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ELŐSZÓ HELYETT. KÉTSZER HARMINCÖT 

 

 

Bukovics István – nehezen hihető – betöltötte a hetvenet. Azt gondoljuk, ez megfelelő 

idő arra, hogy megálljunk egy pillanatra, és a környezetbiztonság magyarországi atyjának, a 

tudomány és a racionalizmus elkötelezett hívének további szakmai sikereket kívánjunk. 

Jelenlegi és egykori munkatársai, tanítványai gondoltuk, hogy a hagyományoknak 

megfelelően egy konferenciával, valamint egy tanulmánykötettel tisztelegjünk az ünnepelt 

emberi–kutatói–iskolaalapítói tevékenysége előtt.  

 

Hetven év – sok vagy kevés? Nem egyszerű kérdés. nem is a mi feladatunk 

megválaszolni. Bukovics István esetében ez a kétszer harmincöt év első része tanulással, 

valamint a szó szoros értelmében tűzoltással telt. A katasztrófavédelem terén a maximumot 

érte el: a tábornoki rangot. A második harmincöt szintén tanulással kezdődött. E tökéletesedés 

révén az ünnepelt akadémiai doktorrá vált, majd egyetemi tanárrá nevezték ki. Mindezt az 

iskolaalapítás koronázta meg: a Wesley János Lelkészképző Főiskolán kezdeményezte a 

környezettan szak, valamint a környezetbiztonság szakirány megalapítását. Ez utóbbi 

Magyarországon újnak számított. 

 

A tiszteletkötet mindig a tudományos méltatásról szól. Bukovics István ismert és 

elismert környezetbiztonsági szakember. Mindezt bizonyítják kitüntetései (Nemzeti 

Közszolgálati Egyetem Aranyérme, Közszolgálatért Érdemjel Arany fokozat, Szent Flórián 

érdemjel). Mi, akik tiszteljük most nem ennek a szakmai méltatásnak szenteljük ezen 

évforduló adta lehetőséget – remélhetően még sokan és sokszor megteszik ezt. Sokkal inkább 

tisztelegni szeretnénk a munka előtt, a mindenkori leleményesség, az értékteremtés, a 

következetes kitartás és mintaadás előtt, amit Bukovics István diplomázói, doktoranduszai és 

munkatársai jeleznek. 

 

 

Géczi Róbert 
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BAKOS BETTINA 

 
TANULMÁNY AZ ÁLLATKERTI LÁTOGATÓK ÁLLATOKKAL SZEMBENI ATTITŰDJEIRŐL, AZOK 

POTENCIÁLIS KÖVETKEZMÉNYEIRŐL ÉS ZAVARÓ MAGATARTÁSUK LEHETSÉGES MOTIVÁCIÓIRÓL 

 

 

1.1. Miért szükséges az állatkerti látogatók magatartásvizsgálata? 

 

Az állatkert összetett rendszernek tekinthető kölcsönhatásban lévő részekkel, 

fókuszban – az állatkertek természetmegőrzési célkitűzéseivel összhangban – az állatokkal. A 

bemutatott fajokat körülvevő és rájuk ható, viselkedésüket, reakcióikat nagyban meghatározó 

környezetet alapvetően két fő tényezőcsoport határozza meg: részben a tartástechnológiából 

adódó hatások (például a kifutó mérete, alakja, berendezése, a szomszédos kifutóban tartott 

fajok, az etetés, a gondozói és az állatorvosi tevékenység, a környezetgazdagítás stb.), 

másrészt olyan antropogén tényezők, mint a látogatók jelenléte. (Emellett említhető egy 

harmadik tényezőcsoport is, a tulajdonképpeni természeti környezet. Magában foglalja a 

befogadó közeget, amelyben az intézmény elhelyezkedik, valamint a terület klimatikus 

viszonyait és időjárását, amely adott térben és időben az állatkert minden elemére hatással 

van. Részben az említettek miatt, részben pedig azért, mert egyes fajoknál a tartási 

körülmények befolyásolásával – például téli időszakban fűtött belső kifutó biztosításával – 

alakíthatóak a körülmények, ez a tényezőcsoport nem képezi kutatásom tárgyát.) 

