döntési probléma alapján a vizsgálat területe a 
működési minőség, továbbá ennek fenntartásában kulcsszerepet játszó motiváció lenne. 
A kutatások alapvető gondolati íveként ennek következtében az alábbi három pillért 
érdemes meghatározni:

• célcsoportok számára nyújtott előnyök, azaz a vevőérték
• motivációk (a csatlakozáshoz; akik már benne vannak: az aktív, konstruktív 

részvételhez)
• elégedettségi faktorok (működés minősége)

A szekunder kutatást követő, jelenlegi helyzetre korlátolt primer adatgyűjtés kétféle 
kutatásból származhat: kvalitatív és kvantitatív. Az információgyűjtést érdemes kvali-
tatív kutatással kezdeni, amely segíthet a fogyasztói (ez esetben hallgatói) magatartás 
felszín alatt megbúvó okainak vizsgálatában és a motivációk feltárásában.

A vezetői döntési probléma
A kutatás megkezdéséhez vezetői döntési problémát definiáltunk, amely a kutatás során 
került kibontásra és kutatási kérdésekre való lebontásra. A vezetői döntési probléma 
tartalmazza a kutatás célját és eszközét, valamint térben és időben is behatárolt. Így a 
vezetői döntési probléma, amelyre a szakkollégium megoldást szeretne találni:

Milyen változtatások szükségesek az elkövetkező 5 évben a BME Gépész 
Szakkollégium tekintetében a BME Gépészmérnöki Karára fókuszálva a sikeres (=elé-

gedett tagok) a működés sikeressé tétele érdekében?

A vezetői döntési probléma térbeli behatárolása a BME Gépészmérnöki Karára azért 
szükséges, mert először érdemesebb kisebb területen megoldást keresni a felmerülő 
problémakörre, és amennyiben a problémák nem oldhatók meg a térbeli korlátozás 
nélkül, érdemes tágabb körben keresni a megoldási lehetőségeket. A vezetői döntési 
probléma időbeli korlátolása 5 évre azért indokolt, mivel szükséges jelezni, hogy 
hosszú alkalmazási (implementálási) idejű, vagy csak néhány év után eredményt 
hozó megoldási javaslatokban is érdemes gondolkozni. Ennek ellenére fontos ki-
emelni, hogy a megoldást nem elrugaszkodott volumenű (hatalmas időtávlatú) lehe-
tőségekben érdemes keresni.

A probléma megoldásához egy struktúragráfot készítettünk (2. ábra). A barna-na-
rancs árnyalatok jelentik a struktúra kibontott részeit, a zöld szín a fejlesztési lehető-
ségeket/módokat, míg kék színnel a problémafa más részeire történő visszacsatolá-
sokat jelöltük. A struktúragráf tekintetében kiemelt fontossággal bír, hogy teljesítse 
a MECE (Mutually Exclusive and Collectively Exhaustive) követelményt [16], azonban 
a tett megoldási javaslatok átfedhetik egymást, redundánsak is lehetnek [17]. A MECE 
követelmény jelentése: egymást kölcsönösen kizáró és együttesen kimerítő, azaz az egy 
szülő alatt található gyermekek (alágak) egymás teljesülését külön-külön zárják ki, vi-
szont együttesen fedjék le a szülő esemény/tevékenység teljesülését.

A leírt döntési probléma alapvető kulcsa a motiváció felélesztése és fenntartása, 
amely megfogalmazható mint marketingkutatási probléma:
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Melyek a szakkollégiumba való jelentkezés, az aktív közreműködés és a tagsági elé-
gedettség ja befolyásoló tényezői?

A marketingkutatási probléma, valamint a felállított problémastruktúra alapján defini-
álhatók kutatási kérdések, amelyekre a kutatás során kerestük a választ:

• Melyek a belépés és az aktív tevékenység legerősebb motivációs tényezői?
• Milyen kapcsolat van a tagok felé támasztott követelmények és az aktív mun-

kavégzés között?
• Milyen eszközökkel lehetne jobb átlagos teljesítményt elérni a tagok részéről?
• Milyen értékeket közvetítsen a szakkollégium?
• Mennyire eredményes a szakkollégium külső kommunikációja?
• Milyen elvárásoknak kell megfelelnie a BME Gépész Szakkollégiumnak az 

oktatók felé?

2. ábra: A felvetődő problémákra kialakított struktúragráf segítségével pontosított 
kutatási területek
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A kvalitatív kutatás
A problémafa szerteágazó jellege miatt fontosnak tartottuk, hogy megismerjük a szak-
kollégium jelenlegi helyzetének, megítélésének mögöttes tényezőit, a problémák gyö-
kereit. Feltáró kutatásként a mélyinterjú módszerét alkalmaztuk azzal a céllal, hogy 
feltárjuk a megkérdezettek motivációit, attitűdjeit, nézeteit valamint érzéseit a kérdéskör 
vonatkozásában. A mélyinterjús kutatás fontos tulajdonsága, hogy a beszélgetések során 
a válaszadóra nem nehezül szociális nyomás, hogy azonosuljon a csoport véleményével, 
így az eredmények az „információk szabad cseréje során jönnek létre” [18]. További 
előny, hogy ez a kutatási módszer lehetőséget ad a nagyobb rálátással, információval 
rendelkező érintettek részletes, többrétegű kikérdezésére, ezáltal lehetőség nyílik a 
probléma mélyebb okainak feltárására. Ezen előnyök ellenére a mélyinterjúk hátránya, 
hogy magas idő – és energiaigénnyel jár, ezért a teljes sokasághoz képest nagyon kicsi 
a mintavételezés. Az interjú készítése során figyelni kell a szubjektivitás elkerülésére és 
a kinyert adatok megfelelő értelmezésére [18].

Sok hallgatót (tagot) érintő kérdéskörről van szó, ezért fontosnak tartottuk, hogy a 
legaktívabb hallgatók véleménye kiemelt szerepet kapjon a fejlesztési javaslatok meg-
határozásában. Ezen hallgatók nézeteit, a szakkollégiummal alkotott jelenlegi és elvárt 
viszonyát, kapcsolatát fókuszcsoportos kutatás segítségével tártuk fel. A fókuszcsopor-
tos kutatás előnye, hogy megjelenik benne a csoportdinamika, vagyis a résztvevők egy-
más ötleteire is tudnak építeni, valamint a nagyobb létszám (10-15 fő) miatt gyorsabb 
információszerzés valósul meg.

A kutatás megvalósulása
A mélyinterjús kutatásokat 2018. augusztus-szeptember hónapokban végeztük a BME 
Kármán Tódor Kollégiumának BME Gépész Szakkollégium termében és az egyetem 
területén. A kutatásban résztvevők tisztában voltak az interjú céljával, előzetes kérdé-
seivel. A kutatási módszertanok a szervezet jellegéhez, a résztvevők informáltságához, 
rálátásához kerültek igazításra: 

• 10 mélyinterjú a 10 szakosztály vezetőségeivel (1-4 fő)
• 3 mélyinterjú 2 tanszékvezetővel és a dékánhelyettessel (tanszékvezető-helyet-

tessel)
• 3 mélyinterjú volt szakkollégiumi elnökökkel, minősítőkkel
• 3 fókuszcsoportos kutatás szakkollégiumi tagokkal (42 fő)

A marketingkutatási kérdésekből indulva készítettük el a strukturált mélyinterjúkat. 
A kérdéseket moderátorként a szituációhoz, a válaszadókhoz optimalizáltuk. Ezek a 
kérdések adták a beszélgetések vezérfonalat és tagolták azokat [19]. A szakirodalmi 
iránymutatásoknak megfelelően [20] a beszélgetések rögzítésre kerültek, az interjú szö-
vegét begépeltük, és jelen munkában az átíratok kerültek feldolgozásra. A mélyinterjús 
kutatást 3 fő fázisra osztottuk.

A kutatás első fázisában szakosztályvezetőkkel és vezetőségi tagokkal végeztünk 
1-1,5 órás interjúkat (összesen 10 interjú), itt elsősorban a szakosztályok alaposabb 
megismerésére, a problémák feltárására és a BME Gépész Szakkollégiummal szembeni 
elvárásokra koncentráltunk.

A kutatás második fázisában a tanszékek elvárásaira voltunk kíváncsiak. A kiválasz-
tott 3 tanszék között szerepel olyan tanszék, aki nincs közvetlen kapcsolatban szakosz-
tállyal (Műszaki Mechanikai Tanszék), aki szoros kapcsolatban van a szakosztályával 
(Áramlástan Tanszék), illetve aki laza kapcsolatban van a szakosztályával (Energetikai 
Gépek és Rendszerek Tanszék). 
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A harmadik fázisban más, sikeres szakkollégiumok volt vezetővel is felvettük a 
kapcsolatot, hogy tanácsokat és információkat gyűjtsünk tőlük. A választásunk a BME 
Gépész Szakkollégiumhoz leginkább hasonló felépítésű, villamosmérnöki karon mű-
ködő Simonyi Károly Szakkollégiumra és a Gépészmérnöki Karon több, mint 15 éves 
tapasztalattal rendelkező Energetikai Szakkollégiumra esett. 

A kutatás negyedik fázisa fókuszcsoportos kutatás, ami a BME Gépész Szakkollégium 
által rendezett 2018. szeptember 21–23-ig tartó GSZK Nyári Tábor elnevezésű táborá-
ban készült az eseményen tartott workshopok egyik állomásaként. Az eseményen a 
táborban a 10 fős szervezői csapaton kívül résztvevő 42 fő hallgatóság 3 csoportba ke-
rült beosztásra, egyenként 14-14 fővel. A fókuszcsoportos kutatás célja az volt, hogy a 
résztvevők nézetei kerüljenek feltárásra a szakosztályok és a szakkollégium jelenlegi és 
elvárt viszonyát, kapcsolatát illetően.

A kvalitatív kutatás eredményeinek összefoglalása
A mélyinterjúk készítésének elsődleges célja a szakkollégium három nagy erőforráscso-
portjának:

• a szervezeti, 
• a humán,
• a hírnév, elismertség jellegű erőforrásainak 

hallgatói és oktatói szemszögből történő mélyebb megismerése volt. A szervezeti erő-
források feltárását a szakosztályok működésének leírásával, míg a humán és hírnév, el-
ismertség jellegű erőforrásokat marketingkutatási kérdések segítségével foglaljuk össze.

Szervezeti erőforrások
A válaszokat összegezve a következők állapíthatók meg. A GSZK-t jelenleg alkotó szak-
osztályok túlnyomó többségének7 története az elmúlt 10 évre nyúlik vissza, a legfiata-
labb szakosztály 1 éves évfordulóját ünnepelte idén, az átlag 6,22 év.

A körök teljes létszáma 10–71 fő közötti, az átlagos szakosztályonkénti létszám 28,9 
fő. Ebből aktív, tehát a szakosztály vezetősége által támasztott követelményeknek meg-
felelő tagok száma átlagosan 20,7 fő, amelyből a közösségért aktívan tevő (szervező, 
szakosztályt fenntartó/fejlesztő tevékenységet folytató, röviden „proaktív”) tagok száma 
átlagosan (a vezetők becslései alapján) 16,2 fő. Ezekből az arányokból látszik, hogy a 
szakosztályok összetétele „hígnak” mondható, nagy arányt tesznek ki azok a hallgatók, 
akik valójában csak az előnyöket élvezik (előadásokra, üzemlátogatásokra járnak, pro-
jektekben vesznek részt), de a közösségért nem tesznek. A közösségileg aktív, szervező 
tevékenységet is ellátó hallgatók aránya a teljes tagsághoz viszonyítva átlagosan 2:3.

Fő profilokat tekintve beszélhetünk eseményszervező (6 szakosztály), projekt/fog-
lalkozás szemléletű (3) és szolgáltató szakosztályokról (1). A szakosztályok szervezeti 
felépítését a profiljukon kívül alapvetően a méretük határozza meg: a kis méretű (10-20 
főt foglalkoztató) szakosztályok jellemzően direkt képviseletben és feladatkiosztásban, 
kis létszámú elnökséggel (3 fő) és teljes létszámú gyűlések segítségével működnek, míg 
a nagyobb méretű (30-70 fő) szakosztályok részlegekre osztva, szeparáltan végzik fel-
adataikat, ahol a feladatkörök előzetesen deklaráltak.

A szakosztályok felépítésükből és lehetőségeikből fakadóan különböző erősségekkel 
és gyengeségekkel rendelkeznek: némely szakosztály erős a hallgatók megnyerésében, 
de megtartásukban kevésbé; más szakosztályok későn tudják bevonzani a hallgatókat, 
de ők már kialakult érdeklődéssel és tudással rendelkeznek a szakterület irányában. Van 
olyan szakosztály, ahol a projektek beindítása okoz nehézséget a terület elméletiessége 
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miatt, máshol pedig a menedzsment szemlélet hiányzik a jobb vezetéshez, továbbá van-
nak nagy múltú és frissen alapított szakosztályok is.

Humán és hírnév, elismertség jellegű erőforrások
Melyek a belépés és az aktív tevékenység legerősebb motivációs tényezői?
A mélyinterjúk során azt tapasztaltuk, hogy a felvételi a szakkollégiumi működés egyik 
legfontosabb alappillére: „ha jól belegondoltok, ez szűri meg az alapanyagot, amely 
része ennek a közösségnek”. A felvételinek tehát identitásépítő, motiváló ereje van. A 
Simonyi Szakkollégiumban „van egy úgynevezett felvételi tábor”. A tábor elsődleges 
célja a csapatépítés és ismerkedés, „de ennek van egy másik oldala is: egy szakkolis 
ideológia átadása”. Ennek keretén belül imázsvideót vetítenek, kiscsoportos beszélge-
tést tartanak, történeteket mesélnek, amik motiváló erőként hatnak, „például azt, hogy 
én szakkoliztam 3 évet, elnök voltam, és ez olyan tudást adott nekem, hogy a főnököm úgy 
néz rám, mintha elvégeztem volna az MBA képzést, két év után fel is felajánlották az ügy-
vezetői pozíciót”. Ennek eredményeként a jelentkező „úgy fogja megírni a felvételit, hogy 
igen, én szakkolis is leszek, és ez hatalmas lehetőségeket rejt magában. Csillogó szemekkel 
fog hazamenni, és az első öt embernek biztosan el fogja újságolni, milyen jó szakkolisnak 
lenni.” Továbbá kiemelendő a kommunikáció elengedhetetlen szerepe: „attól függően, 
hogy ti hogy állítjátok be az általatok kínált értéket, ők úgy fogják értékelni is azt. Ha ti azt 
mondjátok, hogy a szakkolis tagság lehetőségét nyújtjátok, amely minden szempontból egy 
magasabb szint, különbek lesznek egy átlag egyetemistától és egyben menőbbek is, akkor 
– feltéve, hogy átmegy az üzenet – akkor nekik ennyi elég, és ők ezért már tenni fognak 
valamit. De ha ez csak egy pecsét lesz, amit megszereznek, és mennek tovább, nem lesz 
jelentős hatása az életükre, akkor nem fognak tenni érte különösebben semmit.”

Milyen kapcsolat van a tagok felé támasztott követelmények és az aktív munkavégzés 
között?
Az interjú alapján érdemes szakkollégiumon belüli szerepek definiálása felől megköze-
líteni a problémát, „felépítéskor gondoljuk át a legutolsó szakkolis helyét is a szervezet-
ben, kinek mi lesz a feladata, miért jó neki itt lenni”. Fontos rendszeresen hangsúlyozni, 
hogy ez „egy tehetséggondozó szervezet, ide kiváltság tartozni. Fontos, hogy már az 
aktív szakkolisnak is adjatok valamit, lássák, hogy ennek van értelme, ne csak azzal hi-
tegessétek őket, hogy álláskereséskor jó lesz. Amikor beléptem az ESZK-ba, azt láttam, 
hogy aki vezetőségben van, az külföldi konferencián van, versenyen tengeren túl.”

Érdemes jogosultsági és kötelességi szinteket meghatározni például az alábbi módon: 
„4-es aki csak csatlakozni szeretne, neki se jogai, se kötelezettségei nincsenek. 3-as, aki 
már csatlakozott, neki jogai is vannak, pl. hordhat szakkolis pólót, de kötelezettségei, fel-
adatai is. 2-es a vezetőség, amely a szervezet működésébe, irányításába is beleszólhat, 
1-es pedig az elnökség, akiknek ez a konkrét napi szintű feladata.” Fontos megfogalmazni 
az átjárást is a szintek között, „ha az ember átlátja, jobban magáénak érzi, tenni fog, hogy 
az egyik szintről a másikra lépjen, ha a jogosultságok kellően vonzóak számára, jól vannak 
kialakítva.” Ezen kívül egy jól felépített jogosultság-kötelességen alapuló struktúra „meg-
oldja a kommunikációs problémákat is, amely a probléma forrása az esetek 90%-ában.”

Milyen eszközökkel lehetne jobb átlagos teljesítményt elérni a tagok részéről?
A mélyinterjúk alapján látható, ezt elsősorban jutalmazási rendszerrel lehetséges elérni, 
amit a szakkollégiumért való cselekvésért cserébe ad a közösség, például „valamilyen 
külön, kiemelt pozícióba kerülnek” ezek a jutalmazott tagok. Lehetőség lehet erre egy 
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házi konferencia, ahol a sokat teljesítő tagok „féléves tevékenységükről tartanak elő-
adást céges partnerek, dékáni hivatalnokok és tanárok előtt”, itt kerülnek jutalmazásra, 
például „kapnak egy pólót, oklevelet, kitüntetést és egy ingyen vacsit; ezek jelképesek 
ugyan, de értékelik”. Hosszú távon a cél, hogy kiterjesztésre kerüljön a teljes tagságra, 
felmenő rendszerben történő neveléssel. „A következő generáció látni fogja, hogy ezek 
az emberek a menők, ők az etalonok, kaptak ezt-azt, és csak egy előadást kellett érte tar-
tani, ki nem tud ilyet. És ha ez a vezetőség részéről megerősítésre kerül, jó kommuniká-
cióval van kiegészítve, néhány év alatt opcióból magától értetődővé válik, hogy valami 
hasonló dolgot tesz, úgy érzik majd, hogy ez a tagsággal jár.”

Milyen értékeket közvetít a szakkollégium?
A fókuszcsoportos kutatáson résztvevők azt emelték ki, hogy azért éri meg szakosztály-
tagnak lenni, mivel egy hasonló érdeklődésű szakmai társaságba kerül az ember, továb-
bá jó kapcsolatépítési lehetőség, ezen felül a szakmai fejlődés is garantált.
Azon csoportban, amelyben kiemelkedően sok vezetőségi tag volt jelen, azt is kiemel-
ték, hogy szakosztály-vezetőségi tapasztalataik legfontosabb részét a soft-skillek teszik 
ki, a többi csoportban nem fordult elő ezen tulajdonság, így ez nincs megfelelően kom-
munikálva a szakosztálytagok felé.

Mennyire eredményes a szakkollégium kommunikációja?
Erre a kérdésre egyöntetű választ kaptunk: „a szakosztálytagok alapvetően nincsenek 
tisztában a szakkollégium ügyeivel, helyzetével, sok esetben azzal sem, hogy ők maguk 
egyáltalán tagok-e”. Az egyik tag szerint „a szakosztályból nem sokan tudnak arról, 
hogy ez létezik, mire jó, esetleg eljönnek az évzáróra, esznek egy jót, de ennyi”. Egy 
másik tag kiemelte, hogy a tagoknak nincs külön GSZK-s identitásuk, „úgy vannak 
többnyire vele, hogy rendben, itt vannak ezek a programok, de az plusz idő és energia; 
őszintén szólva nem vagyok biztos abban, hogy aki elmegy egy szakosztályba, annak ma-
radna ideje és ereje szakkolizni is”. Az interjúk során az is kiderült, hogy a tagság nem 
kezeli azonos szervezetként a szakosztályát és szakkollégiumot, és ha választani kell, 
akkor az előbbi programjait helyezi előtérbe: „alapvetően az embereket nem igazán ér-
dekli (a szakkollégium), megvannak a kis szakosztályos programjaik, üzemlátogatásaik, 
csinálnak pár projektet, még tanszéki előadásokra is elmennek, ha az van, de a GSZK 
programokra úgy kell vadászni az embereket, hogy jöjjenek el”.