Az állatok jólléte érdekében, valamint viselkedésük, reakcióik helyes értelmezéséhez 

és értékeléséhez a kutatások során több szempont figyelembevétele és együttes vizsgálata 

szükséges. Jelen tanulmányban a látogatói tényezőcsoporttal, kiemelten az ember-állat 

interakciók során jellemző egyes attitűdökkel és motivációkkal1 foglalkozom. 

Lényeges hangsúlyozni, hogy a látogatóközönség az állatkertek szerves részét képezi, 

ezért nem lehet a rendszertől elkülöníteni, illetve abból kiemelve kezelni az antropogén 

hatásokat. A kulturált emberi jelenlét (mozgás, hang, szagok stb.) akár hasznosnak tekinthető 

ingerforrásként is megjelenhet a fogságban tartott egyedek környezetében, hiszen az 

ingerszegény környezet, a természetes viselkedésformákat motiváló impulzusok hiánya káros 

az állatok számára.2 A tartástechnológia ilyen típusú hiányosságait, amelyek például sztereotip 

és pótcselekvést, illetve egyéb, akár patológiás viselkedésformák kialakulását 

eredményezhetnék, az állatkertek igyekeznek elkerülni, különböző környezetgazdagítási 

módszerekkel csökkenteni. A látogatói jelenlétnek azonban van egy az állatok számára káros 

hatása is, ami elsősorban az emberek nem ritkán agresszív viszonyulásán, attitűdjein múlik, s 

az állatkertben tanúsított magatartásukban nyilvánul meg. 

A modern állatkertészet körében régóta ismertek az állatkerti látogatók különböző 

mértékű és formailag is sokféleképpen megnyilvánuló magatartásformái, melyek hatást 

gyakorolhatnak a bemutatott állatok viselkedésére, jóllétére, egészségére stb. Az elmúlt közel 

fél évszázadra visszatekintve is számos esetleírás taglalta a látogatók állatokkal szemben 

tanúsított zavaró és agresszív megnyilvánulásait. Említhetném például Anghi Csaba, a 

Fővárosi Állat- és Növénykert egykori igazgatójának ezzel kapcsolatban lejegyzett történeteit 

az 1970-es évekből, amikor egyes látogatók pengével teletűzdelt gyümölcsdarabokkal, 

 
1 A tanulmány során több esetben is az „attitűd/motivációtípus” kifejezést használom, mivel – szituációtól 

függően – az egyes megnyilvánulások egyaránt tekinthetők attitűdnek, illetve az interakció motivációjának. 
2 PIES-SCHULZ-HOFEN, Robert: Az állatkerti állattartás alapjai. Magyar Állatkertek Szövetsége és Fővárosi 

Állat- és Növénykert, Budapest. 2000 
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nejlonzacskóval etették, mások bottal böködték a ketreclakókat.3 

Az állatkerti szemléletmód azóta jelentős fejlődésen ment keresztül. Egyre korszerűbb 

tartástechnológiai és zoopedagógiai megoldások születtek, emellett kiemelt szerepet kaptak a 

természetvédelmi, fajmegőrzési törekvések, az állatjólléti kérdések és az állatvédelem4, 

valamint az ezzel kapcsolatos jogi szabályozás is definiáltabb lett.5 Személyes tapasztalataim 

és az állatkerti szakemberekkel folytatott konzultációk azonban arra engedtek következtetni, 

hogy a látogatók állatokkal szembeni viselkedése nem követte kellő mértékben ezt a változást. 

Állatkerti ragadozó emlősökkel folytatott viselkedésbiológiai kutatásaim során már a 

megfigyelések kezdetétől magam is szembesültem a látogatóközönség állatok irányában 

tanúsított zavaró, nem ritkán agresszív viselkedésével (üvegen való dörömbölés, az állat 

dobálása, böködése), egészségre káros „táplálékkal” (chips, pattogatott kukorica, 

nejlonzacskó stb.) való etetés. A kulturálatlan magatartás pedig nemcsak az állatok jóllétére 

lehet negatív hatással, hanem egyes esetekben a látogatókra is potenciális sérülés 

kockázatával járhat. Az utóbbi időben több esetről számolt be a média is, ami megerősíti, 

hogy továbbra is aktuális problémáról van szó. 

Mindez nyilvánvalóvá tette számomra, hogy szükséges az ember (látogató)-állat 

interakciók látogatói oldalának vizsgálata az állatkertekben, mivel az általam eddig 

hozzáférhető és tanulmányozott források alapján nem készült még a látogatóközönség átfogó 

magatartásvizsgálatával kapcsolatos ilyen jellegű kutatás vagy szakmai tanulmány. 

 

1.2. Célkitűzés, feltevések és a kutatás várható alkalmazási lehetőségei 

Jelen tanulmányban elsősorban a látogatóközönség ember-állat interakciók során 

megfigyelhető különböző megnyilvánulásait vizsgálom. 

Kiemelt figyelmet szentelek az állatok irányában tanúsított szándékoltan zavaró6 és 

agresszívnak tekinthető látogatói magatartásformák leírására és – lehetőség szerint – 

értelmezésére. 

Foglalkozom az állatok és/vagy a látogatók számára potenciálisan negatív hatású 

(káros vagy veszélyes) emberi magatartásformákkal. 

Álláspontom szerint az állatkerti látogatóközönség attitűdjeinek vizsgálatával és 

elemzésével pontosabb képet kaphatunk a különböző állatcsoportok felé irányuló zavaró és 

egyéb viselkedés konkrét megnyilvánulási formáiról, gyakoriságáról, legfontosabb 

jellemzőiről, valamint – legalább részben – lehetséges okairól és az agresszív viszonyulások 

motivációiról. 

„A látogatók rosszindulatúak” megállapítás nyilvánvalóan igen leegyszerűsített és 

szubjektív vélekedés lenne, mégis lényeges vizsgálni, hogy ezek a magatartásformák valóban 

egyfajta rosszindulattal, pontosabban a „kiszolgáltatott helyzetben levő élőlénnyel szembeni 

hatalmi pozíció” kiélésével magyarázhatók-e, esetleg más, összetettebb magyarázatot és 

komplexebb megoldást igénylő jelenségről van-e szó. 

A kutatás hozzájárulhat az állatokat érő potenciálisan negatív antropogén hatások 

egészséges ingerforrássá alakításához, az állatokra irányuló „nyomás” célirányos 

csökkentéséhez. Munkám egyúttal segítséget jelenthet az állatkerti szakemberek 

környezetgazdagítási, tartástechnológiai, biztonsági, állatjólléti és zoopedagógiai 

 
3 ANGHI Csaba: Állatkertről állatkertre. Natura Kiadó. Budapest. 1978 
4 PIES-SCHULZ-HOFEN i. m. 
5 PAULOVICS Anita: Állatvédelem az EU-jogharmonizáció tükrében. Virtuóz Kiadó, Budapest, 2002 
6 Látogatói zavaráson értek minden olyan látogatói viselkedést és hatást, amely az állat számára nem 

természetes ingerforrás (akkor is, ha egyébként nem feltétlenül megzavarására törekszik), valamint minden olyan 

emberi verbális és nonverbális megnyilvánulást is, amely szándékoltan és kifejezetten az állat aktuális 

viselkedésének megváltoztatására irányul (beleértve az állatokkal szembeni agressziót is). 
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tevékenységében, valamint további vizsgálatok, kutatások alapjául szolgálhat. 

 

2. Anyag és módszer 

 

2.1. A vizsgálatok ideje és helyszínei 

Jelen tanulmányban a 2010–2016 közötti időszakban, több állattartó intézményben 

(Fővárosi Állat- és Növénykert, Budakeszi Vadaspark, Nagyerdei Kultúrpark, Debrecen)7 

gyűjtött adatok egyes elemeit összegzem. 

 

2.2. Alkalmazott adatgyűjtési módok 

Az ember (látogató)-állat interakciók állatkerti kutatása során háromféle adatgyűjtési 

módot alkalmaztam. Az adatlappal történő, valamint a konkrét esetleírásokat magában foglaló 

adatgyűjtés a látogatók bevonása nélkül, az interjúk (az esetek többségében „mini interjúk” és 

irányított beszélgetések) az arra vállalkozó emberek tudatos és aktív közreműködésével 

biztosítottak információt. 