Milyen elvárásoknak kell megfelelnie a BME Gépész Szakkollégiumnak az oktatók felé?
Az egyik tanszékvezetővel készült interjú szerint a szakkollégium fő feladata a szak-
osztályok együttműködésének megalapozása, egy szinergia kialakítása, „hiszen egyik 
tudományterület sem tud önállóan létezni, minden probléma kapcsán szükség van más 
tudományterületen tanult információkkal való kiegészítésre is”. Fontos, hogy minden 
szakosztály a hozzá szakmailag egyértelműen hozzárendelhető anyatanszékkel fogja 
a legszorosabbra az együttműködést – ezért természetesen az anyatanszéknek is sokat 
kell tennie, hiszen elemi érdeke és felelőssége is az együttműködés. Ezen túlmenően 
azonban kívánatos, hogy a szakosztályok – csakis belülről szerveződően, tehát a szak-
kollégium keretein belül, a diák-autonómia fenntartása jegyében – működjenek együtt 
szinergiában: vessenek fel és ötvözzenek különféle tématerületekhez kapcsolódó gya-
korlatias, vonzó témákat projektfeladatok keretében. Szükségesnek tartja, hogy a tan-
széki utánpótlás-nevelésben az eddigieknél szervezettebben és tervezettebben lehessen 
építeni a szakosztály és a tanszék kapcsolatára – alaposan odafigyelve továbbra is 
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a szakosztály-autonómia fenntartására: TDK szereplés, demonstrátori és laboránsi 
munka, a tanulmányokban kreditértékkel is elszámolható alapkutatási és ipari pro-
jektfeladatok keretében.

Másik vélemény, hogy az alábbi kifejezések jellemezzék a szakkollégiumot: 
„stabilitás, kiszámíthatóság, botránymentesség”. Előbbi kettő esetében kritikus az 
az egyensúly, amelyet a szakosztályok között szükséges képezni, miszerint „akit fel 
kell karolni, azt közösen megtegyék, az aktuálisan kiemelkedőkkel pedig ne szalad-
jon el túlságosan a ló, hiszen néhány félév múlva előfordulhat, hogy fordul a kocka”. 
A harmadik kifejezéssel kapcsolatosan pedig egy (diák)szervezet esetében általános 
elvárás, hogy „a vezetők példaként szolgáljanak a teljes tagság számára – erkölcsi 
oldalról mindenképpen”, azonban a hosszú távú szakmai fejlődést segíti elő, ha 
szakmai téren is példát állít a szakkollégium. Emellett kiemelendő, hogy a „szak-
kollégium hallgatói presztízsértékén, valamint a minőségi működésen is meglátszód-
na, ha a tagi és felvételi követelmények – egy bizonyos határig történő – fokozatos 
emelkedése is megvalósulna az elkövetkező időszakban”.

(4. Stratégiai modell felállítása)
Osterwalder-féle 9 elemes modell
A kutatásokból származtatott következtetések a BME Gépész Szakkollégium elkövet-
kező 5 évre vonatkozó modelljébe kerülnek beépítésre. Az általunk felállított javas-
latok Osterwalder 9 elemes modellje alapján kerülnek strukturálásra [21]. A modell 
egymásra épülő blokkok segítségével alakítja ki a stratégiát, továbbá figyelembe 
veszi a vevői igényeket, problémákat, a vállalat által kínált értékeket, a vevőket a 
vállalattal összekötő kapcsolatokat, bevételeket, költségeket, erőforrás igényeket is. 
Pontokba szedve a modell elemeit:

• Customer segments – szervezet által kiszolgált szegmensek, igényeik, elvárásaik
• Value propositions – értékjavaslatok, melyekkel fogyasztói igényeket elégít ki
• Channels – az értékjavaslatok kommunikációs, elosztói és értékesítési csatornái
• Customer Relationships – a vásárlói kapcsolatok kialakítása és fenntartása 
• Revenue streams – a keletkező bevételek (az értékjavaslatok igénybevételekor)
• Key resources – kulcsforrások, melyek az előző pontok ellátásához szükségesek
• Key activities – a végrehajtandó kulcstevékenységek
• Key partnerships – ha a tevékenységek kiszervezettek
• Cost structure – költségek (anyagi vagy egyéb erőforrások)

A modell elemeinek bemutatása a BME Gépész Szakkollégiumra vonatkoztatva
A modell fejlesztő központú szemlélettel kerül alkalmazásra, továbbá a modell fel-
használásának egyedisége, hogy a szakkollégium hallgatói egyben a szervezet erő-
forrásai és szolgáltatásainak fogyasztói is. A fejlesztő központú alkalmazás miatt a 
modell első 5 eleme a sikeres működés hátterét írja le, míg az azt követő 4 elem a 
következő 5 évre vonatkozó stratégiai kulcsfejlesztések részleteit mutatja be, vagyis 
a fejlesztésre vonatkozó javaslatok helyezhetők el bennük. 

A kiszolgált vevői szegmensek
A szakkollégium piaci stratégiáinak meghatározásához elengedhetetlen a célcsoportok 
definiálása. A szakkollégium számára különböző ismérvek mentén több célcsoport 
definiálható, így a hallgatók mellett a cégek is, amennyiben a számukra közvetített 
hallgatói szakmai ismeret és emberi erőforrás szolgáltatásnak tekinthető.
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Legtágabb körben potenciális fogyasztónak tekinthető az összes hazai és nemzetkö-
zi hallgató, aki érdeklődik valamely gépész terület irányába, azonban reálisabb kere-
tek között maradva, a budapesti, gépész területen tanuló hallgató tekinthető potenci-
ális piacnak. A hallgatók különböző szegmensekre bontásához érdemes megvizsgálni a 
BME Gépész Szakkollégium jelenlegi felépítését a tagok tanulmányainak területe alapján 
(3. táblázat).

Tanulmány Részarány Kaphat-e Közösségi Ösztöndíjat?

BME Gépészmérnöki Kar hallgatója 95% Igen

BME más karának hallgatója 4% Nem

nem a BME hallgatója 1% Nem

3. táblázat: A BME Gépész Szakkollégium tagjainak tanulmányai

A legfőbb felvevőbázist a 3. táblázat alapján a Budapesti Műszaki és 
Gazdaságtudományi Egyetem Gépészmérnöki Karának hallgatói jelentik, hiszen 
számukra több kényelmi előnnyel (tanulmányi terület, kollégiumi helyszínek kö-
zelsége, közösségi ösztöndíj) rendelkezik a szakkollégium, mint más számára. A 
szakkollégium a korábbi években nem fordított különösebb figyelmet az elsőéves 
hallgatók figyelmének felkeltésére, azonban a gólyaként való csatlakozásnak ha-
talmas előnyei is lennének a nyilvánvaló, szakmai tapasztalatlanságból fakadó 
hátrányokon túl: 

• A frissen felvettek világról, gépészetről alkotott szemlélete nagyban 
formálható

• Nincs kiforrott baráti társaságuk, ezt megtalálhatják a szakkollégium 
berkein belül, ami nagyban erősítheti a közösségi tudatot

• Segít a hallgatónak az egyetemi tanulmányaiban
• Segít a hallgatónak hamarabb rátalálni a számára megfelelő érdeklődési 

területre, amely független lesz az adott témakör tanárok által való in-
terpretálásától, a tantárgyak sorrendiségétől

• Hatalmas motivációval, bizonyítási és kitűnési vággyal rendelkeznek.
Ennek következtében a szakkollégium által választott célpiacot a BME 

Gépészmérnöki Karán tanuló összes hallgató jelenti, ezen felül még kiegészül az 
egyes szakosztályok rokonterületeivel kapcsolatos – például épületgépészeti, jár-
műmechatronikai, teljesítményelektronikai – tanulmányokat folytató hallgatókkal.

Értékjavaslat
A BME Gépész Szakkollégium két fő pillérre támaszkodik: a szakmaiságra és a 
közösségi élménynyújtásra. A fő közvetített érték, hogy a szakkollégium tagjai 
egy szakmailag és emberileg is kiváló közösség részesei, ahová való tartozás presz-
tízsértékkel bír, kiemel a Gépészmérnöki Kar átlagos hallgatói közül. A fogyasztók 



94 KASZÁS ÁDÁM – ZSIROS ÁDÁM: EGYSÉGBEN A SOKSZÍNŰSÉG – STRATÉGIAI...

Valóság • 2020. szeptember

(hallgatók) azon problémáját orvosolja, aminek az eredete a tömegképzésben ke-
resendő: a tehetséggondozás és közösséghez való tartozás hiányát. A szakkollégium 
értékjavaslata 5 értékcsomagból tevődik össze: 

• Elméleti szaktudás csomag („passzív”)
• Gyakorlati szaktudás csomag („aktív”)
• Közösségi csomag
• Soft-skillek csomag
• Kedvezmények csomag

Az elméleti szaktudás csomag olyan szakmai fejlődési lehetőséget kínál a ta-
goknak, amelyek során a szakmájuk elméletibb oldalát, mélységét ismerhetik meg. 
A szakkollégium e csomag keretein belül előadás-részvételi lehetőséget, szakmai 
vitarészvételi lehetőséget, közös tudásbázis használatát, konferencia-részvételi 
lehetőséget, TDK írási lehetőséget, kutatómunkában való részvétel lehetőségét 
kínálja.

A gyakorlati szaktudás csomag által közvetített érték az ipari életből jött, kéz-
zelfogható tapasztalat elsajátítása. Ezáltal olyan tevékenységben való részvétel-
re lehet lehetősége egy hallgatónak, mint kurzusok, oktatások, tanulmány utak, 
üzemlátogatások, projektek, esettanulmányi versenyek.

A közösségi csomag a kapcsolati tőke kiépítésének támogatására, közösséghez 
való tartozására és egymás segítésének támogatására bontható. A hallgatók ezáltal 
olyan, a munkának és emberi létnek általános értékeivel gyarapodhatnak, amelyek 
erős hatást gyakorolhatnak a hallgató további életére is: barátok és ismeretség 
szerzése, csapatmunka elsajátítása, egymás segítésének kultúrája. Kapcsolati tőke 
kiépítésének lehetősége történhet szakkollégiumon belül, más szakkollégiumok-
kal, tanszéki oktatókkal és cégekkel is. A közösséghez való tartozás csapatépítő 
tevékenységeket takar (közös túra, tábor, sítábor, együttlakás elősegítése, piknik-, 
szakest-, évzárószervezés, egyéb). Az egymás segítése egyirányú (konzultáció) és 
kétirányú (közös tanulás) módon is történhet.

A soft-skill csomag nagyrészt a szakkollégiumi lét gyakorlása közben „ra-
gad rá” a hallgatóra. Ennek direkt fejlesztésre is van lehetőség workshopok és 
trainingek keretén belül.

A kedvezmények biztosítása csomag szintén három részre bontható, ezek segí-
tenek a hallgatók bevonzásában és megtartásában is: 

• szakkollégiumi priviligéiumok kiharcolása, 
• ösztöndíjrendszer kialakítása, 
• díjazási és elismerési rendszer kialakítása.

A szakkollégiumi privilégiumok alatt olyan, egyetemi életet megkönnyítő ked-
vezmények biztosítását értjük, mint szobaválasztási előjog, szakkollégiumi Wi-
Fi lehetőség kialakítása, közös telefonflotta létrehozása stb. Ösztöndíjrendszer 
anyagi oldalról támogatná a kiemelkedő hallgatókat, míg a díjazási és elismerési 
rendszer kialakítása nem anyagi, hanem szellemi elismerést takar, amely kiváló 
motiváló eszköz a nagyobb munkavégzésre.

Pozicionálás
A fejezetben leírtak kapcsán leírható, hogy a szakkollégium úgy pozícionálja magát, 
hogy kizárólag a legmotiváltabb hallgatókat szeretné ezzel megcélozni.
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Csatornák
A kommunikációs csatornaválasztás határozza meg első körben a fogyasztókkal való 
kapcsolattartás módját. Ezen keresztül lehet közvetíteni a vállalat által kínált értékeket 
a fogyasztók felé, így kiemelt szerepet kap a modellben. Jelen fejezet arra ad választ, 
hogy milyen módon, milyen kommunikációs csatornán keresztül érhetők el a fogyasztók 
(hogyan?), annak minőségére, milyenségére pedig a következő pont (Vevői kapcsolatok) 
ad választ. A csatornáknak (akár együttesen integrálva őket) összességében 5, egymástól 
elkülönülő funkciót kell ellátnia: 

• Figyelemfelhívás – Hogyan fogható meg a potenciális fogyasztók figyelme?
• Értékelés – Hogyan érdemes segíteni a potenciális fogyasztóknak, hogy képe-

sek legyenek értékelni a szervezet kínált értékjavaslatokat?
• Vásárlás – Hogyan biztosítható a fogyasztók számára, hogy a szervezet szol-

gáltatásait/termékeit meg tudják vásárolni?
• Kiszállítás – Hogyan juttathatók el a szolgáltatások/termékek a fogyasztó szá-

mára?
• Utóélet – Hogyan biztosítható támogatás a vevő számára a vásárlást követően?

A BME Gépész Szakkollégiumnak az alábbi kommunikációs tevékenységekre kell 
csatornarendszert kiépítenie: 

• Külső kommunikáció, megjelenés
 ○ Reklámozás, hirdetés
 ○ Arculat
 ○ Eseményeken, programokon való megjelenés

• Belső kommunikáció
 ○ Tagság felé
 ○ Vezetőség felé
 ○ Elnökségen belül

Az öt funkció ezzel a felosztással elkülönül: a külső kommunikáció része a 
Figyelemfelhívás és az Értékelés, mivel a potenciális fogyasztóinkat célozzák meg. A 
Vásárlás, Kiszállítás és Utóélet pontok a már csatlakozott tagokra vonatkoznak, így ezek 
a Belső kommunikáció szintén taglalhatók.

A reklámozás, hirdetés alatt azokat a tevékenységeket értjük, amelyek a hallgatók 
figyelmét megragadják. Ilyen csatornáink a Facebook, GSZK honlap, Gépészkari 
Hallgatói Képviselet honlap, GPK honlap, levelezőlista, plakátok, brosúra, promóciós 
videó, hirdetőtábla, szórólap és a hírlevél. Ezek együttes alkalmazása eredményezi a 
hallgatókkal való kapcsolatteremtést, figyelemfelkeltést.

Az arculat kiépítése elsősorban az Értékelést segíti elő: a „Kik vagyunk?”, „Mit 
csinálunk?”, „Miért csináljuk?” kérdésekre ad választ. Arculati elemekhez tartozik a 
logó, szimbólum, színhasználat, megjelenés, dokumentum sablonok, fejlécek, aláírás 
sablonok. A BME Gépész Szakkollégium esetében egy olyan arculatra van szükség, 
amely tükrözi a sok különálló egység sokszínűségét, mégis egységet képeznek. Ezen 
kívül fontos kihangsúlyozni az értékeket, a szakmaiságot és a közösséget. Az arculat-
nak egyúttal egyszerűnek, letisztultnak, lényegre törőnek is kell lennie, amely tükrözi 
a gépész gondolkozást.

Az eseményeken való megjelenés egyszerre látja el a figyelemfelhívás és az értéke-
lés feladatát is, ezáltal a külső kommunikáció kulcsának lehet nevezni. Ezen nyilvános 
eseményeken való megjelenést érdemes érteni, amely lehet gólyatábor, kari esemény, 
saját esemény, nyílt nap, stand, tanóra stb. Az ezen eseményeken való megjelenés 
személyes interakciót is jelent egyben, így nagy meggyőző erővel bír a csatlakozásra.
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A belső kommunikációból kiemelendő a tagság felé történő kommunikáció, mivel 
ők képzik a fogyasztók nagy részét. A tagság felé kis számú, de hatékony csatornára 
van szükség: Facebook, levelezőlista, közgyűlés, események. Az első az informá-
lis online, a második a formális online kommunikáció színtere, amely elsősorban a 
Vásárlást segíti elő: itt tájékozódnak a tagok, hogy milyen pontos lehetőségeik vannak 
a kínált értékek „megvásárlására”. Az események az értékközvetítés színtere: kiszállí-
tás és utóélet egyben. A rendezvényeken kaphatják meg a tagok magukat az értékeket, 
és lehetőségük van az utólagosan értékelni is. A vezetőség felé történő kommuniká-
ció hasonló felépítést mutat: Facebook, levelezőlista, Szakosztály Vezetői Fórum, 
Vezetőségi Workshop, analóg módon az előző ponttal.

Az elnökségen belüli kommunikáció a hatékony működést segíti elő: elnökségi 
gyűlés, Trello, Slack. Ennek olajozott működése elengedhetetlen a szakkollégium 
működése szempontjából.

Vevői kapcsolatok
A „customer relationships” blokk tölti meg a kommunikációs csatornákat tartalom-
mal, tehát alakítja ki a vevőkkel való tényleges kapcsolatot. Ezek az alábbi motivációk 
által lehetnek vezérelve:

• ügyfélszerzés,
• ügyfél megtartása,
• az értékesítés fellendítése.

Az ügyfélszerzés minden szervezet életében kiemelendő, a szakkollégium esetén 
különösen: a kutatás során alkalmazott modell szerint a szakkollégium ügyfelei egy-
ben az erőforrásai is, tehát az ügyfélszerzés biztosítja az utánpótlást, amelynek esz-
köze a tagfelvétel. A tagfelvételnek egy jól átgondolt rendszernek kell lennie, ahol a 
tenni akaró és tehetséges hallgatók kapnak felvételt. A tagfelvételt nagymértékű pro-
móciónak kell megelőznie, de minden eseményen sugallni szükséges, hogy a BME 
Gépész Szakkollégiumhoz jelentkezni érdemes, tartozni kiváltság.

Az ügyfél megtartása a jól definiált kötelességi és jogosultsági körökön lehetséges. 
5 szint definiálása szükséges:

• Nem tag: Nyilvános eseményekre járhat el, joga van jelentkezni. Kötelessége 
a létszámkorlátos nyilvános eseményeken regisztráció után jelen lenni, illet-
ve jelezni, ha mégsem tud ott lenni. Ha ezt nem teszi meg, kizárható a nyil-
vános létszámkorlátos eseményekről.

• Aktív tag: Aktív taggá válás időbelisége a felvételi rendszer függvénye. Ha 
a rendszer egy szigorú kezdeti felvételire épít, akkor leginkább csak időbeli 
feltétele van az aktív taggá válásnak. Ha az aktív taggá válás kétlépcsős, ak-
kor alaposan definiálni kell a különbséget. Az aktív tag jogosultsága a teljes 
értékcsomag igénybevétele, kötelessége a szakkollégiumba „bevételt hozni”, 
tehát a szervezet számára hasznos munkát folytatni. 

• Próbás tag: Jogosultságai és kötelességei nagy vonalakban megegyeznek az 
aktív tag esetében definiáltakkal, csupán „DEMO” verzióban: az értékcsomag 
egy kis szegletét veheti igénybe, cserébe az elvégzendő munka sem teljes értékű.

• Vezetőségi tag: A vezetőségi tag belefolyhat a szervezet irányításába, dön-
téshozatalba, az öt értékcsomag kihasználására nagyobb lehetőségei nyílnak 
meg a több elvégzett munka folytán.

• Elnökségi tag: Az elnökségi tag hasonló a vezetőségi taghoz, de napi szintű 
feladata a szervezet menedzselése, és közvetlen szólhat bele a szervezet 
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irányításába, irányvonalak kijelölésébe, első kézből tapasztalhatja meg előnyeit. 
Természetesen ezzel a pozícióval jár legnagyobb felelősség és legtöbb feladat.

Az értékesítés fellendítése a nagyobb mértékű munkavégzést jelenti. Ez két irányból fakad: 
• Belső motiváció: a tag belülről indíttatott munkavégzése. Ennek kulcsa a rele-

váns értékjavaslatok biztosítása, a megfelelő kommunikációs csatornák biztosí-
tása és az ügyfélkezelés. Ez utóbbi egy jól működő elismerési, díjazási és ösz-
tönzési rendszert magában foglal. A hallgatónak éreznie kell már a tagság alatt is 
a szakkollégiumból származó előnyöket.

• Külső motiváció: a szervezet által meghúzott követelmények. Erre egy jól mű-
ködő szakkollégium esetén kisebb szükség van, csak a minimum előírását teszi 
lehetővé. Ezen minimum szint meghatározása azonban mégis alapvetően szük-
séges, mert a szervezet komolyságát tükrözi.

Bevételi források
A bevételi forrásoknál a fogyasztói szegmenstől kapott bevételről beszélünk. Ebben az 
esetben a bevétel nem anyagi jellegű, a szakkollégiumban való munkavégzést jelenti. 
A szervezetnek a következő kérdést érdemes feltennie: 

„Mely értékjavaslatért lesz hajlandó a fogyasztó – szakkollégista –
 a szakkollégiumba munkát fektetni?”

A második fejezetben taglalt 5 értékcsomag az, amiért hajlandóak a hallgatók mun-
kát végezni. Ebből a felmérések alapján az első három (elméleti szaktudás, gyakorlati 
szaktudás, közösség), amelyet leginkább elvárnak a tagok, a kedvezmények ösztönzőleg 
hathatnak, a soft-skillek pedig elsősorban munkavégzés közben megjelenő értékcsomag.