 

2.2.1. Adatlapos információgyűjtés – a látogatók bevonása nélkül 

A vizsgálathoz olyan adatlapot állítottam össze, amely alkalmas több szempont 

egyidejű rögzítésére (pl. az állatfajok iránti érdeklődés különböző paraméterei; az általános és 

egyéni zavarás erőssége és típusa, összehasonlítva a látogatókategóriák és a különböző 

állatcsoportok között8 stb.). 

Jelen tanulmányban a kutatás vonatkozó részével kapcsolatos kérdésekre 

szorítkozom9, az adatlap teljes értékelésével nem foglalkozom. 

 

2.2.2. Információgyűjtés kérdőíves felmérés és interjútechnika segítségével 

A kérdőíves felmérés és interjúk alkalmazását elsősorban az adatlapos vizsgálat 

eredményeinek értelmezéséhez állítottam össze. Ezzel a vizsgálattal az állatkert-látogatási 

szokásokról, állatokhoz és állatkertekhez való viszonyulásról, valamint a látogatói zavaró 

tevékenységről érdeklődtem. 

A 21 kérdésből álló kérdőív több témakört érint, amelyekből a jelen kutatás 

szempontjából releváns kérdéseket a rájuk vonatkozó eredmények között ismertetem. 

A szóbeli adatgyűjtés hasznos információkkal szolgálhat, azonban hátránya, hogy több 

szempontból is torzíthatja az eredményt. Egyfelől nem mindenki hajlandó a válaszadásra 

(éppen az állatokkal kifejezetten agresszívan viselkedő látogatókat, valamint a kisgyermekes 

családokat nehéz megszólítani), és az adatközlés hitelessége is megkérdőjelezhető. Ezeket a 

tényezőket mindenképpen figyelembe kell venni az eredmények értékelésekor. 

 

2.2.3. Önálló esetleírások, verbális és nonverbális megnyilvánulások elemzése 

Jelen kutatásban ez az adatgyűjtési forma szolgál a legtöbb specifikus információval. 

Az állat–állatkerti látogató interakciók vizsgálatához az önálló esetleírásokat, valamint a 

megfigyelések során dokumentált verbális10 és nonverbális11 megnyilvánulások, attitűdök és 

 
7 Bár általános jelenséget vizsgáltam, a konkrét adatgyűjtés – intézményenként az engedélyek tartalma alapján – 

a felsorolt állatkertekben történt. 
8 A különböző kategóriák részletes definiálása és leírása az Anyag és módszer 2.3. alfejezetében található. 
9 Az állatkerti látogatók magatartásmegfigyeléséhez készített adatlap jelen kutatáshoz kapcsolódó pontjai: 

általános zavaráskategória; látogatókategória; látogató egyéni zavaráskategóriája és a viselkedés leírása. 
10 Verbális megnyilvánulásnak tekintettem a látogatók adott állatra vonatkozó szóbeli közléseit, amelyek a kifutó 

előtt, a vizsgálat időpontjában elhangzottak, beleértve a velük esetlegesen kialakított kommunikációs 

helyzetekben tanúsított szóbeli reakcióikat is. 
11 Nonverbális megnyilvánulásként tekintek az adott állat kifutója előtt tett az állat jelenlétével, illetve a vele 

való kontaktusteremtéssel kapcsolatos minden látogatói magatartásformára és reakcióra, beleértve a 
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reakciók különböző formáit elemeztem. A lejegyzett párbeszédek és utalások formai-tartalmi 

jellegét alapul véve különböző viszonyuláscsoportok, lényegében attitűd/motivációtípusok12 

rendelhetők hozzájuk. 

Ennek az egyik legnagyobb előnye, hogy kiegészíti, pontosítja a fentebb említett 

adatlapos és kérdőíves felmérés információit. A zavarási típusok egyszerű leírása azok formai 

meghatározásra koncentrál, azonban a motivációra vonatkozóan nem szolgál kellő 

információval. A kérdőíves felmérés során a látogatók zavaró tevékenységével kapcsolatban 

adott válaszokban – az általános tapasztalatok alapján – feltételezhető a tagadás és az illendő 

értékek előtérbe helyezése, valamint önigazoló megjegyzések felsorakoztatása. Ez az 

adatgyűjtési mód a megfelelési kényszer hiányában objektívabb, a valósághoz közelebb álló 

információkkal szolgál az agresszívabb látogatók zavarási motivációjának felderítéséhez. 

 

2.3. A kutatásban alkalmazott típusok, kategóriák és csoportok 

 

2.3.1. A látogatói zavarás kategóriái 

Általános zavaráson az adott kifutó előtt, adott időpillanatban jelen lévő látogatótömeg 

által előidézett összhatást értem, a legmagasabb aktuálisan megjelenő zavarási formára 

vonatkoztatva. 

A hatást jellege, intenzitása és az állattal való kontaktus13 megléte alapján az alábbi 

kategóriára osztottam: 

 

1. kategória 

Csak a megfigyelő személy van jelen, látogató nincs. Gyakorlatilag az állatkerti zajok, 

tartástechnológiai hatások érvényesülnek (mivel a kategória-rendszer az állatokra irányuló, 

illetve rájuk ható zavarásokra vonatkozik, ígyaz  1. kategóriába akkor sorolható a megfigyelő 

személy, ha az állat már nagyjából hozzászokott a jelenlétéhez, „semlegesnek” tekinti). 

 

2. kategória 

A legkisebb még elfogadható zavarást jelentő emberi létszámot öt főben 

maximalizáltam, mivel tapasztalataim alapján ennél több ember pusztán jelenléténél fogva 

már érzékelhető hangerőt képvisel. A zavarás enyhe, főként a beszélgetés következtében 

kialakuló morajlásban vagy az üveg előtti mozgásban, mozgolódásban, esetleg az üveg nem 

erős, halk kocogtatásában nyilvánul meg. 

 

3. kategória 

Általában ötnél több látogató és/vagy erőteljesebb zavarás jellemzi, például 

hangoskodás, kiabálás, üvegen való dörömbölés, de közvetlen fizikai jellegű hatás nincs. 

 

4. kategória 

Erőteljes, szándékolt zavarás jellemző. A hangoskodás és dörömbölés mellett az 

állatok „fizikai bántalmazása” figyelhető meg (zoo-csemegével, növényi termésekkel vagy 

kaviccsal való dobálás, esetleg a ketrecen, rácson benyúlva az állat testének megérintése, 

böködése). 

 
megközelítését, etetését, érdeklődés kifejezését, valamint az állat felé irányuló mozdulatokat is. 
12 Attitűd/motivációtípuson értem azokat – a látogatói megnyilvánulások alapján feltételezhető – okokat és 

viszonyulásokat, amelyek a látogató-állat interakció kialakulásában szerepet játszhatnak, függetlenül az állatokra 

gyakorolt zavaró hatásaitól. 
13 Kontaktuson értek az állat felé irányuló minden olyan tevékenységet, amely önmagában (megérintés, megütés, 

böködés) vagy végeredményét tekintve (dobálás) az állatot fizikailag érinti. 
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A felsorolt kategóriák jellegüket tekintve alkalmazhatók az egyéni zavarás 

erősségének meghatározására is, ekkor a látogatótípusra vonatkozik (l 2.3.2. 

Látogatótípusok), és érdemes az erősség mellett a konkrét megnyilvánulási formát is 

följegyezni. 

 

2.3.2. Látogatótípusok 

A látogatók tipizálását a vizsgálat pontosabb, árnyaltabb értelmezése érdekében tartom 

szükségesnek. Az életkor és a jelenlevők egyéb jellemzői (például számuk, csoportjelleg stb.) 

alapján az alábbi típusokat különítettem el: 

 

– egyedül levő felnőtt férfi vagy nő; 

– fiatal felnőtt pár; 

– idősebb pár; 

– család; 

– gyerekcsoport tanárral; 

– gyerekcsoport tanár vagy felnőtt kísérő nélkül; 

– vegyes csoport (turisták, baráti társaság stb.); 

– egyéb (előbbiekbe nem besorolható, pl. gyermek egyedül, kísérő nélkül). 