Bevételi oldalon olyan tevékenységekről érdemes említést tenni, amelyek a szervezet 
életét elősegítik, hozzáadnak/fejlesztik azt: 

• Elkészült, bemutatható projektek
• Elkészült tudományos TDK dolgozatok, cikkek stb.
• Versenyeredmények
• Tudásbázis gyarapítása
• Egymás segítésére irányuló tevékenységek
• Szervező tevékenységek (előadás, üzemlátogatás, projektek stb.)
• PR tevékenységek
• Pályázatírás
• Szponzorációs tevékenységek
• Adminisztratív tevékenységek
• Operatív tevékenységek
• Vezetőségi utánpótlás, felvételi rendszer menedzselése
• Szakkollégium kapcsolati hálójának bővítése
• Vezetői tevékenységek

Ezen tevékenységek mind nélkülözhetetlenek egy jól működő szakkollégium életé-
ben, és megfelelő alapot adnak későbbi fejlődés tekintetében.

Legfontosabb erőforrások
A legfontosabb erőforrások meghatározásánál azokat az erőforrásokat érdemes számí-
tásba venni, amelyek nélkül a fejlesztés véghezvitele kivitelezhetetlen lenne. A belső 
elemzésnél használt hét kategórián végighaladva adódnak a fő erőforrások.
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Szervezeti erőforrások
A jelenlegi szervezeti erőforrásokra alapozva kell elvégezni a fejlesztést. A szerve-

zetnek kialakult döntési procedúrája és döntéshozó szervei vannak, ezek alkalmazása 
elengedhetetlen a fejlesztésekhez. Ezen kívül szervezeti erőforrásnak tudható be a meg-
alapozott jogi háttér, ami szintén segíti a fejlődést.

Humán erőforrások
A megújulás kulcserőforrásának a humán erőforrás tekinthető. Ez szolgáltat alapot a 

fejlődéshez, a humán erőforrás kreatív szellemi és végrehajtó tevékenységére van szük-
sége leginkább a szervezetnek. Ennek fejlesztését nem új tagok felvételével, hanem a 
jelenlegiek fejlesztésbe való bevonásával lehet elérni: workshopok és szakkollégiumi 
viták szervezésével, felelősök és feladatkörök kijelölésével lehet érdemi módon kihasz-
nálni ezt az erőforrást. A jelenlegi 6 fő a szervezet jelenlegi szinten való fenntartására 
elegendő, azonban a fejlődéshez kevés, mindenkinek több szerepet szükséges vállalnia.

Tárgyi erőforrások
A fejlődéshez a tárgyi erőforrás háttér alapvetően rendelkezésre áll, a fejlődéshez 

elegendő a jelenlegi erőforrás kihasználása. A kommunikációs csatornák működé-
séhez is szükségesek erőforrások, elsősorban marketinganyagok formájában: plaká-
tok, szórólapok, honlapok stb.

Hírnév- és elismertség jellegű erőforrások
Jelenleg a szervezet kevés hírnév és elismertség jellegű erőforrással rendelkezik; 

valójában pont ennek a fejlesztése a stratégia egyik elsődleges feladata. A jelenleg 
is rendelkező hírnévre, presztízsre azonban érdemes alapozni, segíthet a humán erő-
források kihasználásában.

Pénzügyi erőforrások
A jelenlegi pénzügyi erőforrások kihasználása a humán erőforrások végrehajtó 

tevékenységeit tudja támogatni: a felmerült ötletek, lehetőségek gyakorlatba való 
átültetését. Ennek okán a jelenleg rendelkezésre álló kis mennyiségű pénzügyi erő-
forrás átgondolt, szisztematikus felhasználása javallott, ahol lehet, megtakarítási 
lehetőségeket keresve.

Technológiai és innovációs erőforrások
A szakkollégium jelenleg nem rendelkezik technológiai és innovációs erőforrásokkal.

Kulcstevékenységek
A kulcstevékenységek azok a tevékenységek, amelyek nélkülözhetetlenek a stratégiai 
modell megvalósulásához, tehát maguk a fejlesztések, változtatások. A kulcstevékeny-
ségek meghatározása a kibontott problémafa ágainak priorizálásával történik, minden 
tevékenységhez két értéket rendelünk. Az első érték a tevékenységhez kapcsolódó 
intenzitás meghatározása: jelenleg mennyire jellemző a szervezetre az adott tétel 
megléte? A másik érték a fontosság, azaz, hogy mennyire esszenciális a megvalósí-
tás a fejlődés eléréséhez. Az értékekre egy egytől ötig tartó skála került felhaszná-
lásra, a 4. táblázatban látható értékelési megjegyzésekkel. Az összetevők számszerű-
sítésével megkönnyíthető a stratégia kidolgozásának menete. A számszerűsítés egy 
intenzitásmátrix segítségével valósul meg.
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Érték Fejlesztés szükségessége (Intenzitás) Fontosság

1 Nem szükséges Nem fontos

2 Kismértékű fejlesztés szükséges Kevéssé fontos

3 Közepes mértékű fejlesztés szükséges Közepesen fontos

4 Nagymértékű fejlesztés szükséges Fontos

5 Esszenciálisan szükséges a fejlesztés Nagyon fontos

4. táblázat: A priorizálási skála értékei a fejlesztés szükségessége és a fontosság tekintetében

Az egyes elemek rangsorértéke a két tényező összeszorzásával adódik, majd bekate-
gorizálást követően egy cselekvési mátrix adódik: mely tevékenységek képezik a gyors 
fejlődés kulcsát, és melyek azok, amelyekkel ráér később is foglalkozni. A kategorizálást 
szintén 5 osztályra került szétosztásra: 

• 1–5: A jelenlegi helyzet megfelelő
• 6–10: Átgondolandó, de nem aktuális feladatok
• 11–15: Napirenden tartandó, de nem sürgős feladatok
• 16–20: Kiemelt jelentőségű feladatok
• 21–25: Legfontosabb feladatok

Ezen értékek alapján összeszedett kulcstevékenységek az 5. táblázatban találhatók 
bekategorizálva. A táblázatban megfigyelhető, hogy a kulcstevékenységek szinte kivétel 
nélkül a szervezeti, a humán és a hírnév, elismertség jellegű erőforrás fejlesztését tűzi ki 
célul (de azokon belül vannak jelenleg is jól működő elemek), ezek alapján elmondható, 
hogy az elvégzett marketingkutatás a megfelelő erőforrások kibontására került felhasz-
nálásra. Az alábbiakban a kulcstevékenységek kibontására kerül sor.

Legfontosabb tevékenységek
Utánpótlásrendszer fejlesztése
A vezetőségi utánpótlás kérdése jelenleg egyáltalán nem megoldott a szakkollégiu-

mon belül. Ennek kivitelezése top prior tevékenység, hiszen bármilyen fejlesztés, vál-
toztatás csak akkor éri el célját, ha lesz, aki továbbvigye, befejezze azt. 

Javaslat: utánpótlásrendszer kidolgozása (mentorok kinevezése, program és felada-
tok kidolgozása, kapcsolattartás).

Tudásbázis létrehozása
Jelenleg nem rendelkezik a szervezet egységes, írott formában lévő tudásbázissal, így 

az elnökségnek kell minden feladatot egyesével leosztania, a hozzá szükséges oktatást 
elvégeznie. Ez rengeteg erőforrást igényel, egy tudásbázis létrehozása nélkülözhetetlen.

Javaslat: a tudásbázis tartalmazza a szervező és menedzselő tevékenységek (előadás, 
üzemlátogatás, projektek stb.), PR tevékenységek, pályázatírás, szponzorációs tevé-
kenységek, adminisztratív tevékenységek elemeket!
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Szigorúbb felvételi rendszer kialakítása
A kutatások alapján kulcsfontosságú, de jelenleg teljesen diverzifikált felvételi rend-

szer teljes újragondolásra szorul. Ez az egyik fő záloga a hosszútávon való sikeres mű-
ködésnek.

Javaslat: kétszintű felvételi rendszer kialakítása: egységes szakkollégiumi és 
egyéni szakosztályi felvételi irányszámok definiálása, felvételi elvárások megfo-
galmazása.

Díjazási és elismerési rendszer kialakítása
A díjazási és elismerési rendszer kialakítása elsősorban nem anyagi, hanem szel-

lemi elismerést takar, amely kiváló motiváló eszköz a nagyobb munkavégzésre. 
A kutatások alapján elmondható, hogy az elismerési rendszer „befektetett munka-
eredmény” arányban az egyik legjobb eszköz a produktivitás növelésére, és csak 
pozitívan emeli ki a tagokat.

Javaslat: díjalapítás, hallgatók folyamatos dicsérete, támogatása, szakkollégiu-
mért nyújtott tevékenységek példaértékű díjazása (póló, pulóver, táska, oklevél stb.).

Eseményeken, programokon való megjelenés fejlesztése
A hallgatók megnyerésében játszik kulcsszerepet, mivel egyszerre figyelemfel-

keltő és értékközlő. A szervezetnek nagyobb hangsúlyt kell fektetni a nyilvános 
megjelenésre, ez az egyik első pont, ahol a potenciális vevőivel találkozik.

Javaslat: gólyatábori és nyílt napos megjelenés újragondolása, értékjavaslatra 
fektetve a hangsúlyt.

Tagság felé irányuló kommunikáció fejlesztése
Az értékjavaslatok „vásárlása” elsősorban a tagok felé mutatott kommunikációval 

realizálható. Ennek fejlesztése szintén kulcskérdés, hogy a tag pontosan tudja, mi-
kor, hol, hogyan kaphatja meg értékjavaslatát, illetve láthatja el feladatait.

Javaslat: kommunikáció színtereinek újragondolása, közös Facebook-csoport 
létrehozása.

Kulcspartnerek
A kulcspartnerek azok a támogatók, akik a kulcstevékenységeket és kulcserőforrá-
sokat részben vagy egészben biztosítják a szervezet számára. Az alábbi kérdésekre 
kell választ találni:

• Ki a legfontosabb partnereink?
• Ki a legfontosabb beszállítóink?
• Mely kulcsforrásokat kapunk a partnerektől?
• Milyen kulcsfontosságú tevékenységeket végeznek a partnerek?

A BME Gépész Szakkollégium legfontosabb partnereinek a tanszékek és maga az 
egyetem tekinthető. Ezen szervezetek biztosítják a szakmai szellemi háttértudáson kívül 
a fizikai erőforrások nagy részét, így jó partneri viszony elengedhetetlen. A Gépészkari 
Hallgatói Képviselet vállal felelősséget a BME Gépész Szakkollégium jogi jellegű 
tevékenységeiért, biztosítja az alapítvány működését, ezért a velük való jó kapcso-
lat szintén alapvetőnek számít. Pénzügyi források biztosításának érdekében ipari 
kapcsolatok kiépítése és fenntartása szükséges, azonban ezek pótolhatók (más 
cégek által), így habár a meglétük kulcsfontosságú, mégsem számítanak kulcs-
partnereknek.
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A stakeholderek – a szervezet érintettjei
A Gépészmérnöki Karon található iparág elemzése után szükséges kitérni a hálózati 
kapcsolatok, értékhálók szerepére is. Az értékháló mindazon érintett szervezeteket 
foglalja magában, amelyek az adott vállalat értékteremtő tevékenységéhez pozitív 
vagy negatív módon hozzájárulnak, azaz értéknövelő vagy értékcsökkentő befolyás-
sal bírnak [10]. A Gépészmérnöki Karon található öntevékeny körök legfontosabb 
hálózati kapcsolatai közé tartoznak egyrészről a tanszékek, hiszen a tanszékek nagy 
része kapcsolatban áll egy szakosztállyal, potenciális felvevő bázist jelentenek nekik a 
doktoranduszképzésre, emellett jó képességű hallgatók révén TDK munkát is szívesen 
végeznek. Érintett még a Gépészkari Hallgatói Képviselet és maga az egyetem, hiszen 
tőlük közösségi ösztöndíjat kapnak a hallgatók, emellett a munkájukkal hozzájárulnak 
a kar presztízsének növeléséhez. Megjegyzendő a szakkollégium és a szakosztályok 
sajátos kapcsolata, hiszen mind a szakkollégium, mind a szakosztályok a Gépészkari 
Hallgatói Képviselet bejegyzett öntevékeny körei, azonban a szakosztályok együtte-
sen csoportosulnak a szakkollégiumban. További érintettek a cégek, ők anyagi támo-
gatásért cserébe szakmai programjaik promótálását, valamint álláslehetőségeik hirde-
tését kapják a szakkollégiumtól.

Költségszerkezet
A kulcstevékenységek, kulcserőforrások és kulcspartnerek meghatározása után lehetsé-
ges a költségszerkezetet kialakítani. Költségszerkezet kialakításakor felmerülő vezérfo-
nalak:

• Melyek a legfontosabb költségek?
• Mely erőforrások a legdrágábbak?
• Mely kulcstevékenységek a legdrágábbak?

A fejlesztés legfontosabb költségei erőforráshasználat-jellegűek, azon belül is a ki-
emelendő a humán erőforrás költségei. A fejlesztésekhez és azok eredményeinek meg-
tartásához új pozíciók, feladatkörök szükségesek, az alábbi módon:

• Új pozíciók definiálása
 ○ Tudásbázis menedzser
 ○ Mentorvezető
 ○ Felvételi bizottság vezető
 ○ PR vezető
 ○ Értékjavaslat felelős
 ○ Rendezvényfelelős

• Szakvez szerepe
 ○ Adminisztrációs feladatok minimalizálása
 ○ Szakvez átalakítása fejlesztésközpontú tevékenységgé

• Elnökség szerepe
 ○ Adminisztrációs feladatok minimalizálása
 ○ Fejleszteni kívánt pontok előkészítése Szakvez számára
 ○ Tagság szerepe: újonnan létrehozott szerepkörök, pozíciók elvállalása, se-

gítése

(5. Összefoglalás)
A szekunder kutatás során végzett külső és belső környezetelemzés alapján egyértelműen 
kirajzolódott, hogy a szakkollégiumnak fejlesztő stratégiát érdemes alkalmazni, amely a 
szakkollégium lehetőségeit kihasználva csökkenti/megszünteti annak gyengeségeit.
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A SWOT-analízisből kiindulva a vezetői döntési problémát fogalmaztuk meg: az 
elkövetkező 5 évet nézve milyen változtatások szükségesek a szakkollégium sikeres 
működésének elérése érdekében. A marketingkutatási problémát úgy határoztuk meg, 
hogy melyek a szakkollégiumba való jelentkezés, az aktív közreműködés és a tagsági 
elégedettség befolyásoló tényezői. A probléma szétbontására használt struktúragráf rávi-
lágított, hogy a humán, a szervezeti és a hírnév, elismertség jellegű erőforrások kielem-
zése jelenti a kulcsot a probléma gyökerének feltárásához, amelyre kvalitatív kutatások 
voltak szükségesek.

A 10 szakosztály vezetőséggel, 3 tanszéki oktatóval és 2 más szakkollégiumi vezetők-
kel készített kvalitatív kutatás során kiderült, hogy komoly hiányosságok mutatkoznak e 
három erőforrás terén: nem hatékony szervezeti felépítés, utánpótlás és elismerési rend-
szer hiánya, túl alacsony követelmények és rossz értékkommunikáció miatt a hallgatók 
motiválatlanok a szakkollégiumon belüli munkavégzésre.

A 9 elemes modell segítségével e probléma megoldására és a szakkollégium műkö-
désére tettünk javaslatokat. A legfontosabb modellelemeket kiemelve megállapítható, 
hogy a szakkollégium értékjavaslata 5 nagyobb értékcsomagból tevődik össze: elmé-
leti szaktudás csomag („passzív”); gyakorlati szaktudás csomag („aktív”); közösségi 
csomag; soft skillek csomag; illetve a szakkollégiumi tagsággal járó kedvezmények 
csomag. További kiemelendő modellelem a kulcstevékenységek-elem, ebben kerültek 
összegyűjtésre azok a változtatások, amelyek a fejlesztés nélkülözhetetlen lépései. A 
változtatások két dimenzió alapján kerültek osztályozásra (1 – 5 skálán): intenzitás 
(jelenleg mennyire jellemző a szervezetre az adott tevékenység megléte); illetve pri-
oritás (mennyire szükséges a fejlesztés véghezvitele). A két tényező összeszorzásával 
adódik az intenzitásmátrix, amely segítségével megkapható a fejlesztés ideális sor-
rendje. Az elsődlegesen elvégzendő feladatok közé tartozik egy utánpótlás és szigo-
rúbb felvételi rendszer kidolgozása, díjazási és kedvezményrendszer kialakítása és a 
külső-belső kommunikáció fejlesztése. Másodlagos feladatok közé magasabb köve-
telmények állítása, közösséghez való tartozás erősítése és a szervezeti felépítés haté-
konyabbá tétele került. A harmadik kiemelendő tényező a költségszerkezet-változás, 
hiszen jelen esetben (a szakkollégiumra vonatkoztatott modell-interpretálás esetén) 
nem anyagi költségváltozásról van szó elsősorban, hanem emberi erőforrásigényről. 
Megállapítható, hogy új pozíciók definiálása szükséges a szakkollégium működésében 
(többek között tudásbázis-menedzser, mentor- és felvételi bizottságvezető, PR vezető), 
emellett érdemes újra definiálni a szakosztályvezetői fórum, a szakkollégium elnöksé-
gének, valamint a tagságnak a szerepét.

További kutatási lehetőségek
A problémák (valamint azokra adott megoldási javaslatok) értékelését szeretnénk a jö-
vőben a tagság véleménye alapján újra elvégezni, finomhangolni. Ehhez hipotéziseket 
állítottunk fel (10 db), valamint elkészült egy 32 kérdésből álló kérdőíves kutatás a 
hallgatói motivációk, a szakkollégiummal kapcsolatos ismeretek és vélemények meg-
ismerése érdekében, online megkérdezés formájában. A kérdőívet a kari 2443 alap- és 
804 mesterszakos (aktív státuszú) hallgató közül a 1,5 hetes kitöltési intervallum alatt 
352 hallgató töltötte ki.

A megoszlás az alábbiak szerint alakult:
• BME Gépészmérnöki Kar hallgatói (350 fő)
• BME Gépész Szakkollégium tagjai (64 rendes tag és 41 próbás tag)
A kérdőív eredményeinek kiértékelése a kutatás következő fázisa.
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A kutatást részletesen dokumentáltuk a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Gazdaság- és 
Társadalomtudományi Karának Tudományos Diákköri Konferenciáján 2018-ban bemutatott Az Egységben a 
sokszínűség – A BME Gépész Szakkollégium sikertényezőinek elemzése marketing nézőpontból című TDK-
dolgozatban. A dolgozat a Menedzsment gyakorlati kérdései szekcióban került bemutatásra dr. Petruska Ildikó 
témavezetésével, akinek áldozatos munkáját ezúttal is nagyon köszönjük!
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JEGYZETEK

1 A kutatás és a felmérések 2018 második fél-
évében készültek, ezért a hivatkozott adatok 
a megjelölt időszakra vonatkoznak, azonban a 
meghivatkozott források a cikk megjelenésé-
nek időpontjában is elérhetők, nem vesztették 
aktualitásukat.

2 Korábbi nevén Budapesti Műszaki Egyetem, 
melynek hivatalos rövidítésekor a BME moza-

ikszót szokták gyakran használni [1], amely 
a Természettudományi Kar (1998), valamint 
a Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar 
(1998) alapítását követően, 2000-ben végre-
hajtott névváltoztatást megelőzően alakult ki, 
így a hagyományt követve megmaradt a BME 
betűszó.

3 Hivatalos rövidítés: GPK [2].
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4 A szakkollégiumok a kari közösségi ösztöndíj-
ban való pontozás miatt sorolandók az öntevé-
keny körök közé, a szakkollégiumban végzett 
tevékenységért kizárólag közösségi ösztöndíj 
kapható.

5 Továbbiakban: SZMSZ.

6 Gyakori megnevezés a Gépész Szakkollégium is, 
emellett a hivatalos rövidítés a GSZK.

7 Az egyetlen kivétel a KTK Számítástechnika 
Szakosztály, amely 1981-es alapítású, azonban 
szolgáltató jellege miatt működésben is eltér a 
többi szakosztálytól.



PÓCZIK SZILVESZTER

Egy szenvedélyes kutató Nyugat-Afrika bűvöletében 
(Besenyő János Magyarország és a nyugat-szaharai válság 
című könyvéről)

Jelentős intellektuális élményre számíthat, aki kézbe veszi Besenyő János „Magyarország 
és a nyugat-szaharai válság” című új könyvét, különösen akkor, ha a nyájas Olvasó – 
ahogy a recenzens is – történelem- és társadalomtudományokban jártas szakember. A 
magunkfajta ugyanis életkorának haladtával és töméntelen száraz értekezést olvasván 
egyre kevésbé számít rá, hogy érdekfeszítő olvasmány pottyan az ölébe. Besenyő János 
könyve azonban örömteli meglepetés, a könyv ugyanis szó szerint letehetetlen, valóság-
gal a fotelba szögezi az Olvasót.

A könyv címe önmagában is felteszi a kérdést, vajon mi köze van Magyarországnak 
a nyugat-afrikai válságrégió(k)hoz? Elég azonban belepillantani a tartalomjegyzékbe, 
hogy gyanút fogjunk, bizony van közünk hozzá. A fejezetcímek pedig előrevetítik, hogy 
hiánypótló munkával van dolgunk.