 

A vizsgálat során az alanyok kiválasztása a jelenlevők mennyiségétől és mozgásától 

függött. Sokaság (N > 15 fő) esetén a lejegyzett alany utáni második vagy harmadik érkező 

személy reakcióit és viselkedését dokumentáltam, ritkább látogatottság esetén akár minden 

érkezőt. A kirívó esetek (pozitív és negatív jellegű is) minden esetben rögzítésre kerültek. 

 

2.3.3. Állatcsoport-kategóriák 

Előzetes megfigyeléseimre, valamint az általános jellemzőikre alapozva állatcsoport-

kategóriákat különítettem el, ami lehetővé teszi a látogatók egyes típusoknál tanúsított 

attitűdjeinek és zavaró megnyilvánulásainak összehasonlító vizsgálatát. Az állatok 

besorolásánál az adott csoportokban eddig vizsgált, valamint a csoportba javasolt néhány 

egyéb fajt is feltüntetek. 

 

Karizmatikus ragadozó vadak és nagyvadak  

Ebben a csoportban elsősorban a nagyragadozó emlősöket vizsgáltam, pl. 

nagymacskafélék, hiúz, medvék, farkasok, de ide sorolható például számos ragadozó madár 

is. 

 

Karizmatikus nem ragadozó vadak és nagyvadak 

A csoportba szintén erős, általában nagyobb termetű, impozáns megjelenésű, de nem 

ragadozó fajok sorolhatók, pl. elefánt, zsiráf, gorilla (és más emberszabásúak), orrszarvú, 

nagyobb testű patások. 

 

„Nemszeretem” állatok 

E csoport olyan fajokat foglal magába, amelyek a közvélemény részéről általában 

negatív megítélés alá esnek (görény, patkány, csótányok, hüllők, főleg kígyófajok). 

 

Népszerű („cuki”) állatok 

Általában a közvélemény által kedvesnek, szelídnek, aranyosnak tartott, kisebb testű 

állatok sorolhatók ebbe a kategóriatípusba, pl. kistestű macskafélék (vadmacska, manul), 

szurikáta, vörös panda, papagájfajok, mókus, sün, de itt említhetők a különböző teknősfajok 
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is. 

 

Különleges, kevéssé ismert fajok (hazai faunától eltérő megjelenéssel; a továbbiakban: 

„eltérő”) 

Ez a csoport elsősorban olyan, Európában nem honos és egzotikus fajokat tömörít, 

amelyekhez formailag kifejezetten hasonló kevéssé ismert a hazai faunában (komodói 

varánusz, Echidna, sörényes hangyász, mara, takin). 

 

Különleges, kevéssé ismert fajok (a hazai fauna tagjai közt találunk hasonló megjelenésű fajt; 

a továbbiakban: „hasonló”) 

Az előző csoporthoz hasonlóan a hazai faunában nem előforduló, de hazánkban ismert 

állathoz hasonló fajok tartoznak ide; pl. ázsiai vadkutya. 

 

Magyarországon honos vagy nem honos, de vadon előforduló, és általánosan ismertnek 

mondható állatfajok 

Itt elsősorban emlősök és néhány madárfaj kapcsán végeztem megfigyeléseket. 

Általánosan ebbe a csoportban említhető fajok például: róka, szarvasfélék, őz, muflon, holló, 

baglyok. 

 

Háziállatok 

Általában az állatsimogatók és a parasztudvar leggyakoribb fajai említhetők (ló, 

szamár, kecske, juh, szarvasmarha, nyúl, szárnyasjószág), de idesoroltam még olyan 

rendszerint simogatható házi kedvenceket is, mint a tengerimalac. 

 

3. Eredmények14 

 

3.1. Zavarás, zavarási hajlandóság és összefüggéseik 

A többéves vizsgálat idejére vonatkoztatva a látogatókat a felmérésbe közvetlenül nem 

bevonó adatlapos információgyűjtés 421 darab adat tanúsága szerint mindegyik általam 

vizsgált állatcsoport irányában és gyakorlatilag mindegyik látogatótípus esetében 

megfigyelhető volt valamilyen mértékű szándékolt zavarás – függetlenül annak céljától. 

A zavarás erőssége, jellege, intenzitása, formai megnyilvánulásai, valamint 

feltételezhető motivációja arányaiban eltéréseket mutat az egyes állatcsoportok tekintetében. 

Ezek részletes, összehasonlító bemutatását – néhány általánosan megjelenő tendencia 

kivételével – jelen tanulmányban nem tárgyalom. 

A zavarás jellegét tekintve általánosan az üveg kocogtatása, magasabb intenzitásnál a 

dörömbölés tekinthető a leggyakoribb megnyilvánulási formának (ez természetesen az 

elválasztó elemtől is függ, de a legtöbb állatkertben az állat jobb észrevehetősége és az 

élményszerűség miatt a kifutók egyes részein ezt alkalmazzák). Az állat dobálása, böködése, 

ütögetése (mint legerősebb, legmagasabb szintű zavaráskategória) arányaiban nem tekinthető 

kifejezetten gyakorinak, bár ezekben az esetekben is meghatározó az elválasztó elem jellege. 

A „könnyebben hozzáférhető” és szelídnek vélt állategyedek esetében, pl. a „háziállatok” 

körében azonban ez kifejezetten jellemző. Az állatnak való kiabálás, füttyögés és egyéb 

hangeffektektusok közepes gyakoriságúak, nem tapasztalható kifejezett összefüggés az 

állatcsoportok viszonyában. 

A látogatótípusok között a legmagasabb intenzitású, szándékoltan zavaró magatartást a 

 
14 Lényeges hangsúlyozni, hogy bár aránylag nagy mintaszám került feldolgozásra, az adatok és eredmények az 

állatkertek teljes forgalmát figyelembe véve nem tekinthetők reprezentatívnak. Mindazonáltal lényeges 

tendenciákra mutatnak rá, amelyek alapként szolgálhatnak további állatkerti kutatásokhoz, illetve a meglévő 

jelenségek komplexebb értelmezéséhez. 
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kísérő nélküli gyermekcsoportok gyakorolják. A rájuk vonatkozó dokumentált esetek 93%-

ában tapasztaltam zavarást, az esetek 2/3-ában 3–4. típusú, tehát magas zavaráserősséggel. 

A magasabb zavarási hajlandóság és potenciálisan erősebb zavarásintenzitás szintén 

kimagasló a családok és baráti társaságok esetében. Kisebb gyakorisággal (az esetek 23%-

ában), de a fiatal párok körében is megfigyelhető (talán nem meglepő, hogy utóbbiaknál 84%-

ban a férfiak a kezdeményezők, és zavaráserősségük is magasabb). 

A vizsgálat helyszínéül szolgáló állatkertekben az azonos fajok alapvető tartási 

körülményei részben hasonlóak – hiszen a kifutók általános paramétereire egységes 

szabályozás vonatkozik15 –, és bár a megvalósulási forma az adott állatkertek lehetőségeitől 

függ, a tartástechnológiából adódó kisebb eltérések nem befolyásolták számottevően a kapott 

eredményeket. 

 

3.2 Esetleírások összegzése és az attitűd/ motivációtípusok értékelése 

Jelen tanulmányban 1263 adat került feldolgozásra, ennek keretén belül a dokumentált 

eseteket, valamint a látogató–állat interakciók során tapasztalt verbális és nonverbális emberi 

megnyilvánulásokat, párbeszédeket (illetve azok egyes részeit) elemeztem. 

 

3.2.1. A vizsgálat során elkülönített attitűd/motivációtípusok alaptípusai 

A vizsgálat egyik alapvető eredményeként a látogatók viszonyulásaiban – állatcsoport-

kategóriáktól függetlenül – megfigyelhető és egyértelműen elkülöníthető néhány kifejezett 

attitűd/motivációtípus. A legszembetűnőbb jellemzők alapján 11 alapvető típust tudtam 

meghatározni, amelyeket alább a jellemzően megfigyelhető magatartásformák és a 

leggyakoribb típusmondatok feltüntetésével ismertetek. 