A személyes hangvételű előszóból megtudhatjuk, honnan is a szerző elkötelezett 
érdeklődése e nagypolitikai szempontból talán másodlagos, ám nemzetközi válságke-
zelési szempontból annál izgalmasabb és tanulságosabb téma iránt. Nos, onnan, hogy 
katonai vezetőként maga is részese volt – egyebek között – az ENSZ nyugat-szaharai 
békemissziójának. Érdemeit idehaza magas állami kitűntetéssel ismerték el. Eddigi szép 
pályaívének fontos állomása volt a tudományos fokozat megszerzése, majd a Honvéd 
Vezérkar Tudományos Kutatóhelyének parancsnoki tisztsége, ma pedig – már civilként 
– az Óbudai Egyetemen (Biztonságtudományi Doktori Iskola, Afrika Kutató Központ) 
folytatja tudományos és intézményfejlesztő tevékenységét. Bár nem most rugaszkodik 
neki először a nyugat-szaharai válság bemutatásának1, könyvei sorában az itt tárgyalt mű 
bizonyosan az eddigi legnagyobb vállalkozás.

A kötet magas általánosítási szintről közelít a részletesebb leíró részek felé. Az első 
fejezetben a Nyugat-Szaharával kapcsolatos alapismereteket adja közre, ismertetve a 
térség földrajzi, éghajlati és gazdasági jellemzőit, valamint az ott élő, szaharávi néven 
ismert népesség szociokulturális és társadalmi sajátosságait. Időben távolról indít: 
visszatekint a történelem előtt időkre, majd az ókorra, ezt követően az európai gyar-
matosítás időszakára, mint a nyugat-szaharai konfliktus előzményeire. Sorra veszi 
a spanyol, portugál, francia gyarmati uralmi periódusokat, és neokolonialista kísér-
leteket, majd a függetlenné vált szomszédos afrikai országok, Marokkó, Mauritánia, 
és Algéria torzsalkodását a terület felett, végül pedig az Afrikai Unió és az ENSZ által 
kezdeményezett békéltetési tárgyalásokat, békefenntartó műveleteket és eredménytelen 
megállapodásokat.

Magyarként joggal hisszük és büszkén állítjuk, hogy hazánk sohasem volt gyarmat-
tartó ország, történelmünk tehát mentes a gyarmati kor bűneitől, miközben például a bri-
teknek és franciáknak bőven volna mit bevallaniuk, bár nemigen jeleskednek népirtás-
sal, tömegmészárlással, kínzással és egyéb jogtiprásokkal tarkított múltjuk feldolgozásá-
ban. A kötet második fejezete azonban arról győz meg, hogy a Habsburg Monarchia egy 
időszakában nagyon is törekedett arra, még ha sikertelenül is, hogy a fekete kontinensen 
gyarmatokat szerezzen. Ezt szolgálta már az 1770-es évek flottafejlesztési programja, 
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bár végül a birodalom nem volt képes megfelelő flotta felállítására, így a gyarmatosítási 
versenyben alulmaradt. A Habsburg Birodalom érdeklődését jól mutatja, hogy a kor-
mányzat több osztrák, cseh és magyar kutató utazását is fedezte. Ezek a tudományosnak 
álcázott expedíciók nem mellékesen fontos adatokat szolgáltattak a külügyminisztérium 
számára – olvassuk a könyv 64. oldalán. A Szerző részletesen ismerteti az Osztrák–
Magyar Monarchia próbálkozásait a ma Nyugat-Szaharaként ismert terület megszer-
zésére. A spanyolok 1898-ban a vesztes spanyol–amerikai háború után fel is ajánlották 
megvételre az akkor Rio de Oro nevet viselő területet a k. u. k. Monarchiának, de az 
üzlet finanszírozási kérdéseken és a magyarok ellenkezésén megbukott. A Monarchia 
afrikai gyarmatszerzési törekvései az 1878. évi berlini kongresszus után egyébként is 
lassan háttérbe szorultak, figyelme egyre inkább a Balkánra összpontosult.

A Szerző egész fejezetet szentel az 1920-ban alapított Spanyol Idegenlégiónak és 
abban a magyar önkéntesek szerepének. Már az alapítástól kezdve megjelentek az I. vi-
lágháború után talajt vesztett magyar katonák az idegenlégióban, amely meghatározó 
szerepet játszott a gyarmati lázadások leverésén túl a spanyol polgárháborúban is Franco 
oldalán. A 80. oldalon levéltári forrás alapján szerezhetünk tudomást arról a vadállati ke-
gyetlenségről, amely az ún. Rif háborúban érvényesült mindkét oldalon. Az idegenlégió 
alakulatai a spanyolok 1976-os kivonulásáig minden gyarmati csatározásban rész vettek, 
de egyes egységei a II. világháborúban is harcoltak a Kék Hadosztályban Hitler oldalán. 
1945 után a Légió, amely már korábban is intenzív toborzást folytatott Európában és 
főként Latin-Amerikában, újabb utánpótlást kapott az előbb a németek oldalán harcoló, 
majd menekülni kényszerülő különféle nemzetiségű nácik, katonák, kalandorok, bűnö-
zők és civil önkéntesek soraiból. Németországban 1946-ban korábbi nyilasok magyar 
leventéket toboroztak a Spanyol Idegenlégióba, a toborzás vezetőjét név szerint is 
ismerjük. A fejezet a „történelem alulnézetből” koncepció jegyében számos magyar 
önkéntes kacskaringós életútjába enged bepillantást. A Légióban szolgáltak külön-
féle múltú és végzettségű magyarok: a székely hadosztály egykori zászlósa, 1919-es 
kommunista, kiugrott missziós szerzetes, vidéki szabó és világgá ment gimnazista. 
A Légió előszeretettel alkalmazta a kelet-európaiakat, főként altiszti beosztásokban. 
A világpolitikai dimenziókban is gondolkodó Franco tábornok nagyralátó elképzelése-
iben a Légió egy nemzetközi haderő lehetséges magjaként szerepelt, amely egy újabb 
európai háborús helyzetben képes lesz Kelet-Európa felszabadítására a szovjeturalom 
alól. Ez a szovjetellenes vízió képezte a nyugati magyar katonai emigrációt összefogni 
igyekvő Magyar Harcosok Bajtársi Közössége és a Légió közti „vendégtiszti” program 
bázisát az 1950-es években. A Légió az afrikai gyarmatok feladásával (1975) elveszítette 
funkcióját, nevét pedig Spanyol Légióra változtatták és távozásra bírták a külföldieket.

A könyvnek a nyugat-szaharai régióval foglalkozó magyar diplomáciai és titkosszol-
gálati levéltári iratokat feltáró és feldolgozó része, amelyben a Szerző történészi tehetsé-
ge és alapossága különösen kidomborodik, 258 oldalas terjedelmével és kimerítő tartal-
mával önálló könyvként is megállná a helyét, hiszen korábban feldolgozatlan vagy csak 
igen hézagosan feldolgozott anyagot tár az Olvasó elé. Az 1947 és 1996 közötti időszak-
ból évről évre, olykor hónapról hónapra követhetjük végig a kommunista időszak, majd 
a rendszerváltás utáni évek vonatkozó magyar külpolitikájának alakulását és jellegze-
tességeit a Szovjetunió és a kommunista országok, az USA, az európai nagyhatalmak, a 
függetlenné vált észak-afrikai államok, valamint az ENSZ és az Afrikai Egységszervezet 
által teremtett erőtérben. A diplomáciatörténetben kevésbé jártasak számára talán re-
velációként hat, mennyi politikai, gazdasági és katonai érdek és elképzelés keresztezi 
egymást egy olyan régióban, mint a népesség szegénységét tekintve aligha alulmúlható 
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Nyugat-Szahara, hivatalos nevén Szaharai Demokratikus Arab Köztársaság (SZADK/
SADR), amely a spanyol gyarmatosítók távoztával Marokkó, Algéria és Mauritánia 
földrajzi háromszögébe zárva próbál – a marokkói megszállók által fallal kettévágva – 
1976 óta máig függetlenségre vergődni. A fejezetben közreadott külügyi iratok egyszer-
re példázzák az említett érdekütközéseket és a szovjet járszalagra fűzött magyar diplo-
mácia vergődését az igazodási kényszer csapdájában. A korabeli magyar külügyi vezetés 
minden jelentősebb alakját megszólaltató archív dokumentumok jól szemléltetik, hogy a 
hatalmi játszmák mögött húzódó súlyos – Nyugat-Szahara esetében főként a foszfát bá-
nyászatához és exportjához fűződő – gazdasági érdekek felülírják a jogos függetlenségi 
törekvéseket, a menekültek jogait, sőt az emberi alapjogokat is (lásd 283. o.). A nyu-
gat-szaharai konfliktus egyik tanulsága, hogy a nemzetközi szervezetek (ENSZ, Hágai 
Nemzetközi Bíróság vagy éppen az Afrikai Egység Szervezete) határozatai figyelmen 
kívül hagyhatóak, a népességarányok erőszakos megváltoztatásával kijátszhatóak, vagy 
az örökkévalóságig halasztgathatóak, tisztviselőik pedig korrumpálhatóak. A hatalmi 
erőviszonyok mindenkori változásai tükröződnek vissza a SZADK elismerése körüli 
huzavonában és a segítségnyújtás méricskélésében. Ahogy a 117. oldalon olvassuk: „a 
magyar diplomácia … patikamérlegen mérte ki, hogy a szembenálló országoknak mikor 
milyen támogatást nyújtson”, így a Polisario erősödésével a magyar humanitárius segély 
mennyisége például hajszálnyival nőtt a 80-as évek elején. A fejezet végén elkelt volna 
egy értékelő összegzés, amely kontúrozott tendenciákká fonja egybe e hosszú időszak 
diplomáciai eseményeit.

A rendszerváltás, majd a NATO-hoz és az EU-hoz történő közeledés és csatla-
kozás nemzetközi biztonságpolitikai tekintetben bizonyos mértékben felértékelte 
Magyarországot, ami a nyugat-szaharai válságkezelésben vállalt szerepben is megmu-
tatkozott. Bár 1991-ben tűzszünet jött létre a harcoló felek között, a konfliktus végleges 
rendezése egyre kilátástalanabbá vált. Az ENSZ 1994-ben, majd 1998-ban ismét meg-
kereste Magyarországot azt kérve, küldjön katonai és rendőri megfigyelőket az afrikai 
ENSZ-műveletekbe. Ennek nyomán 1996-tól 2001-ig négy turnusban magyar rendőrök, 
2000-től pedig katonák vettek részt az ENSZ Biztonsági Tanács által létrehozott béke-
fenntartó, megfigyelő és a népszavazás előkészítését szervező és felügyelő különleges 
kontingensének (MINURSO) munkájában. A rendőrökről szóló fejezet elején képet 
kapunk a helyi népesség összeírásával és a népszavazás statisztikai előkészítésével 
megbízott Azonosítási Iroda szervezeti felépítéséről, a nyugtalan környezetben olykor 
akadozó munkájáról és a szétszórt törzsi népesség demográfiai számbavételének ne-
hézségeiről. A 270. oldaltól a nemzetközi rendőri kontingens létszámának alakulásáról 
kapunk aprólékos bemutatót. 1995 februárjában 13 fős magyar rendőri csoport utazott 
ki a misszióba, akik, miközben kijelölt feladataikat (vö. 273. o.) végezték, sikerrel estek 
át a nyelvi, szakmai és egészségügyi próbatételeken. Néhányan még az „ördög kertjé-
nek” csúfolt Tindouf-ban is vállalták a megerőltető szolgálatot. Eléggé – bár a magyar 
hivatali mentalitást ismerő számára talán mégsem annyira – meglepő, hogy a külszolgá-
latból hazatérők többségének szakmai tapasztalatait nem hasznosította a rendőri testület. 
Szomorú, hogy „a MINURSO állományában szolgáltak nagy része nyugállományba 
vonult, vagy más okok miatt leszerelt” (292. o.). A szerző által fejlesztett kérdőívekkel 
végzett kutatás messze többet nyújt a szolgálati statisztikáknál.

A kötet utolsó fejezete, amely az ENSZ nyugat-szaharai műveletének katonai vo-
natkozásait és a magyar katonák részvételét tárgyalja, szerkezetében követi az előző 
fejezetet. A MINURSO széles feladatkörre és kb. 1700 főre tervezett, de a végül csupán 
mintegy 230 főre korlátozódó katonai kontingenséről szóló rész árnyalt beszámolót 
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nyújt a békemisszió idestova 20 éve tartó hányattatott sorsáról. E küldetés eleddig a 
reménytelibb időszakok (Houstoni Egyezmény, Baker-terv) ellenére kudarcosnak bizo-
nyult, ami azonban nem a MINURSO bűne. Magyarország többszöri megtorpanás után 
10 fős kontingenst ígért, és 2000 októberében meg is kezdte – bár hiányos és elavult 
felszereléssel – az első békefenntartók kiküldését a misszióba. A magyar csoport 2003-
ban női résztvevővel egészült ki.

A Szerző békefenntartóként, majd vezérkari tisztként jó ideig közvetlenül látta mind 
a MINURSO, mind a Honvédség csúcsvezetésének tevékenységét. Könyvében egyes 
helyeken hangot is ad tárgyilagos kritikai véleményének (pl. 337–338. o.). Ami a haza-
térők szakma tapasztalatainak hasznosítását illeti, a katonák sem jártak jobban a rend-
őröknél: a MINURSO katonai kontingensét három éven keresztül vezető Száraz György 
vezérőrnagy tapasztalatait a Magyar Honvédség nem használta fel kellőképpen, illetve 
több más magyar békefenntartó is sérelmezte, hogy a katonai vezetés nem tartott igényt 
tapasztalataikra (336. o.). A volt békefenntartók körében felvett interjúk és a kérdőíves 
kutatás rávilágított a szűkös előmeneteli lehetőségekre és a kiégés, megkeseredés kita-
pintható jelenségére. Bár a Nyugat-Szaharában szolgáló katonák mindegyike felsőfokú, 
több mint fele egyetemi végzettséggel rendelkezett, más nemzetiségű katonák pedig 
személyes és szakmai kapcsolatok alapján igen jóra értékelték tevékenységüket, haza-
térésük után egy részük elhagyta a Honvédséget vagy nyugdíjba ment, de volt olyan is, 
aki leszerelt és lemondott a rendfokozatáról (342. o.). Figyelemre méltó a könyv író-
jának – sajnos csak lábjegyzetben közölt, de a főszövegbe kívánkozó – megállapítása, 
mely szerint a katonai vezetés ismeri a missziókban részvevők magas válási arányával 
kapcsolatos gondot, „de ezzel kapcsolatos kutatásokat nem végeztek, illetve a Magyar 
Honvédség nem rendelkezik olyan hatékony családtámogatási rendszerrel, amely ké-
pes lenne segíteni a házasságok megőrzésében, a válások számának csökkentésében” 
(293. o.).

A könyvet a fontosabb történeti évszámok felsorolása, a felhasznált tekintélyes meny-
nyiségű magyar és nemzetközi szakirodalom, köztük a Szerző releváns publikációinak 
felsorolása, majd a vonatkozó ENSZ-dokumentumok és a levéltári iratok felsorolása 
zárja, utóbbiak feltalálási helyük szerint csoportosítva. A név- és tárgymutató után tér-
képgyűjteményt és 50 darabos fotómellékletet találunk. A kötet tehát nagyon komoly, 
saját kutatásokon alapuló jelenkor-történeti mű, irodalmazását és hivatkozásait szak-
történészi alaposság és pontosság jellemzi. A könyv szakmai lektora Búr Gábor, ismert 
afrikanista, nyelvi lektora Galántai Erzsébet volt. A Szerző törekvésén túl valószínűsít-
hetően a lektori munka is hozzájárult ahhoz, hogy jól olvasható, szép, sima, helyesírási 
hibáktól és elütésektől mentes szöveg keletkezett, ami üdítően hat a számos bikkfanyel-
ven írott, idegen szavakkal teletűzdelt mai tudományos dolgozat között.

E sok dicséret ellenére a recenzens nem mehet el néhány jobbító szándékú bíráló 
szó nélkül a kisebb hiányosságok mellett. Az Olvasó szempontjait szem előtt tartva 
határozottan jót tett volna a könyv végén egy bőséges összefoglalás, amely levonja a 
könyv konzekvenciáit. A könyv, különösen a diplomáciai fejezet ki nem mondott ta-
nulsága, egyben – 2020-ban kiemelkedően aktuális – figyelmeztetése és iránymutatása 
Magyarország számára az, hogy a következetesen építkező nemzetelvű politika, le-
gyen szó igazságos vagy igazságtalan ügyről, kellő katonai és nyomásgyakorló erő, 
valamint nemzetközi háttértámogatás birtokában még vesztettnek látszó ügyekben is 
komoly sikereket hozhat. A könyv kiadása körüli sietségben sajnos nem készült angol 
nyelvű rezümé, pedig a könyvkiadást figyelemmel kísérő nemzetközi szervezetek, ki-
adók és könyvtárak régóta éles szemmel figyelik a kisnyelveken kiadott publikációkat is. 
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A MINURSO-ban résztvevő magyar rendőrökkel és katonákkal készült egyéni interjúk 
és az ezekre támaszkodó kérdőíves kutatás, valamint az abból derivált statisztika (290. 
oldal) egyfelől felvillantja a Szerző magas szintű kutatás-módszertani felkészültségét, 
másfelől viszont rámutat, hogy hasznos lett volna egy önálló és koherens módszertani 
rész beillesztése. Ez lett volna hivatott egyfelől magyarázni a részvevő megfigyelésen, 
irodalomkutatáson és levéltárazáson át a kérdőíves véleménykutatáson nyugvó szocio-
lógiai adatfelvételig ívelő módszertani diverzitást, másfelől summázni a könyv alapját 
képező kutatások módszertani tapasztalatait. A könyvben egyetlen – feltehetőleg elírás-
ból eredő – részben téves adat bukkan fel, a 81. oldalon „1937-es spanyol polgárháború” 
szerepel, a helyes dátum azonban 1936 (vagy 1936–1939). A gondos nyelvi lektorálás 
ellenére – ekkora terjedelmű szöveg esetében kevéssé meglepő módon – azért akad a 
szövegben néhány pontatlanság. Mint az arab kultúrát érintő szinte minden dolgozat-
ban, itt is bizonytalanság mutatkozik az arab nevek magyaros vagy angolos formájú 
átírása tekintetében, pedig rendelkezésre áll vonatkozó szakirodalom.2 A könyv szöve-
gébe az angol szakirodalomból került át az ott helytelenül írott „Osterreichungarische 
Kolonial-Gesellschaft” (71. o.): helyesen Österreich-ungarische Kolonial-Gesellschaft. 
A Kolonial-Gesellschaft helyes fordítása pedig ’gyarmati’ (nem gyarmatosító!) társaság. 
Csupán apró, nem értelemzavaró pontatlanság, hogy a szövegben a legtöbb helyen kötő-
jelek állnak a gondolatjel helyett, a korrektornak azonban illett volna erre odafigyelnie. 
Mindez azonban alighanem csak a nagyítóval olvasó recenzensnek tűnik fel, és legke-
vésbé sem zavarja a könyv tartalmi vonatkozásait.

Szakmai sokarcúsága okán a könyvet egyaránt haszonnal forgathatja a politika-, 
kultúr- és hadtörténész, demográfus, katonai és civil szociológus, kifejezetten ajánlható 
a békemissziókra indulók felkészítéséhez, de tanulságos olvasmányként értékes darabja 
lehet minden társadalmi kérdések iránt érdeklődő laikus könyvtárának is.

(Besenyő János: Magyarország és a nyugat-szaharai válság. Budapest, 2020, Monarchia 
Kiadó / Óbudai Egyetem, 470 p.)

JEGYZETEK

1 Ld. pl. Besenyő J.: A nyugat-szaharai válság. Egy 
magyar békefenntartó szemével. Publikon Kiadó, 
Pécs, 2012. [web:] http://real.mtak.hu/83775/1/
besenyo_vfinal.pdf

2 Ligeti Lajos – Terjék József: Keleti nevek magyar 
helyesírása. Akadémiai Kiadó, Budapest, 1981.



FARKAS ATTILA

A szép, az igaz és a jó

Filozófiaművészet és nem művészetfilozófia, úgy is mondhatjuk, nem csak művészet-
filozófia. Művészetfilozófiáról vagy esztétikáról, a kettő közötti viszony különböző 
értelmezésében, sokat olvashattunk. Boros János legújabb, sorban a tizenkettedik 
könyve irányt mutat előre és vissza (kezdet és a vég, meg ami közötte van) a filozó-
fiaművészethez. Személyes szöveg, nem tolakodó grammatikával, nem az Én roman-
tikus középpontba rögzítésével és az olvasó odakényszerítésével, hanem megalapozott 
szemantikával. Nem kényszer, hanem felkínált lehetőség az olvasó számára, legyen 
szakmabeli, más szakterület művelője, vagy „egyszerű” érdeklődő, hogy a megértés-
sel egyszerre véleményt is formáljon az olvasottakról. A filozófiát és a művészetet 
a modernitásban, de már előtte is, elválasztották egymástól, az egyik megért(et), a 
másik gyönyörködtet. A tudományt még inkább megkülönböztették a művészettől a 
megértés és a gyönyörködtetés alapján is, de különösen a természettudomány sikere-
iből kiindulva a direkt gyakorlati, technikai és gazdasági hasznosíthatóság alapján. 
Ezekkel kapcsolatban vitatottá vált, hogy tudomány a filozófia vagy sem, hogy meg-
kaphatja-e a tudomány rangját. Ha erre tartott igényt, az elismerésért vívott küzdelem-
ben természetes szövetségesre lelt a humán és társadalomtudományokban, utóbbiak 
nem „kemény” részében, mert ezek is vesztésre álltak. A filozófiával az volt a baj, 
többek szerint ma is az, hogy a végső kérdésekre keresi a választ, de legalábbis felteszi 
a kérdéseket: mi az igaz, a jó és a szép? A filozófia metafizika maradt ahelyett, hogy 
tanult volna a természettudománytól, amely rengeteget profitált abból, hogy nem ker-
gette a végtelenbe futó lehetetlent. Van egy olyan felosztás is, hogy a filozófiát nem 
kell a tudomány rangjára emelni, mert egyik része ott van, mindig is ott volt, a másik 
része pedig nem tudomány, de szintén magas rangot birtokol, mégpedig a filozófia 
rangját. A nem tudományos filozófia legalább annyira racionális, mit a tudomány, 
csak másképp. Nemcsak az racionális, ha lemondunk a világ és az ember egészének 
vizsgálatáról, hanem az is, ha megmaradunk ezen régi célnál.

A kötet más viszonyítási pontot javasol, nem a tudományt, hanem a művészetet. 
A poézis értelmében minden gyakorlat és minden elmélet is alkotás. Nemcsak tárgyat, 
hanem aktív alanyt is létrehoz. Derrida esetében ez még a művészetre vonatkozik, konk-
rétan a költészetre, arra a folyamatra, melyben a szöveg esztétikai, morális és kognitív 
képességekkel fegyverzi fel olvasóját, és mindez ontológiai jelentést is kap: „Amikor 
neked ír valaki, te még nem vagy, ezen írás alapján leszel valaki”. (19. o.) Ez többet 
ígér, mint amit Rilke kíván, hogy „Változtasd meg élted!”, sőt felveti az elemi kérdést 
is, hogy van-e élet művészet nélkül. Nem mondhatunk mást, mint hogy nincs, mert 
milyen élet lenne, legalább is evilági körülmények között, a tökéletes tétlenség. 
A poézis elsődleges, legszembetűnőbb megnyilvánulása a művészet, rendezzük ehhez 
a filozófiát és a tudományt! Ennek értelmében a tágan vett művészetnek része a filo-
zófia, a tudomány és a szűkebb értelmű művészet. A modell kifejtése során a filozófia 
és művészet rokonsága hangsúlyozódik, a különbségek számbavételére kisebb nyoma-
ték kerül. „Provokáció!” – háborodnának fel nem is annyira a tudósok, sokkal inkább 
némely tudományfilozófusok. Lesüllyeszteni, zülleszteni a tudományt a színészek, tán-
cosok és rajzolgatók szintjére, ki hallott már ilyet? Pedig semmivel nem észszerűtlenebb 
ez a felosztás, mint a többi, sőt méltóbb azoknál.
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A filozófiaművészet kibontása, ami a kötet legterjedelmesebb fejezete, Rorty, Derrida 
és főként Nancy szövegeinek egymásra vonatkoztatott interpretációjából kiindulva 
történik úgy, hogy az tekintettel van Heidegger és főként Kant filozófiájának eredmé-
nyeire is. Nancy munkásságának értő ismertetése a magyar olvasó számára önmagában 
véve is hiánypótló, de ahogy ez bekerül a kötet szerzőjének koncepciójába, példaérté-
kű. Heidegger a dekonstrukció kapcsán mint Derrida ihletője kerül előtérbe, azonban 
Heidegger megáll a művészetfilozófiánál, nem lép be a filozófiaművészetbe, nagyon 
érdeklődik a művészet, de nem a színház iránt. Boros János szerint fel lehet ez ellen 
hozni, hogy „Heidegger egész filozófiai fellépését értelmezhetjük színházi fellépésnek. 
Elegendő, ha ünnepélyes szóhasználatát, nem ritkán királyi magabiztosságú fellépéseit, 
előadásainak fejedelmi többesben megszólaló hangját elemezzük.” (30. o.) Heidegger 
valóban rendkívül teátrális filozófus, de utalnék egy másik jellemzőjére. Nem arra gon-
dolok, hogy állandóan a halállal foglalkozik, ahogy egyik első tanítványa megjegyezte, 
hanem arra, hogy korai korszakában a mindennapok filozófiáját írta meg, hasonlóan a 
kései Wittgensteinhez. Lehet, hogy innen is vezet út a filozófiaművészethez? A Kant-
kapcsolat a szöveg egészét áthatja, s több hangsúlyos helyen meg is mutatja magát. 
Ismerve a szerző Kant-könyvét, ez nem meglepő. Két vonatkozást emelek ki:

(1) Boros János szerint, szerintem is, Kantnál az egyik legfontosabb, hogy az elmén 
nem lehet túlmenni, se mögé menni. Derrida mégis megpróbálja. Az evésről szóló 
fejezet a nagyon kemény. A tudomány bakteriofágnak, röviden csak fágnak nevezi a 
baktériumokat megfertőzni képes vírusokat. Becslések szerint ezek a rendkívül apró, 
a baktériumoknál is kisebb létformák a legszéleskörűbben elterjedt, legváltozatosabb 
szervezetek a földi bioszférában, mindenütt jelen vannak, ahol baktériumok találhatók 
az óceánok vizétől kezdve az emberi testig. A fág terminus a görög φᾰγεῖν ’enni’ előz-
ményre megy vissza, innen Derrida oda jut el, hogy a falás minden élet, így az emberi 
cselekvés alapviszonya a környezetéhez, s a környezetbe a többi ember is beleértendő, 
tehát ebből jön minden egyéb, a morál is, ami így a kannibalizmusból ered és oda is jut 
vissza. Természetesen ebbe nem nyugodhatunk bele, elfogadhatatlan, ha valaki csak 
enni akar, s nem kínálja fel magát, kizárja a kölcsönösséget. Kantot kell segítségül 
hívnunk, a kategorikus imperatívuszt így kell megfogalmaznunk: „Egyél úgy, ahogy 
szeretnéd, hogy téged egyenek.” (18. o.) Hamvas Béla 1945-ben közzétett egy filozófiai 
pamfletet A bor filozófiája címmel az ateisták ellen, ekkor már várható volt a materi-
alizmus marxista betetőzésének átmenti diadala Magyarországon. Szerinte az ateisták 
magukból kifordult absztrakt emberek. A szatíra metafizikai részében arról értesülünk, 
hogy nem a szem, a fül vagy a kéz, hanem száj minden ismeret forrása, mert akkor tu-
dom valamiről, hogy mi, ha megízlelem, a többi puszta absztrakció. A száj komplex, sőt 
teljes szerv, mert ad, vesz, illetve ad is, vesz is egyszerre. Tudniillik beszél, eszi-iszik és 
csókol. Ez összecseng azzal, amit Nancy állít arról, hogy az ízlelés és az ízlés minden tu-
domány és filozófia alapja. Persze az evés-paradigmáról és a Hamvas-féle „szájvilágról” 
óhatatlanul A nagy zabálás jut az ember eszébe Ferreritől mint az önmagát halálra evő 
kifinomult polgári civilizáció vége, de rájön, hogy jobban passzol ide Jean-Luc Godard 
Week-end című feketekomédiája, aminek vége felé a kikapcsolódni utazó pár kannibál 
terroristák fogságába kerül bemutatva a rendező leszámolását a marxista utópiával. 
Túlmegyünk-e az elmén, visszamegyünk-e az elme elé fogalmaink dekonstrukciójával 
akkor, ha Derrida iránymutatást követve eljutunk az evés eredeti, mindent meghatározó 
tényéig? Azt kell mondanunk, hogy nem, mert észre kell vennünk, hogy ezt az utat is 
fogalmakkal tettük meg. Az őseredeti fágot épp a modern tudomány segítségével értük 
tetten, és ennek láttuk meg a filozófiai analógiáit. 
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(2) A gyönyör kantiánus értelemben a lelki erők spontán működéséből fakad, egyaránt 
megjelenik a művészetben, filozófiában és a tudományban is, ez feljogosít arra, hogy 
összekapcsoljuk őket. Nancy szerint különbséget kell tennünk hiánybetöltésből és a vá-
gyakozásból eredő gyönyör között. Az előbbi a kielégülésben lezárul, az utóbbi folya-
matosan fennáll például a művészetben. A megkülönböztetés ellen fel lehet hozni, hogy 
olyanokat különböztet meg, amik nem különböznek. Ugyanis a hiánybetöltés is végtelen 
folyamat, legalábbis az egyén földi életében a fogyasztói társadalom által keltett mes-
terséges szükségletek miatt. Egyébként a fogyasztói társadalmat is javarészt az USA-
nak köszönhetjük, nem csak az alkotmányt mint a filozófiaművészet eredményét, amit 
Boros János, nem ok nélkül, igen nagyra tart. A javak iránti végtelen szükséglet eszméje 
azonban véleményem szerint erős túlzás, bár érdemes vele számolni. Mesterségesen 
gerjesztett szükségletek ide vagy oda, az ember mégsem pusztán szabadpiaci fogyasztó 
automata, akit az önzésre állított program hajt a soha el nem érhető rossz végtelen, a 
fogyasztásban megtestesülő önmegvalósítás után, mint az agarakat a műnyúl nyomában. 
Az ember igenis képes a megelégedett jó életre, amihez a többségnek nyilván szüksége 
van anyagi-hétköznapi javakra, hogy aztán, vagy azzal együtt megérintse őt a művészet 
jó végtelene.

Tánc, színház, rajz. De legfőképpen a rajz elemzése mutatja Nancy filozófiájában a 
filozófiaművészetet, akkor is, ha nem nevezi így: „Ahogy a rajzoló kapcsolódik a húzó-
dó vonalhoz és ez által a valóság vagy a világegyetem kibontakozásához, abban kötődés, 
egyesülés van. Ha a művész vagy a tudós gyönyört érez, amikor megismer, létrehoz, az 
igazság feltárul számára, ez a gyönyör valójában abban a kapcsolatban van, ami a megis-
merő és a megismert közt van, és ami feltárulva kibontakozik.” (66−67. o.) Ami megvan 
a rajzban, az megvan az írásban is, ami jellemzi a tudományt, az jellemzi az irodalmat is. 
Mi a helyzet a számítógép klaviatúrájával? Rajz és írás, vagy valami más? Hajlok arra, 
hogy lényegében nem más.

A filozófiaművészet zavarba ejtő következményekhez vezethet a filozófia igazság-
igényével kapcsolatban. A nyugati filozófia mintegy kétezer-ötszáz éves története az 
igazság keresésének folyamata, de az igazságra formát elemi igény minden emberi 
gondolkodás sajátja, megjelenése megelőzi a világhoz és önmagunkhoz fűződő teo-
retikus viszonyt, mert elengedhetetlen az egyed és a faj életben maradásához. A filo-
zófiatörténetet vizsgálva viszont azt látjuk, hogy az igazságról a nagy filozófusok és 
a meghatározó filozófiai iskolák és irányzatok különböző, többször egymással össze-
egyeztethetetlen módon nyilatkoztak. A filozófia nem lett „szigorú tudomány”, minden 
filozófia újrakezdte az objektum és a szubjektum, a világ és a filozófia felépítését, de 
végső sikerrel egyik sem járt, az igazsághoz vagy az IGAZSÁGHOZ nem jutottunk el. 
Azonban bízvást mondhatjuk, hogy a sok nagy filozófia közöl egyik sem teljesen igaz, 
de mindegyik szép. Ahogy szépek a műalkotások és szép a művészet története is. Ebben 
az esetben a filozófiát esztétikai módon fogadjuk be, helyesebb lenne, ha létrehozást is 
annak tartanánk, a filozófust pedig művésznek. A művésznek csak egy kötöttsége van, 
ami egyben a legnagyobb szabadság is, hogy szépet kell alkotnia. Az igazság és az er-
kölcs nem számít, „minden mehet”, úgy a „jelenlegi francia királynő frizurája”, mint a 
„2 × 2 = 5 (vagy amit akartok)”, illetve a „Raszkolnyikov pont annyira jó a regény ele-
jén, mint a végén”. Hogy ezeket az abszurditásokat kiküszöböljük, Boros János az igaz-
ság ontológiai-poétikus fogalmát ajánlja figyelmünkbe. A legelterjedtebb filozófiai igaz-
ságfogalom a korrespondenciából indul ki, azt fejezi ki, hogy igaz az, ami a tényeknek 
megfelel. Hegel rendszerében az igazság történeti kibontakozásának egésze. Nancy nem 
utasítja el ezeket a fogalmakat, de származtatottnak tartja azokat. A pragmatikusokhoz 
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hasonlóan szerinte az igazság a világ fennállása, a valóság megnyilvánulása, önmagát 
létrehozása térben és időben, kitüntetett módon a művészetben, amiből következik az 
a filozófiai beállítódás, amit filozófiaművészetnek nevezünk. Ebben a filozófiában a 
„szépség az igazság ragyogása, mely által az igazság kívánatos lesz, és nem kívánatos 
más, csak a jó”. (86. o.)

A kötet többi fejezetében a szerző ír Buzsáki György agykutatási eredményeiről, me-
lyek alátámasztják a filozófiaművészet spontaneitásfogalmát; a magyar balett története 
kapcsán a tánc ontológiai és ismertelméleti kutatásának lehetőségeiről; végül a rend-
kívül figyelemre méltó utolsó fejezetben az angolszász analitikus filozófia kísérleteit 
tekinti át, melyek saját módszereikkel arra törekszenek, hogy meghatározzák a művé-
szetet. Itt azt láthatjuk, hogy hogyan működik az igaság származtatott fogalma a konkrét 
elméletalkotásban.

A XX. századtól kezdődően minden művészetfilozófiának, így a filozófiaművé-
szet művészetfilozófiájának is nyilatkoznia kell arról, hogy mi a művészet. Mégpedig 
konkrét tárgyak, jelenségek esetében. Úgy tűnik, különböző okok miatt, a régebbi 
korszakokban ez nem volt elsődleges gyakorlati kérdés, illetve a válasz világosabban 
artikulálódott. A filozófiaművészet poéziselmélete értelmében minden emberi tevé-
kenység alkotás, így, tágan értelmezve, művészet. Szűkebb értelemben, a szépművészet 
értelmében, viszont már más a helyzet, megkérdőjeleződik Duchamp Kútjának, Cage 
néma zenéjének, bizonyos absztrakt festményeknek és egyebeknek a művészetvolta. 
Filozófiai szempontból nem feltétlenül lényeges, de ezekben az esetekben az ontológiai 
elmélet összecseng a „hétköznapi” közönség értékítéletével. Boros János felveti, hogy a 
vitás határesetek jelentkezést talán a gondolkodás harmóniája megbomlásának kellene 
tartanunk: „a háború, a bolsevik forradalom, az elme összezavarodása, a politikusok, 
fegyvergyártók, lövészárkok, történeti távlatban gondolkodó ügyeskedők káosza az el-
mére és a műalkotásokra is hatott − és viszont.” (118. o.) Valószínűleg nem maradtak 
hatás nélkül ezek az események, a háborúk, és a XX. századi háborgás nyomot hagyott a 
művészeten is. Lehet, hogy az extrém művek az irracionalitást fejezi ki, a semmit, amibe 
„visszahullhat” a modern civilizáció. Ennek a leírására tényleg nem megfelelőek a sza-
vak: hogyan is hullhatunk vissza a semmibe, visszahullani csak valamibe lehet, a semmi 
pedig nyilvánvalóan nem valami. De nincs miden veszve. Az ész uralmát nem tudtuk 
ugyan megteremteni, ahogy a felvilágosodás és Kant remélte, de az irracionalitás rabja-
ivá sem váltunk. Ezt bizonyítja a hegeliánus szürrealista mester, René Magritte, aki egy 
pipát élethűen ábrázoló képe alá az írta, hogy „Ez nem pipa”. Ennek értelmében mond-
hatjuk, hogy a piszoár nem kút, a csend nem zene, de hogy az ezeket ábrázoló valami 
műalkotás-e, azt fogalmilag nem tudjuk eldönteni, ez a talány adja a művészet filozófiai 
szépségét. Ezért is szórakoztat úgy Duchamp, mint Warhol, sőt valamelyest Cage is. Ám 
mind az ízlésnek, mind az elméletnek határai vannak. Nem szeretnénk, hogy csupa ilyen 
nem-műalkotás műalkotásból állna a művészet. Dögunalmas lenne.

Boros János legújabb könyve viszont érdekfeszítő, jó szívvel ajánlom mindenkinek.

(Boros János: Filozófiaművészet. Budapest, 2020, Magyar Művészeti Akadémia 
Művészetelméleti és Módszertani Kutatóintézet, 126 p.)
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Vanessa Sadecky

A divat jövője: Kölcsönvett ruhák  
a ruhásszekrényben

Ruhásszekrényem tele van hullákkal. Ez itt az 
a váll nélküli, kék ruha, amelyet három évvel 
ezelőtt viseltem a féltestvérem esküvőjén, és 
azóta még a tisztítóba sem sikerült eljutnom 
vele. Vagy az a krémszínű selyemfelső, 
amely a lágy fényekkel megvilágított próba-
fülkében a szépséges Grace Kellyről sutto-
gott nekem, otthon pedig a tükör előtt inkább 
a valóságshow-k elhíresült celebjéért, Paris 
Hiltonért kiáltott 2008-ból.

A soha vagy alig hordott ruhák kollekciója 
különösképpen idegesít, mert már évek óta 
azzal kísérletezem, hogy ruhafogyasztásomat 
olyan fenntarthatóvá tegyem, amennyire csak 
lehetséges. Már nem vagyok többé függő, ha 
az olcsó és divatos fast fashion shoppingolásról 
van szó, de a secondhand üzletekben való por-
tyázásaim során sem hagyom magam úgy el-
csábítani, mint korábban egy-egy ruhadarabtól, 
amelyek aztán a ruhásszekrényem egyik sötét 
sarkában dohosodnak. Akár azért, mert többé 
már nem tetszenek, akár mert nincs elég alka-
lom, hogy hordhassam őket. Egy az Egyesült 
Államokból elindult üzleti modell talán megol-
dást jelenthet a problémáimra.

Az elgondolás egyszerű: ahelyett, hogy állan-
dóan új ruhákat vásárolnánk, béreljük őket. Ez 
növeli az egyes ruhadarabok viselésének gya-
koriságát, és kíméli környezetünket. Ugyanis a 
divatipar számtalan fenntarthatósági problémá-
jának egyike az erőforrások kimerülése: az újon-
nan előállított ruhák 20 százalékát semmisítik 
meg évente úgy, hogy senki sem hordta őket.

A 2,4 trillió dolláros iparág, akárcsak ma-
ga a divat, mindig a következő nagy irány-
zatra vár, és most a megosztó gazdaságban 

(Sharing Economy) reménykedik. Így a Tchibo 
Germany, az Ann Taylor és a Globus cégek je-
lenleg próbaüzemet futtatnak, ahol az ügyfelek 
ruhákat és kiegészítőket kölcsönözhetnek.

Teher a tulajdon? 
Mennyit kell egy embernek birtokolnia, 
hogy teljes életet éljen – ez a tulajdonelmé-
letek egyik kérdése. Egyes kutatók szerint 
az őskorban nem volt magántulajdon. Ma 
egy dolog világos: növekszik a termékek és 
szolgáltatások megosztásának hajlandósága, 
különösen a fiatalok körében. A PWC üzleti 
tanácsadó cég egy nemrégiben végzett 
tanulmányában a 35 év alatti válaszadók 
többsége kijelentette, hogy nagyobb 
figyelmet szentelnek az életminőségnek, 
mint az anyagi állapotnak. A túl sok 
vagyontárgyat tehernek tekintik.

A fehérneműn kívül mindent
A globális piacvezető, akire felnéznek az 
innovációéhes cégek, a Rent The Runway 
(’Béreld a kifutópályát’) névre hallgat, értéke már 
800 millió dollár felett van, és mérföldekkel jár 
versenytársai előtt. A céget 2008-ban alapította a 
Harvard-Business-School (Harvard Üzleti Iskola) 
két diákja, Jenny Fleiss és Jennifer Hyman. 
A cég vezérigazgatója jelenleg a 38 éves Hyman, 
és saját kijelentése szerint cipőin és alsóneműjén 
kívül mindene a kölcsönzőből van.

A vállalkozás 2016-ban vált igazán sikeres-
sé, ahogy különböző havi ruha-előfizetéseket 
kezdtek bevezetni. Az egyik legnépszerűbb 
az átalánydíjas előfizetés, ahol az ügyfelek 
havonta 159 dollárt (45 000 forintot) fizetnek. 
Alapjában véve ez egy vásárlásmániásoknak 
szóló All-you-can-eat (’korlátlan ételfogyasz-
tású’) étteremhez hasonlít: egyszerre négy ru-
hadarabot lehet kikölcsönözni, amelyek felár 
nélkül négy hét alatt mindig újból cserélhetők. 
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A Rent-The-Runway-elképzelés sok párhuza-
mot mutat a Zalandóval: az ügyfelek kiné-
zik maguknak a ruhákat és a kiegészítőket a 
weboldalon vagy az applikáción, rendelnek 
maguknak egy kabátot, egy farmert és talán 
egy nyakláncot, majd csomagjukat postai úton 
kiszállítva kapják meg. A német céghez hason-
lóan a visszaküldés is ingyenes.

Az Egyesült Államokban tízmillióan hasz-
nálják a Rent The Runway-t. Az értékesítés 
vonzereje a tömegek számára aligha a megnö-
vekedett környezettudatosságban rejlik, hanem 
abban a kilátásban, hogy dizájner-darabokat 
hordhatnak és ezért a vásárlási ár törtrészét 
fizetik. Így a vásárló havi 159 dollárért ren-
delhet egy piros Marni-selyemruhát (bolti ára 
2690 dollár), egy Rag & Bone-tól származó 
blúzt (bolti ára 350 dollár), Oscar de la Renta 
gyöngyfülbevalót (bolti ára 420 dollár) és 
egy Gucci márkájú napszemüveget (bolti ára 
395 dollár). A ruhadarabok korlátozott viselési 
idejéért egy másik, jobbfajta dizájner-darab 
bérlésével vigasztalhatják magukat az ügyfelek 
– végül is fizettek érte.

A megosztó gazdaság lassan, de biztosan 
egyre több területen hatja át mindennapjain-
kat. Miért ne cseréljünk ruhákat is, amelyeket 
valaki egyszer hordott már? Mivel a Rent 
The Runway ez idáig csak amerikaiaknak 
kölcsönzött, kinézek magamnak egy hason-
ló elgondoláson működő svájci vállalkozást. 
Bérelhető gyerekruhákra bukkanok, és egy 
Kleihd1 nevű zürichi butikra, ahol azonban 
nem kölcsönözhetünk online. A Ragfair online 
startupnál megtalálom, amit keresek. Kiváltok 
egy 129 frankos havibérletet, hogy teszteljem 
az elképzelést. Ezért az összegért egyidejű-
leg három ruhát kölcsönözhetek ki. Ha az 
egyik már nem tetszik, akkor ingyenesen visz-
sza tudom küldeni, mint a Rent The Runway 
esetében, és egy új darabot kérhetek magam-
nak. Néhány kattintás a Ragfair-weboldalon 
rögtön megmutatja, hogy a svájci vállalkozás 
választéka nem tud lépést tartani a Rent The 
Runway kínálatával. Az amerikai cégnél az 
ügyfelek jelenleg 150 000 ruha közül választ-

1 A név visszaadhatatlan magyarul: a Kleid ’ruha’ 
szóban a leihen ’kölcsönad/vesz’ szó van elrejtve.

hatnak, amelyek több mint 500 tervezőtől szár-
maznak. Svájci társánál pillanatnyilag mintegy 
500 darab van. Mindamellett a Ragfair helyi 
tervezők munkáit és vintage-ruhákat is kínál. 
Biztosan találok majd néhány holmit, ami 
tetszeni fog. Már kezdett elfogni a vásárlás 
boldogságának ismerős érzése arra a gondolat-
ra, hogy most rögtön rendelhetek magamnak 
valamit. Még izgalmasabbá tette a dolgot, hogy 
a darabokat egyszerűen kicserélhetem egy új 
rendeléssel, ha esetleg nem tetszenek. Könnyű 
lenne most vásárlási őrületbe esni. Eltolom 
magamtól a laptopomat, hogy gondolataim-
ba mélyedjek. Voltaképpen hiányzik valami 
a ruhásszekrényemből? Szeretnék egyszerre 
valami divatosat és újat kipróbálni? Jót tenne 
a szekrénynek egy csinos fekete nadrág és egy 
elegáns kabát. Továbbá egy hosszú, meleg kar-
digán sem ártana.

Diszkógömb-kinézet
Az ilyen alapvető dolgok beszerzése azonban 
a vártnál nehezebbnek ígérkezik. Hiányoltam 
a Rent The Runway vásárlói véleményeit is, 
amelyek figyelmeztethetnek, ha egy ruhadarab 
nagyobb vagy kisebb, mint ahogy a címkén 
fel van tüntetve. Végigklikkeltem számos 
furcsa ruhát, például egy átlátszó műanyag 
ballonkabátot, egy diszkógömb megjelenést 
kölcsönző flitteres kétrészest és egy kígyóbőr 
hatású kézitáskát bőrbojtokkal. Mivel nem 
tervezem, hogy egy orosz jachtpartin vegyek 
részt St. Tropez-ban, ezek a dolgok nem jöttek 
számításba. Húsz perccel később találok vala-
mit, ami megfelel minimalista stílusomnak és 
elérhető a méretemben. Virtuális bevásárló-
kosaramba a következő dolgok kerülnek: egy 
egyszerű fekete Chloé-kabát (bolti ára 580 
svájci frank, azaz 170 000 forint), egy pöttyös 
Lanvin-selyemsál (bolti ára 129 svájci frank). 
Nem egészen az, amit akartam, de kezdetnek 
ez is jó. A fehér csomag benne a bérelt hol-
mikkal két nappal a rendelés után érkezik. 
Boldogan hajtom szét a rózsaszínű csomago-
lópapírt, és veszem ki szerzeményeimet. 
A sál éppolyan kicsi és puha, mint ahogy el-
képzeltem. Ha nem tudnám az ellenkezőjét, azt 
gondolnám, hogy a dolgok újak és még senki 
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sem hordta őket. A mellékelt levélben azt ol-
vasom, hogy a rendelt ruhákat mosatlanul kell 
visszaküldenem. Ez jól van így, mert attól tar-
tok, hogy még valami rosszat csinálok mosás 
közben. Azonkívül a holmik biztosítva vannak. 
Ha esetleg valaki vörösbort önt a nyaksálamra, 
ez sem az én problémám. Amikor belebújok a 
kabátba, megtorpanok. Az oldalzsebek le van-
nak varrva. Ha ez enyém lenne a kabát, rögtön 
felvágnám őket. Ám egy kölcsönzött ruhadarab 
esetében? Felmegyek a Ragfair weboldalára, 
és felteszem a kérdést az ügyfélszolgálat chat-
szobájában. Egy perccel később megérkezik 
a válasz: felvághatom a varrást. Kihalászom 
a körömollómat a fürdőszobaszekrényből, és 
hegyével elkezdem felbontani a varrást. A mű-
velet simán megy. Elégedett vagyok a kabáttal, 
bár egy kicsit furdal, hogy azért is jó érzés tölt 
el egy ruhadarab miatt, mert luxusmárka; igaz, 
ez ellen a mai időkben csak az védett, aki rek-
lámmentes világban él. Néhány nappal később 
valami merészebb darabot rendelek magam-
nak, egy párizsi nyári kert fotólenyomatával. 
Tulajdonképpen nincs szükségem új szoknyá-
ra, de szívesen kipróbálok valami egyszerre 
divatosat és újat. Választásom az általam nem 
ismert szentpétervári tervező, Natali Leszkova 
szoknyájára esik.

Akárcsak Rachael a Szárnyas fejvadászból
Amikor a szoknya megérkezik, olyan szép, 
mint az online fotó, de a derékpánt túl szoros. 
Régebben hordtam volna, és elviseltem volna 
érte a vörös bevágásnyomokat és a légszom-
jat, de ma már nem ér annyit az egész. Csak 
magát okolhatja az, aki a szépségért szenved. 
Visszaküldöm a szoknyát, és rendelek helyette 
egy See by Chloé tengerészkék, kerek galléros, 
térdig érő selyemruhát (vásárlási ára 160 svájci 
frank). Amikor először próbálom fel otthon, és 
a férjem bejön a szobába, rögtön azt kérdezi, 
hogy honnan van a ruha. Tetszik neki, mert 
Rachaelre emlékezteti a Szárnyas fejvadászból. 
Másoknál is tetszést aratnak bérelt ruháim. 
Anélkül, hogy bármit is mondanék a kísérle-
temről, a munkahelyemen és egy baráti vacso-
rán is dicséretet kapok a kabátért és a ruháért. 
A hónap végén itt az ideje, hogy visszaküldjem 

a nálam maradt kölcsönzött holmikat és szám-
vetést készítsek. Kissé szomorú vagyok, hogy 
a kék selyemruhát vissza kell adnom. Férjem is 
azt mondja, hogy hiányozni fog neki. De elég 
nekem az emléke is. Főként, mert készültek 
rólam fényképek, amelyeken azt viselem. 
Ez egy kicsit megijeszt, mert most jobban azo-
nosulhatok az Instagramon levőkkel, akik ru-
hákat küldetnek maguknak a Zalandótól, hogy 
egyszer pózoljanak benne a profilképükön, és 
aztán visszaküldjék.

Csak egyszer vettem észre, hogy idegen ru-
hát hordok. A kék ruhánál éreztem egy idegen 
szagot. Könnyű női parfümillat volt, testszag-
gal keverve. Miután a ruhát nedves ruhakefével 
egyszer kitisztítottam, többé már nem lehetett 
érezni. A Ragfairnél azt mondják, hogy a ruhát, 
mint minden más terméket, kiszállítás előtt 
kitisztították, és hogy az idegen szag valószí-
nűleg az illatosított ruhatisztítózsákokból szár-
mazik. A korábbi használók szagának elrejtése 
óriási problémát jelent a ruhakölcsönző-ipar-
ban. A Rent The Runway-nél úgy próbálják 
megoldani a problémát, hogy a ruhák tisztítása 
után a cég saját parfümjét fújják a textíliákra. 
Azóta kevesebb panaszt olvasni a kommentek 
között a szagokkal kapcsolatban.

Bérletes hónapom alatt öt ruhadarabot ren-
deltem, amelyek értéke összesen 1000 svájci 
frank (292 000 forint) körül volt. Ennyi pénzt 
máskülönben szükséges ruhákra adtam volna ki 
egy évben, de semmiképpen sem márkás dara-
bokra. A kölcsönzős modell ennélfogva jobban 
megfelel a vásárlásmániásoknak, akik sok ru-
hát vásárolnak, és ráadásul kedvelik a prémi-
um- és luxusmárkákat is. A modell lustaságra 
ösztönzése miatt is népszerűségre tehetne szert, 
hiszen nem kell többé saját magunknak mosni 
ruháinkat. Tudatalatti szinten az is vonzó lehet, 
hogy többé nem kell néznünk, miként mennek 
tönkre drága pénzen megvásárolt ruháink, és 
emellett pedig mindig kissé szembesülnünk 
saját halandóságunkkal is.

Ruhahullák
Mielőtt nagyszabású ruhakölcsönzésbe fognék, 
sok tennivaló akad még fenntarthatósági szem-
pontból a divatiparban. Igencsak ígéretesnek 
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tűnik e tekintetben a kaliforniai ruhakölcsönző 
startup, a For Days kezdeményezése: a cégnél 
a tönkrement ingeket teljesen a körforgásos 
gazdaság szellemében eljárva vagy megjavítják 
vagy egy új technológia segítségével új felső-
részeket készítenek belőlük. Elképzelhetőnek 
tartom, hogy a jövőben különleges alkalmakra 
vagy pusztán csak kedvtelésből, hogy valami 
újat próbáljak ki, és egyedi darabokat kölcsö-
nözzek ahelyett, hogy megvásárolnám őket. A 
Ragfair, ahogy a Rent The Runway is, felkínál-
ja ezt a lehetőséget a havi ruhabérlések mellett. 
Ennek az okos elgondolásnak köszönhetően ta-
lán néhánnyal kevesebb ruhahulla rejtőzködik 
majd a szekrényemben.

(Neue Zürcher Zeitung)

William Boyd 

Harry Rée: Tanár, ügyeskedő, túlélő, kém 

A Schoolmaster’s War: Harry Rée, British 
Agent in the French Resistance (Egy iskola-
mester háborúja: Harry Rée, a francia ellen-
állás brit ügynöke, szerk.: Jonathan Rée, Yale 
University Press, 2020, 192 oldal) című könyv 
recenziója

Harry Rée gimnáziumi tanár volt 1939-ben a 
háború kitörésekor. Majd csatlakozott Chur-
chill titkos hadseregéhez.

Ahogy Franciaország délnyugati, elhagyott vi-
dékein autózunk – ahol az év egy részében élek 
– gyakran találkozunk kicsi, szépen rendbetett 
síremlékekkel az út szélén. Ezek a szerény 
emlékművek – amelyekbe rendszerint néhány 
név van belevésve – egy elfelejtett tűzharcnak 
állítanak emléket, amely német katonák és a 
francia ellenállás tagjai (az emlékművek felira-
ta “fusillés par les Allemands” „a németek által 
kivégezve”) közt zajlott 1940–44 sötét napja-
iban. Ezeknek a kegyetlen leszámolásoknak 
voltaképpen a frontvonalban harcoló katonák 

estek áldozatul: folytonos életveszélynek vol-
tak kitéve, és ha orvul nem lőtték le őket, akkor 
letartóztatták, megkínozták, vagy koncentráci-
ós táborokba szállították és kivégezték őket.

Mint ahogy Harry Rée megdöbbentő vissza-
emlékezése világossá teszi, az ellenállás me-
részsége mellett a „passzív támogatók” titkos 
serege tette lehetővé a francia ellenállás és brit 
szövetségesei számára, hogy egyáltalán mű-
ködhessen. Ezek a névtelen, elfeledett emberek 
biztonságos házakat és rejtekhelyeket nyújtot-
tak, fegyvereket tároltak, üzeneteket adtak át, 
élelemről, vízről és szükség esetén menedékről 
gondoskodtak. Valójában nem csináltak semmi 
nyíltan hősieset, de a megszállás elleni küzde-
lemben való csendes részvételük gyakran azt je-
lentette, hogy életük ugyanolyan körülmények 
közt zajlott, mint a Maquis néven ismert vidéki 
ellenállás legmerészebb harcosaié. Harry Rée 
nagy gonddal hangsúlyozza ezt ki újra és újra 
ebben a rövid és figyelemre méltó történetben, 
amely a Különleges Hadműveletek Végrehajtó 
Egysége (Special Operations Executive) tisztje-
ként töltött éveiről, valamint a megszállás alatti 
Franciaországban SOE-ügynökként szerzett ta-
pasztalatairól szól. A SOE-t különféle neveken 
ismert: „Churchill titkos hadserege” vagy a 
„fegyverzet nélküli hadviselés minisztériuma”. 
Feladata a kémkedés, szabotázs és felderítés 
folytatása volt az elfoglalt Európában. A 
szervezet fénykorában mintegy 13 000 embert 
alkalmazott, akik közé több mint 3000 nő is 
tartozott.

Harry Rée gimnáziumi tanár volt, amikor 
1939-ben kitört a háború – innen a könyv címe. 
Bevonult, de a tüzérségben eltöltött pár hónap 
után rájött, hogy a régimódi brit hadsereg nem 
neki van kitalálva. Ez az érzés kölcsönösnek 
bizonyult. Rée azzal érvelt, hogy ha szolgálat 
közben kell majd meghalnia, akkor jobban sze-
retné, ha ez inkább a saját hibájának következ-
ményeként, nem pedig „valamilyen hátul a tá-
maszponton parancsolgató ostoba ezredes vagy 
tábornok” miatt történjen. Így csatlakozott a 
SOE-hoz, és a szokásos szigorú képzésen ment 
keresztül a szabotázs, a hírközlés és a helyi el-
lenállók – résistants – szervezetének működte-
tését jelentő sötét varázslatokban.
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1943-ban ejtőernyős bevetéssel érkezett 
Franciaországba, 29 évesen; állapotos felesége 
röviddel szülés előtt állt. Harry – „Stockbroker”, 
azaz tőzsdeügynök fedőnevű – működési te-
rülete Franciaország keleti részén, a Dijon és 
Besançon közti Jura régióban volt. Ez a könyv, 
amelyet fia, Jonathan Rée szerkesztett, azokról 
a kalandokról szól, amelyeket titkos tevékeny-
sége hónapjaiban élt át. Valóban a „kaland” a 
megfelelő szó: maga Rée úgy beszél Francia-
országban töltött idejéről, mint egyfajta állandó 
„nyári vakációról”, és időről időre úgy lehet 
olvasni a beszámolót, mintha csupán heccekről, 
összetűzésekről, illetve a rettenetes németek – a 
boche-ok – móresre tanításáról szólna.

Figyelemre méltó, hogy Rée nemcsak há-
zasember és leendő apa volt, hanem hogy nem 
igazán beszélt folyékonyan franciául (gyakran 
elzászi „unokatestvérként” mutatták be furcsa 
akcentusának indokolására). Veleszületett kü-
löncsége és lelkesedése miatt több veszélynek 
volt kitéve, mint kellett volna. Vegyük például 
annak leírását, hogy miként bukkan fel egy nap 
Tarbes vasútállomásán, hogy egy Clermont-
Ferrand-ba menő vonatra szálljon fel: „Egy 
órával korábban érkeztem az állomásra, ezért el-
mentem fodrászhoz. Szinte alig értettem valamit, 
de mindenre azt válaszoltam, hogy oui (’igen’), 
és egész elfogadható külsővel távoztam.”

E szórakozottságnak tűnő angol hidegvér el-
lenére nem kétséges, hogy Rée valójában egye-
dülállóan sikeres SOE-ügynök volt. Más sza-
botázsakciók és a helyi ellenállók egységeinek 
erősítése mellett az ő feladata volt egy Maquis 
kettős ügynök törvényen kívüli meggyilkolása; 
legnagyobb teljesítménye azonban a sochaux-i 
Peugeot-üzem csaknem folyamatos szabotálásá-
nak megszervezése volt; az üzemben akkoriban 
német tankok számára gyártottak alkatrészeket. 
Sikerült meggyőznie a brit Királyi Légierőt (Ro-
yal Air Force), hogy ne bombázzák le a gyárat, 
mivel belső szabotőrcsoportja sokkal hatéko-
nyabb volt bármekkora bombamennyiségnél.

A Schoolmaster’s War szokatlan kollázs egy 
könyv számára – emiatt van szükség Jonathan 
Rée szerkesztői jelenlétére. Van itt egy első 
személyben írt visszaemlékezés, amelyet maga 
Harry Rée-től származik, és nem sokkal azután 

írta, hogy eljött a Jura régióból, majd háború 
utáni beszédek gyűjteménye, amelyeket (némi 
vonakodással) Rée tartott tapasztalatairól. Rá-
adásként, gyermekeknek szóló történeteket is 
talál az olvasó, amelyekben hőstetteiről számol 
be némiképp átírt változatban, és végül levelek 
teljes sorozata, amelyeket francia kapcsolattar-
tói írtak neki a felszabadulás után.

Nyilvánvaló, hogy „Monsieur Henrit” – így 
ismerték francia kollégái – nagyon szerették és 
tisztelték. Ezeken a burkolt ajánlóleveleken ke-
resztül nyerünk képet arról a fiatalemberről, aki 
volt, és arról a hűségről, amit másokban ébresz-
tett maga iránt. A címlapon úgy néz ki a fiatal 
Rée, mint egy jóképű kamasz. Szinte lehetetlen 
elképzelni, hogy egy ilyen ember éjszaka ejtő-
ernyős bevetés során jut el a megszállt Francia-
országba, és megszervezi a SOE hálózatait. De 
ez része a különleges műveletek mítoszának – 
annak a mítosznak, amelyet Harry Rée elősze-
retettel rombolt le.

A valóság mindent összevéve jóval veszé-
lyesebb volt, és emberi szempontból sokkal 
több veszteséggel járt. Jonathan Rée a könyv 
végén hasznos életrajzi áttekintést nyújt apja 
életéről, a történetekben szereplők listájával és 
egy célszerű bibliográfiával. Ellentmondásos 
és örömteli módon az egyes részek nagyobb 
jelentőségűnek bizonyultak az egésznél. Az is-
kolamester háborúja sikeresen toldozza össze 
a véletlenszerű eseményeket, míg végül egye-
dülállóan őszinte és megható beszámolóvá vá-
lik egy ember háborújáról és arról, hogy annak 
tapasztalatai miként alakították visszavonhatat-
lanul a világképét is.

Rée számára a válságos időszak 1943 vé-
gén következett el, amikor egy állítólagos 
biztonságos házba tett látogatást, de ehelyett 
a feldgendarmerie (katonai rendőrség) egyik 
német tagjával találta szembe magát, aki le 
akarta tartóztatni. Ami ez után következett, az 
kétségbeesett kézitusa volt, amelynek során 
Rée széttört egy borosüveget a katonai rendőr 
fején, a német pedig beleeresztette automata 
pisztolyának tölténytárát Rée felsőtestébe. Rée 
semmit sem érzett, feltételezte, hogy a tár vak-
töltényekkel volt tele, a küzdelem pedig foly-
tatódott.
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Rávetettem magam, és a földre tepertem. 
Eszembe jutottak a Lear király sorai, és pró-
báltam hüvelykujjammal kinyomni az egyik 
szemgolyóját. Nem sikerült, ezért próbáltam 
beleharapni az orrába, majd az egyik ujjamat a 
szájába tettem, és ki akartam szakítani az ar-
cát. Ez nagyon fájhatott neki, de sikerült el-
löknie és felállnia. Előrelendültem, és újból 
bokszolni kezdtünk… Ököllel még kétszer jól 
belevágtam az arcába, és nekicsaptam a fejét 
a falnak. Elfordult, és csak annyit mondott: 
„Sortez, sortez”… tűnj innen.

Rée szaván fogta, és így tett. Csak később 
fedezte fel, hogy két golyó keresztülment raj-
ta – létfontosságú szerveket kikerülve – négy 
másik pedig súrolta. Elképesztő, hogy ilyen 
súlyosan sebesült állapotban sikerült mezőkön 
átkelve és patakokon átgázolva egy másik biz-
tonságos házba elérnie. Ott ellátták a sebeit és 
Svájcba csempészték, ahol betegágyából foly-
tatta hálózatának működtetését egészen haza-
hívásáig, amikor is Franciaországon keresztül 
ment Spanyolországba és jutott vissza Nagy-
Britanniába.

A híres Buldog Drummond2-lelkesedés 
egy idő után alábbhagyott. Rée háború utáni 
írásai sötétebb, higgadtabb hangot ütnek 
meg. Elgondolkozik az egyszerű emberek, 
a háttérben maradó segítők áldozatán, és 
azon, hogy míg erőfeszítéseik lehetővé tették 
hálózatának virágzását, ők is szenvedtek 
és elveszítették családtagjaikat – lányaikat, 
fiaikat, férjeket, feleségeket. Amikor a háború 
után meglátogatta az őt akkoriban bújtató egyik 
családnak, Barbieréknek a rokonait (a Barbier 
házaspár koncentrációs táborban halt meg), így 
elmélkedett:

A Barbierékhez hasonló embereknek kö-
szönhettem a túlélésemet, valamint Fouilette 
asszonynak, és még sok hozzájuk hasonló ember-
nek. Amikor itt [Angliában] a francia ellenállásra 
gondolunk, gyakran megfeledkezünk az ilyen hő-
sökről, akik nem ezt érdemlik; valamennyiüknek 
kitüntetés járna a bátorságukért.

2 Drummond képzeletbeli hős, egy gentleman, aki 
első világháborús veteránként unatkozik nyugodt 
életmódja miatt, és izgalmakat keresve különböző 
kalandokba bonyolódik.

Ez az a mondanivaló, amelyet Harry Rée, 
szinte már dogmaként, újból és újból elismétel; 
ebben a szenvedélyes és megható emlékiratban 
pedig érezhető az olvasó számára, hogy ezt 
szűrte le háborús hőstetteinek legfontosabb 
tanulságaként. A hangnem tompább és 
szomorúbb lett, a bölcsességért fizetett ár pedig 
szörnyű: „Bár a háborúk még mindig járhatnak 
együtt vérpezsdítő kalandokkal, valódi 
természetüknél fogva személyes tragédiák, 
gyász, pusztulás és áldozatok végtelen sorozatát 
eredményezik, telve ördögi gonoszsággal, 
amiért nem nyújt kárpótlást a dicsőség.”                                                                            

(New Statesman)

Zanny Minton Beddoes

A kulcslyukon át –                                  
a videókonferenciák etikája

Az online munka és szórakoztatás új ki-
hívásokat jelent és új gondolkodást tesz 
szükségessé

A koronavírus miatti karantén a szakmai és a 
társasági életet a való világból a virtuális bi-
rodalomba szorította világszerte. Jóllehet ön-
magunk elszigetelése azt jelenti, hogy többé 
nem találkozunk személyesen barátainkkal és 
munkatársainkkal, ez váratlan és riasztó módon 
ablakot nyitott azok rejtett, otthoni énjére. Sok 
olvasónk tapasztalja, hogy naponta több óra 
videókonferencia után meglepő módon meg-
szokottá válik számára más emberek konyhá-
jának elrendezése, faldekorációja és dizájnja 
– attól függően, hogy hogyan helyezkednek 
el a készülékeik. (Még soha nem közvetítettek 
adást ilyen sok mennyezetről ennyi ideig ilyen 
sok embernek.)

Azok számára, akik nincsenek szokva az 
otthonról dolgozáshoz, megpróbáltatást jelent-
het a magánélet és a munka közti határ hirtelen 
eltűnése. Mi van azonban a mások otthonai és 
a sajátunk közötti határok hiányával? Zavaró 
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lehet, hogy munkatársak és ismerősök töme-
gének engedünk bepillantást otthonainkba, van 
ugyanakkor ennek egy előnye is: új lehetősége-
ket teremt kivagyiságunk fitogtatására.

Még a zsúfolt lakótér is megváltoztatható fi-
nom fogásokkal, hogy a tágasság benyomását 
keltse. Egyszerűen tegyük az íróasztalt a szoba 
egyik oldalára, a kanapét egy másik oldalára, 
az ágyat pedig egy harmadikra. Mázoljuk eltérő 
színűre az összes falat, ragasszunk pár csalóka 
trompe-l’oeil fotótapétát az ablakokra, amelyek 
az egyik oldalon lankás tájra, a másikon pedig 
félreeső tengerpartra néznek, és – lám! – né-
hány találkozó során garzonlakásunk kiterjedt 
tengerparti birtokon fekvő kúriává alakul át. 
Természetesen, ha megvan a kellő felszerelé-
sünk és technikai ügyességünk, választhatunk 
az előbbi helyett virtuális hátteret is, és magán-
léghajónkon a város felett lebegve, vagy akár 
jachtunkon pihenve jelenhetünk meg.

Jól jöhet néhány kellék is. Ha láthatók köny-
vespolcaink, úgy rendezzük újra a könyveket, 
hogy alkalomhoz illők legyenek a fejünk fölötti 
címek. Egy intellektuális soirée során jól fog 
mutatni a borús hangulatú skandináv regényíró 
meg az az egzisztencialista filozófus, akinek 
az elolvasására valahogy soha nem sikerült 
időt keríteni; szakmabeliek előtt Szun-ce ókori 
kínai író vagy Nassim Nicholas Taleb libano-
ni-amerikai esszéista műveit tegyük oda; egy 
HNWI kategóriába tartozó dúsgazdagoknak 
rendezett koktélparti esetén pedig a kézműves 
bőrkötéssel készült klasszikusainkat rakjuk a 
polcra. Ne felejtsük el, hogy a nagy felbontá-
sú kameráknak éles szemük van: legjobb, ha A 
szex örömének kopott példányait nem látható 
helyen tároljuk.

Az elektronikának általában véve láthatat-
lannak kell lennie, mivel fordított arányosság 
van társadalmi állásunk és a televíziók mérete 
között. A csúcsminőségű audiofelszerelés vagy 
a házimozirendszer azonban elfogadható a hát-
térben, mivel a szórakozás felsőbbrendű, művé-
szi megközelítését sugallják; ha a beszélgetést 
a csöves erősítők nagyszerűségére vagy egy 
rendező életművének „szövedékére” irányítjuk, 
ezáltal nyilvánvalóvá válik, hogy házunkban 

ezek az eszközök is megtalálhatók. Barátok-
tól is kölcsönkérhetők egyes hivalkodó sport-
felszerelések – golfütők, sílécek, egy elegáns, 
kézzel gyártott Purdey-lőfegyver –, amelyeket 
közszemlére tehetünk egy sarokban, jelezvén, 
hogy drága szórakozási lehetőségek végtelen 
tárháza vár bennünket, ha egyszer majd véget 
ér a vesztegzár.

Mi a kockázata annak, hogy sikítozó, cso-
koládéval összemázolt gyerekek hirtelen meg-
jelenésükkel leronthatják a tökéletes otthon 
benyomását? A legjobb, ha elrejtjük őket egy 
másik helyiségben – a Minecraft talán lefog-
lalja őket – vagy szépen ruhát adunk rájuk, és 
rávesszük őket, hogy tálcán teát, süteményt 
vagy apró szendvicseket szolgáljanak fel ne-
künk, ahogy ez dukál. Bármelyik megoldás az 
otthonunkban uralkodó rend és tisztelet kívánt 
benyomását fogja kelteni, hogy kellemes ellen-
pontját képezze a barátaink és munkatársaink 
otthonának hátteréből hallható ordítozással és 
szitkozódással.

Az emberiség jelenleg egy közös ellenség 
legyőzése érdekében fog össze. Ezekben a sö-
tét időkben elengedhetetlen, hogy megőrizzük 
a megszokott élet néhány alappillérét – mint 
például annak bizonygatását, hogy mindenki 
másnál jobban megy nekünk.

(The Economist)

Robert Zaretsky

Odüsszeia a tények utáni világban

Az igazság az, amelynél lehorgonyzunk – 
már Homérosz is így tudta

„Minden nemzedéknek le kell fordítania saját 
maga számára”: kevés mű illusztrálja jobban 
T. S. Eliot előbbi megfigyelését, mint Ho-
mérosz Odüsszeiája. Amióta a tizenhetedik 
század elején George Chapman először fordí-
totta le az eposzt angolra, körülbelül hatvan 
változatban látott napvilágot angol nyelven 
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– minden változatnak saját korának érzékeny-
ségei, hétköznapi nyelve és értékei adtak szí-
nezetet. Egyszóval minden nemzedék azt az 
Odüsszeiát kapja, amelyet megérdemel.

Elkerülhetetlenül minden nemzedék meg-
kapja azt az Odüsszeuszt is, akit megérdemel. 
Az ókori görög hős olyan összetett és sokrétű, 
hogy még egyetlen értelmezője is sokfélekép-
pen láthatja. Szophoklész úgy ábrázolja egyik 
művében Odüsszeuszt, mint aki a visszafogott-
ság és tolerancia mintaképe, míg a másikban 
csalárd, már-már talpnyaló. Két évezreddel 
később Dante ugyanígy kétségek közt volt, 
és a pokol egyik legbelső körébe vetette 
Odüsszeuszt a hazugságaiért, még ha eköz-
ben dicsérte is benne a rácsodálkozás és a 
kíváncsi érdeklődés erényét.

Elkerülhetetlen talán az is, hogy a hu-
szonegyedik századi olvasók is éppígy két-
ségek közt érezzék magukat. Emily Watson 
nemrégi és forradalmi eposzfordításában 
csavar egyet az ünnepelt nyitósoron. Ahe-
lyett, hogy a polytropos, azaz az Odüsszeusz 
jellemét „sokfelé jártként” vagy „viszon-
tagságok embereként” leíró melléknév ha-
gyományos ábrázolását követné, „bonyolult 
emberként” mutatja be. Ezzel az egyszerű 
változtatással Wilson olyan embert vetít 
elénk, akinek a jelleme egy olyan világhoz 
van igazítva, ahol erkölcsi kétértelműség 
és politikai bizonytalanság uralkodik. „Bo-
nyolult emberként” Odüsszeusz nem annyira 
hőssé, mint inkább antihőssé válik, egy olyan 
férfivá, akinek az erkölcsi világképe feltűnően 
etikátlan – olyan ember, aki megtéveszt, színlel 
és csal. Talán ő az az Odüsszeusz, aki leginkább 
illik igazság, tények, és szégyenérzés utáni ko-
runkhoz.

Egy történet, amit kétszer is elmondtak
Minden történet kezdete magában rejti a végét. 
Itt a „vég” nemcsak a véglegességet jelentheti 
– ahogy a mese befejeződik –, hanem rendel-
tetése is van abból a szempontból, hogy miért 
jelentőségteljes a mese. Az Odüsszeia Robert 
Fagles által angolra fordított 1996-os változa-
tában Homérosz a Múzsa megidézésével kez-
di, hogy énekeljen a „Férfiúról …, ki sokfele 

bolygott… / s hosszan hányódott”3. Ez az 
ember szenvedés és gyötrelmek árán azért 
küzdött, hogy megtartsa embereit és hazavi-
gye őket: „Csakhogy nem tarthatta meg őket, 
akárhogy akarta: mert önnön buta vétkeikért 
odavesztek a társak.”4

Amiről úgy tűnik, hogy a történet ívének 
egyszerű vázlata, voltaképpen megdöbbentően 
összetett tematikus felütés – valamint egy meg-
bízhatatlan elbeszélő talán első példája a nyuga-
ti irodalomban. Az olvasó csak az eposz felénél 
kezdi érteni ennek a nyitásnak a jelentőségét. 
Ezen a ponton egy kétségbeesett Odüsszeusz 
vetődik a phaiákok szigetére a Jón-tengeren. 
Megmentőinek elmeséli élettörténetét, kápráza-
tos beszámolót tárva eléjük kéjvágyó istennők-
ről, kábítószerfüggő népekről, halott harcosok 
kísérteties árnyairól és borzalmas lényekről, 
akik emberhúsra vágytak. Útban a phaiákok 
földjére azonban vicces dolog történik. Ahogy 
pár évezreddel később egy hasonlóképpen fél-
resikerült külföldi hadműveletet illetően a pa-
rancsnok fogalmazott: „Történtek hibák”. Kez-
dünk ráébredni, hogy ezeket a hibákat nem a 
legénység követte el, ahogy Homérosz mondta 
nekünk, hanem Odüsszeusz.

Az eposznak ezen a pontján Odüsszeusz sér-
tetlenül, töretlenül és végül embereitől megsza-
badulva tűnik fel egy sor megpróbáltatást köve-
tően. Először a küklopszok földjére látogat el. 
Homérosz elmondja nekünk, hogy Odüsszeusz 
törvény nélkülinek és vadembernek látja az ott 
lakókat, mert egymástól való elszigeteltségben 
élnek. Ugyanakkor Odüsszeusz – akaratlanul – 
azt is elárulja, hogy a küklopszok azért törvény 
nélküliek, mert nincs szükségük törvényekre. 
Ahelyett, hogy rövid és vad életet élnének és 
mindenki ellen vívnák a mindenki háborúját, 
egy rousseau-i világ pompás elszigeteltségében 
élnek és virulnak azáltal, hogy saját ügyeikkel 
törődnek. Odüsszeusz belopódzik egy küklopsz 
barlangjába, és ajándékot követel. A küklopsz 
– egy pásztor, aki saját dolgával van elfoglalva 

3 “the man of twists and turns … / driven time and 
again off course.”

4 “But he could not save them from disaster, hard 
as he strove / the recklessness of their own ways 
destroyed them all.”
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– erre úgy válaszol, hogy Odüsszeusz legénysé-
gének egy részéből darálthúst csinál. A tett hát-
borzongató, de érthető. A végkövetkeztetés, bár 
nem hangzik el, elkerülhetetlen: szükségünk 
van törvényekre, hogy megvédjenek minket 
azoktól az emberektől, akik betörnek az ottho-
nainkba, és maguknak követelik javainkat.

Aztán itt van az Aiolosz király szigetén tett 
látogatás, aki egy zsák szelet ajándékoz Odüsz-
szeusznak, hogy meggyorsítsa annak hazatéré-
sét. Odüsszeusz nemcsak hogy elfelejti meg-
említeni embereinek, hogy mi van a zsákban, 
de ahhoz is ragaszkodik, hogy a kormányrúd-
nál maradjon, amíg a hajó el nem ér Ithakáig. 
A tizedik napra hősünk megjósolhatóan elal-
szik, kimerülve felelőtlen döntésétől, hogy vé-
gig ő irányítson. Egy igazi vezető nemcsak azt 
tudja, hogy a csapata tőle függ, hanem azt is, 
hogy ő is függ embereitől. Nem kevésbé elő-
relátható módon, önző viselkedése annak fel-
tételezésére indítja legénységét, hogy a zsák 
kincseket tartalmaz, amelyeket Odüsszeusz 
akar felhalmozni Kiszakítják a zsákot, és mi-
előtt annyit mondanánk, hogy „rózsásujjú haj-
nal”, a borszínű tengeren keresztül visszafújva 
találják ott magukat, ahol tíz nappal annakelőtte 
megkezdték útjukat.

Ahogy Odüsszeusz és emberei kétségbeeset-
ten próbálják megtalálni útirányukat, eljutnak 
a laisztrügónok (emberevő óriások) földjére. 
Hajóik közül tizenegy eléri a tornyosuló szik-
lafalakkal körbevett öblöt, míg a tizenkettedik 
az öblön kívül horgonyoz le. Nem meglepő, 
hogy ezt a csónakot Odüsszeusz kormányozza. 
Nem magyarázza meg ezt a döntését, de nincs 
is rá szükség: az ilyen öblök a Földközi-tenger 
mentén halálos csapdák, ha az ellenség kezé-
ben vannak. Ahogy emberei partra szállnak, 
megtámadják őket a laisztrügónok, akik fel-
nyársalják, és megeszik őket, mint a halakat. 
Odüsszeusz fékevesztett tempóban szedi fel a 
horgonyt, és menekül legénységével, vérvörös 
foltot hagyva maga után a tengerben. 

Ez az utolsó túlélő hajó teszi meg az utat Hé-
liosz, a napisten szigetéig. Bár Odüsszeusznak 
ismételten a lelkére kötötték, hogy ne egyen a 
sziget szent teheneiből, ezt a figyelmeztetést 
elmulasztja továbbadni társainak. A két véglet 

– éhezés vagy marhasült – közti döntés elé állít-
va nem meglepő, hogy a legénység az utóbbira 
szavaz. Zeusz erre vihart támaszt, amikor azok 
hagyják el a szigetet, és a férfiak teli hassal 
ugyan, de vízbe vesznek. Odüsszeuszt, aki egy 
hajódeszkába kapaszkodik, végül a phaiákok 
földjénél mossa partra a víz. Szerencsétlen, de 
számára kedvező módon, most már ő egyedül 
mondhatja el meséjét. 

Hogy fajultak idáig a dolgok? Nem kell a 
delphoi jósdába mennünk a válaszért: Odüsz-
szeusz elszámította magát és hibákat követett 
el, ezért jutott idáig. Az érdekesebb kérdés 
az, hogy miként tálalja Odüsszeusz és Homé-
rosz ezeket az eseményeket? Nem meglepő, 
hogy Odüsszeusz azzal házal, amit ma „phaiák 
news”-nak mondanánk. Amikor emberünk nem 
hárítja át a felelősséget azokra, akiket ingerelt, 
mint például a küklopszot, akkor a phaiákoknál 
halott hajóstársaira tolja azt. Azok vagy láza-
dók voltak jelenlétében vagy meggondolatla-
nok távollétében – állítja. 

Egyszóval Odüsszeusz egyre többet hazudik. 
Amikor nem az embereinek, akkor a halottak-
nak. Akhilleusz árnyának például elmondja, 
hogy a halott hős fia, Neoptolemosz hőstetteket 
hajtott végre. Ravaszul elfelejti hozzátenni, 
hogy Neoptolemosz ezenkívül még nőket 
mészárolt le és csecsemőket dobott le Trója 
bástyáiról. Odüsszeusz még az isteneknek is 
hazudik: amikor a pásztornak öltözött Athéné 
rászedi, fortélyos hősünk nem átall füllenteni 
neki, mondván, hogy a helyi igazságszolgáltatás 
elől menekülő krétai, a csalafinta istennő pedig 
válaszul kuncog magában. 

Odüsszeusz olyan gátlástalanul és gyakran 
hazudik, hogy nem tudná felismerni az igaz-
ságot még akkor sem, ha úgy találná el, mint 
egy kardmarkolat. Utazása végén azonban fel-
fedezzük, hogy még mindig képes az igazság 
felismerésére. Újra együtt van feleségével, Pé-
nelopéval, de az nem biztos abban, hogy a férfi 
az, akinek állítja magát. Így próbára teszi és azt 
mondja neki, hogy a nászágyat, amelyet Odüsz-
szeusz faragott egy hatalmas olajfa törzséből, 
elvitték. Odüsszeusz erre hitetlenkedve tör ki, 
hiszen csak egy isten lenne képes egy ekkora 
ágyat arrébb mozdítani. Kiállja a próbát, Pé-
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nelopé és az olvasó megkönnyebbülésére, em-
lékeztetvén bennünket arra, hogy bár az igaz-
ság nem mindig tehet minket szabaddá, mégis 
szükséges előfeltétele a szabadságnak.

Az önámítás határai
Az Odüsszeia – mint ahogy Homérosz kijelenti 
– dal, amely „a mi időnknek is szól”, részben 
mert a költő finoman félrevezet minket: Homé-
rosz csapdát állít hallgatóságának azáltal, hogy 
Odüsszeusz társainak haláláért saját magukat 
okolja. Fokozatosan ébredünk rá, hogy ehelyett 
másvalakit kell kárhoztatnunk: Homérosz így 
kényszerít bennünket arra, hogy újragondoljuk 
Odüsszeusz hős mivoltát. Hősnek nevezhető-e 
valaki, akinek a hanyagsága és mohósága ve-
szélybe sodorja emberei életét? Aki manipu-
lációval másokat olyasmire bír rá, amit nem 
kellene megtenniük? Akinél notórius hazudo-
zóként fennáll a veszély, hogy a végén képtelen 
lesz megkülönböztetni a tényeket a kitalációtól, 
az igazságot pedig a hamisságtól?

(Foreign Affairs)

Hunter DuBose

Túléli-e a kézfogás a koronavírust?

A koronavírus keltette hisztéria közepette a 
kézfogás hagyományos gyakorlatát is górcső 
alá vették a fennálló lehetőség miatt, hogy elő-
segítheti a betegség terjedését. Az ebből eredő 
felettébb érdekes jelenségek egyike, hogy szá-
mos ismert ember jelenti ki magáról, hogy min-
dig is viszolygott a kézfogástól, és teszi fel a 
kérdést, hogy nem hagyhatnánk-e fel egyszer és 
mindenkorra a szokással, még azután is, hogy a 
koronavírus kitombolta magát.

A féktelenségéről híres tévés személyiség, 
Jeremy Vine így írt a Twitteren: „Egyszerűen 
nem kellene már leállnunk egymás kezének 
rázogatásával? Ez a gyakorlat évszázadokkal 
ezelőtt alakult ki annak biztosítása érdekében, 
hogy a férfiak ne nyúljanak a kardjukhoz – tény-
leg lehetetlen szokás, függetlenül a koronavírustól; 

örökre fel kéne hagyni vele, most, hogy ürügy 
is van rá.

„Egyetértek!” – szólt közbe Matt Ridley, a 
nagy műveltségű szerző, tudományos szakúj-
ságíró és Tory (konzervatív) főnemes, aki-
nek – bár nem a covid–19-féle módon, de 
– lázasan várom megjelenés előtt álló How 
Innovation Works (Hogyan működik az inno-
váció) című könyvét.

„Nem lehetséges, hogy a koronavírus vég-
re-valahára véget vet a kezet rázás undorító 
szokásának?” – kérdezte Ann Coulter szél-
sőjobboldali konzervatív képviselő az Egye-
sült Államokban.

Még Daniel Hannan, a retorika szakértő-
je, egykori európai parlamenti képviselő is 
elérkezettnek látta az időt, hogy tollat ra-
gadjon, és írjon egy cikket a Telegraphba, 
amelyben javasolta, hogy a koronavírus „po-
zitív hozadékaként” „térjen vissza a meghaj-
lás és a pukedli”. 

Úgy tűnik, mintha a koronavírus-járvány 
végre megerősítette volna őket abban, amire 
titokban mindig is vágyakoztak. Minden 
Jeremy, Matt, Ann és Daniel iránti tisztele-
tem mellett is, nem ártana, ha lehiggadnának. 
Mégpedig teljesen.

Vannak kényszerítő okok, amelyek miatt 
fennmaradt a kézfogás – és továbbra is így 
kellene lennie –, mivel a világ nagy részén 
előszeretettel használják az üdvözlés vagy a 
megállapodás jelzésére, amióta 2500 évvel ez-
előtt kialakult az ókori Görögországban.

A kézfogás erőteljes hatással bíró rituálé – a 
bizalom, a jóakarat és a béke jelképe. Ha ki-
nyújtjuk kezünket egy másik ember felé és 
viszonzásul megfogjuk az övét, miközben 
teljes és őszinte szemkontaktust tartunk 
fenn, ez minden érintett számára egyértel-
mű külső jele annak a kölcsönös vágynak, 
hogy tisztességes, őszinte és barátságos 
módon akarunk ügyeinkben eljárni. Igaz, 
hogy minden alávaló gazember is ugyan-
úgy képes a kezét nyújtani, miközben 
teljes mértékben, cinikus módon tudatá-
ban van abbéli szándékának, hogy csalni, 
rászedni és ártani akar. Mindazonáltal, a 
becsületes és tisztességes többség számára 
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a kézfogás rituáléja fontos szerepet játszik a 
közös értékeken alapuló kötelékek megerősí-
tésében.

Az emberi civilizációnak rengeteg lehetősé-
ge volt az elmúlt két és fél évezredben, hogy 
K+F (kutatás-fejlesztés) tevékenység kereté-
ben a lehető legjobb technikát kísérletezze ki 
egymás üdvözlésének vagy egy megállapodás 
nyélbeütésének rituáléjához. Megvan annak 
az oka, hogy a kézfogás miért maradt fenn és 
vált szinte az egész világon elterjedtté, mint 
előnyben részesített lehetőség. A meghajlás 
túlságosan távolságtartó és tiszteletteljes. Az 
ökölpacsi – vagy annak járványt elhárító válto-
zata, a könyökpacsi – túlságosan komolytalan. 
A jógázóknál látható namaszté stílusú imád-
kozó kezek nem eléggé világiak ahhoz, hogy 
általános üdvözlési formaként szolgáljanak. A 
Star Trekből ismert széttartott ujjakkal történő 
Vulcan-üdvözlés, pedig túlságosan… vulcani.

A kézfogás, ezzel szemben tökéletes egyen-
súlyt képvisel: személyes és szívélyes, ugyan-
akkor se nem túl hivatalos, se nem túl kötet-
len. Évtizedek óta ez a politikusok kedvenc 
PR-eszköze. Egy kézfogásnál semmi nem 
tudta volna jobban közvetíteni a világ számára 
Donald Trump és Kim Dzsongun megbékélési 
törekvéseit 2019-es történelmi csúcstalálko-
zójukon. Egy egyszerű kis ökölpacsi nem lett 
volna elegendő.

Egy személy jellemének megállapítására 
kevés jobb lakmusz teszt van, mint kézfogá-
sának módja. Megállnak-e bátran egymással 
szemközt, meggyőződéssel és magabiztosan, 
vagy haboznak, egymástól távol, törzsükkel 
oldalt fordulva, és nem tudják, mit akarnak? 
Vagy ami ennél is rosszabb, az önuralom teljes 
hiányáról és a társadalmi normák semmibe-
vevéséről tanúskodnak azáltal, hogy túlságo-
san is behatolnak a másik ember személyes 
terébe? Megnyugtatóan határozott, higgadt 
vagy – ahogy apám hívja – löttyedt, „döglött 
halra” emlékeztető kézfogásról van szó? El-
kötelezettségüket és nyitottságukat mutatják, 
fenntartva a szemkontaktust, vagy próbálják 
kerülni egymás tekintetét? A kézfogás min-
dent elárul: olyan, mintha egy kristálygömbön 
keresztül néznénk egy ember lelkébe.

Az emberi kapcsolatok szövevényében 
semmi sem egyesít bennünket úgy, mint a 
kézfogás. Egy mindinkább atomizált világban, 
ahol fokozottan támaszkodunk a technikára, és 
a közösségi média dühösen hőzöngő csopor-
tokra oszt, sokkal közelebb visz bennünket a 
másik emberhez az az egyszerű cselekedet, ha 
megragadjuk a tenyerét. Naponta újjáéleszti 
közösségérzetünket, amely a többi emberhez 
köt minket.

Feltétlenül tegyünk meg minden észszerű 
és indokolt óvintézkedést, amíg a koronavírus 
kísértete közöttünk jár. A kézfogás azonban 
túlélte az 541–42-ben Konstantinápolyban 
pusztító, I. Iusztinianosz bizánci császárról 
elnevezett – nagyságrendekkel nagyobb – pes-
tisjárványt, a fekete halált és a spanyolnáthát, 
és a koronavírust is le fogja győzni. Tehát, sza-
badna kérnünk, hogy ha majd egyszer véget 
érnek a jelenlegi vírus okozta szenvedések, 
hadd folytatódjon ez az igen fontos és nehezen 
nélkülözhető társadalmi szokásunk? Kezet rá!

(The Spectator)

Zanny Minton Beddoes

Csak az imádság marad5                         
A világjárvány felszínre hozta  a 
vallásokon belüli szakadásokat

A hívők felfüggesztik az eddig létfontosságú-
nak tartott szertartásokat

Jézus története kétezer éve hangzott el először 
Rómában; az azóta eltelt időben követői még 
nem éltek át a mostanihoz hasonló húsvétot. 
A kereszténység fővárosában a húsvéti ünnep 
legmegrendítőbb pillanata nagypénteken ér-
kezik el, amikor a hívek a pápa vezetésével 
végigjárják a tizennégy stációból álló kereszt-
utat, amellyel Jézus keresztrefeszítéséhez ve-
zető útjára emlékeznek.

5 Az eredeti angol cikk címe (Living on a prayer) 
utalás Bon Jovi Living on Prayer című klasszikus-
sá vált rockdalára.
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Ebben az évben erre nem volt lehetőség; 
helyette jött a bejelentés, hogy Ferenc pápa 
az üres Szent Péter téren fogja körbevinni a 
keresztet. Két nappal később, április 12-én, 
Jézus feltámadásának örömhírét nem sűrű em-
bertömeg előtt adta tudtára a világnak, hanem 
szinte teljesen egyedül misézett hatalmas bazi-
likájában. Milliók kísérhették figyelemmel, de 
csak elektronikus úton.

A régmúlt vészhelyzetei, a gazdasági visz-
szaeséstől a háborúkig, mindig arra ösztönöz-
ték az embereket, hogy új jelentést fedezzenek 
fel ősi szertartásokban. Semmi sem készítette 
fel azonban a hívőket a covid–19 világára, 
amelyben ezek az identitásuk lényegét jelentő 
rituálék, mozdulatok és összejövetelek közve-
széllyé váltak. A technológiát már magabiz-
tosan használó, újító kedvű hívőknél a válság 
felgyorsít egyfajta tendenciát. A történelmileg 
kialakult vallások esetében azonban a szelíd 
beleegyezéstől a konok tagadásig mindennel 
lehetett találkozni.

Általánosságban elmondható, hogy a 
covid–19 nem mélyítette az egyházak közti 
szakadékokat. Inkább az összes nagy világ-
valláson belüli megosztottság súlyosbodott. 
Már eleve folytak a civakodások arról, hogy 
miként egyeztethetők össze a régi hiedelmek 
a Föld eredetéről szóló modern nézetekkel. A 
világjárvány miatt még inkább eltávolodott 
egymástól a tudomány tagadóinak és a labora-
tóriumot tisztelőknek a tábora.

Némelyeknél érezhető a zavarodottság. Az 
orosz ortodox pátriárka, Kirill a következő ki-
jelentést tette március 29-én: „51 esztendeje 
prédikálok… remélem, megértitek, milyen ne-
héz ma azt mondanom, hogy ne menjetek most 
templomba.” A keleti kereszténység számos 
híve nem így tesz: Grúziában a papok például 
továbbra is kiszolgáltatják a kenyeret és a bort 
a hívőknek, amely állításuk szerint lehetetlen, 
hogy valakinek ártalmára legyen.

Ferenc pápa határozottabban fogalmazott: 
„Sűrű árnyékok borultak tereinkre, utcáink-
ra és városainkra; uralmuk alá hajtották az 
életeinket, mindent megsüketítő csönddel és 
vigasztalan ürességgel töltve el.” A nyugati 
hit szélesebb körben adott válasza azonban 

érdektelenséget árul el, állítja Marco Ventura, 
a Sienai Egyetem kánonjogász professzora: 
„Sok hívő számára már az orvosok jelentik az 
új prófétákat”.

Nem minden keresztény ért ezzel egyet. 
Néhány amerikai protestáns, köztük Donald 
Trump lelkes támogatói, a covid–19 ádáz taga-
dóiként lépnek fel. Rodney Howard-Browne 
floridai prédikátort március 30-án rövid időre 
letartóztatták, miután az embereket buszok-
kal szállította istentiszteletre, és azt állította, 
hogy ő képes semlegesíteni a vírust. Néhány 
politikus mutatott némi megértést. Két nap-
ra rá az állam kormányzója, Ron DeSantis a 
vallásgyakorlást az „alapvető szolgáltatások” 
közé sorolta, amelyek (nem tömeges jelenlét 
esetén) megmaradhatnak a lezárások ellenére. 
Legalább tucatnyi más államban akadálytala-
nul folytatódhatnak az ilyen tevékenységek.

A templomba nem járókban egyre gyü-
lemlenek az indulatok, mivel a járvány első 
hullámait a vallásosok nemtörődömségére 
lehetett visszavezetni. Dél-Koreában a titkos 
Sincshondzsi Jézus egyháza szektának több 
száz tagja fertőződött meg koronavírussal a 
túlzsúfolt istentiszteleteken, illetve vett részt 
annak tovaterjesztésében. A kormány nemtet-
szését fejezte ki amiatt, hogy az egyház nem 
volt túl együttműködő a fertőzöttek felkuta-
tásában. Később vezetőjük bocsánatot kért. 
Februárban Malajziában egy iszlamista ösz-
szejövetel segítette a vírus továbbterjedését a 
szomszédos országokba.

Másutt a liberális gondolkodású papok, rab-
bik és imámok adtak ki felhívást az összejöve-
telek felfüggesztésére. A hétköznapi emberek 
azonban sötét összeesküvésnek érzik a nagy 
becsben tartott szertartásaikat leállító rendel-
kezést. „Még a kommunista időkben sem til-
tották be teljesen a húsvéti szertartásokat” – 
mondogatták Kelet-Európában.

A zsidó valláson belül sokan építő mó-
don reagáltak, és például elfogadták, hogy a 
minyan, azaz bizonyos vallási szertartások 
megtartásához vagy az imához szükséges 
tíz zsidó férfi, online is összegyűlhet. Az 
ultraortodox zsidók, azaz a haredimek azon-
ban megmakacsolták magukat. Izraelben 
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Bnei Brak város, az ultraortodox zsidóság 
fellegvára, a covid–19 melegágyának számít. 
Az emberek továbbra is ragaszkodnak ahhoz, 
hogy imára, esküvőkre és temetésekre gyűlje-
nek össze, dacolnak a lezárásokkal, és fokoz-
zák a régóta fennálló feszültséget a haredimek 
és az állam között.

Másutt a koronavírus újabb csatározásra 
adott alkalmat a vakbuzgók számára, akiknek 
már eleve meggyűlt a bajuk az állammal és 
a kialakult történelmi egyházakkal. Irakban 
Szaíd Muktada asz-Szadr, egy heves hitszónok 
megtámadta Alí al-Szísztání nagyajatollahot, 
siíta vezetőt, aki gyilkosoknak nevezte a vírust 
terjesztőket. Március 5-én Szaíd Muktada asz-
Szadr az Ali imám-szentély bejáratánál imád-
kozott Nadzsafban, amíg a templom gondnokai 
ki nem nyitották a tíkfaajtókat. A szentély to-
vábbra is nyitva áll, a gyászolók pedig kopor-
sókban hordozzák körbe halottaikat. A radikális 
prédikátor a koronavírust a melegházasságért 
járó büntetésnek nevezte, ahogy tették ezt né-
hányan az óhitű keresztények közül is.

Ahol az állam átfogó ellenőrzése alatt tartja 
az iszlámot, mint az Öböl-menti monarchiák-
ban, ott engedelmeskedtek a pénteki imákat 
felfüggesztő rendeleteknek. A szaúdiak meg-
mondták a zarándokoknak, hogy halasszák 
el terveiket a júliusi hadzsot (zarándoklatot) 
illetően. Amikor azonban április 23-a körül 
kezdetét vette a ramadán, az iszlám országok 
hatóságainak erőfeszítéseket kellett tenniük, 
hogy korlátozzák napnyugta utáni közös étke-
zéseken résztvevők számát.

Irán egyike azoknak az országoknak, ahol 
elsőként jelent meg a vírus és a legtöbb pusz-
títást okozta; itt a vallási hatóságok kezében 
összpontosul minden hatalom. A nem hívő 
liberálisok szerint túl későnek, az ultravallá-
sos bírálók szerint túl szigorúnak bizonyult 
március 16-i döntésük, amely felfüggesztette 
a zarándoklatokat a szent helyekre, köztük a 
Kom városában lévőkre, ahonnan a fertőzés 
korábban átterjedt a többi országba.

Sok hely van, mint például India is, ahol a 
politikusoknak együtt kell működniük a vallá-
sos erőkkel. Ajodhjában – Ráma feltételezett szü-
lőhelyén – a tisztviselők vegyes eredményekkel 

próbálták szűkebb keretek közé szorítani a 
hindu istenség ünneplését. A hindu szervezők-
re volt bízva az önmérsékletre való felhívás – 
ám ezt nem túl nagy meggyőződéssel tették.

Ha a helyzetre adott válaszokat nézzük, a 
katolikusoké kiemelkedő a tudomány tiszte-
letben tartása miatt. A mai Szentszék már nem 
ugyanaz, mint mely az elmúlt évszázadokban 
üldözte a csillagászokat. Az egyház szelíd 
válaszadásában néhány bírálója – köztük a 
konzervatív amerikai katolikusok – azonban 
általános erőtlenséget vélnek felfedezni.

Brazíliában éles ellentét volt az óvatos kato-
likusok és a lelkesen hallelujázó protestánsok 
között. A katolikus püspökök és politikusok 
együttműködőek voltak az istentiszteletek 
felfüggesztését illetően, míg a protestáns Jair 
Bolsonaro elnök, aki a vírust „csak egy kis 
szipákolásnak” nevezte, hittestvérei oldalára 
állt az egyházak nyitvatartása érdekében zajló 
jogvitákban.

Végül a vallások fennmaradása annak függ-
vénye, hogy a hívők szája íze szerinti tudják 
elmagyarázni, hogy azok lelki kötelessége 
ma miért az eddig létfontosságúnak tartott 
rítusok felfüggesztésében rejlik. Amint azt 
Shadi Hamid, a híres amerikai Brookings ku-
tatóintézet munkatársa megjegyzi, a muszlim 
joggyakorlat elfogadta, hogy az emberi túl-
élés érdekében más szabályokat is meg lehet 
szegni: a muszlimok inkább megehetik a til-
tott sertéshúst, semhogy éhezzenek. A liberális 
gondolkodású zsidók számára a tikkun olam, 
azaz a világ megjavításának eszméje maga-
sabb rendű, mint az imádkozást vagy az étke-
zést irányító szabályok.

Sajátos problémákat vet fel az áldozás: 
ennek során a keresztények kenyeret és bort 
vesznek magukhoz, amelyek hitük szerint Jé-
zus testévé és vérévé válnak. Az előírásokat 
szigorúan értelmezők számára elfogadhatatlan 
az elektronikus eucharisztia: a rituálénak való-
ságosan is végbe kell mennie.

Ugyanakkor a hagyományos keresztény 
tanítás is tartogathat hasznos dolgokat a higi-
énia szempontjából. Úgy szól, hogy az egész 
világ titokzatos áldásban részesül minden 
alkalommal, amikor a misén megszentelik 
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a kenyeret és a bort, függetlenül attól, hogy 
hányan vannak jelen. Ez segít megmagyarázni 
a görög püspökök abbéli szándékát, hogy ebben 
a hónapban „zárt ajtók mögött” celebrálják az 
ortodox húsvétot megelőző szertartásokat.

James Alison, radikális gondolkodású kato-
likus pap egyszerre forradalmi és hagyomány-
tisztelő megoldással állt elő. Arra ösztönzi a 
családokat, hogy ünnepeljék meg otthon az 
„eucharisztiát”: áldják meg kenyeret és bort, 
és idézzék meg Jézus jelenlétét. Szerinte ez a 
fajta megközelítés növeli a klasszikus istenimádat 

E SZÁMUNK SZERZŐI:

meghittségét és misztériumát, ugyanakkor 
megkérdőjelezi a megünneplésre hivatottak 
kasztjáról szóló elképzelést. Mint rámutat, az 
egyházban tapasztalható „munkaerőhiány” 
már eleve szerepük újragondolására készte-
ti a papokat: a vírus akár kegyelemdöfésnek 
is bizonyulhat. Ferenc pápa a világjárványt 
olyan időnek nevezte, amikor „Külön kell 
választanunk azt, ami szükséges, attól, ami 
nem az.”. Lehet, hogy némelyek szaván fogják 
majd a pápát.

(The Economist)
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