 

Domináns viselkedés 

A Domináns viselkedés kategóriába sorolom a kiszolgáltatott helyzetben levő 

élőlénnyel szemben tanúsított szándékolt zavaró magatartást, beleértve a magas intenzitású 

zavarási formákat, valamint az állat felé irányuló fizikai és verbális agressziót. 

 

Jellemző magatartásformák: 

– az állat heccelése, „virtuskodás”; 

– trágár, lekicsinylő megjegyzések (verbális agresszió); 

– magas intenzitású zavarás, pl. erőteljes dörömbölés az üvegen és/vagy az állat fizikai 

bántalmazása, pl. dobálás, böködés, az állat szemébe világítás, erős hangok, pl. 

sípolás. 

 

Típusmondatok: 

– „Miért ne dörömbölnék? Úgysem tud kijönni!” 

– „Ne bénázz már, dobd meg rendesen!” 

 

Negatív viszonyulás 

Negatív viszonyulásúnak tekinthetők azok a magatartásformák, amelyek során a 

látogató az állatfaj16 valamely tulajdonsága miatti ellenszenvének ad hangot. 

 
 15 3/2001. (II. 23.) KÖM-FVM-NKÖM-BM együttes rendelet az állatkert és az állatotthon létesítésének, 

működésének és fenntartásának részletes szabályairól. 
16 Megjegyzés: Lényeges hangsúlyozni, hogy ez a kategória a fajokra vonatkozik, nem pedig az aktuális 

helyzetre. (Tehát nem a kategória jellemzője, ha például egyes állatok kifutója előtt a látogatók a szagok vagy az 

állat aktuális viselkedése, pl. vizelet vagy széklet ürítése miatt adnak hangot nemtetszésüknek, azonban amikor 

magáról a fajról vélekednek úgy, hogy „ezek büdös/gusztustalan stb. állatok”, akkor a megnyilvánulások a 

„Negatív viszonyulás” típusba sorolandók.) 
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Jellemző magatartásformák: 

A látogató félelmének ad hangot, elhúzódik, fintorog, undorral beszél az állatról. 

 

Típusmondatok: 

– negatív jelzők használata, pl. „undorító”, „gusztustalan”, „vérengző”; 

– hangulatfestő és érzelmekre utaló kifejezések, pl. „Fúj”; 

– ellenszenvet kifejező megnyilvánulások, pl. „Utálom a sunyi pofáját!”; 

– általánosan elterjedt negatív tulajdonságok, gondolati sztereotípiák társítása (pl. 

szólások, közmondások alapján). 

 

Figyelmetlenség 

A Figyelmetlenség megnevezésű kategórián a felelőtlen hozzáállást, óvatlanságot 

értem, amikor a látogatók nem mérik fel tetteik esetleges – akár az állatra, akár saját testi 

épségükre veszélyes vagy káros – következményeit, vagy egyáltalán nem is foglalkoznak 

velük. 

 

Jellemző magatartásformák: 

– kerítésen, ketrecen át a bemutatótérbe történő benyúlás; 

– kerítésen való átmászás (nem engedélyezett helyen); 

– a bemutatótérben vagy közvetlenül a kerítés mellett ülve az állat aktuális helyének, 

helyzetének, viselkedésének figyelmen kívül hagyása, pl. az adott állat közvetlen 

közelében hátat fordítanak neki; 

– valamely tevékenységet tiltó táblák, piktogramok figyelmen kívül hagyása; 

– az állat illegális, illetve nem megfelelő módon és/vagy nem megfelelő táplálékkal 

történő etetése;17 

– gyermek felügyelet nélkül hagyása az állatok közelében (beleértve az állatsimogatót 

is). 

 

Típusmondatok: 

– rendszerint egyértelműen adódik a viselkedésből, ritkább a verbális megerősítés; 

– beszédszituációban elhangozhatnak az állat veszélyességét elbagatellizáló 

megszólalások, pl. „Már megszokták”, „Á, ezek nem bántanak!”, „Dehogy csíp!” 

„Simogasd meg nyugodtan!”; 

– figyelemfelhívás esetén gyakoriak az önigazoló megjegyzések: „Nem tudtam, hogy 

nem lehet benyúlni!”, „De hát nem vettem észre a táblát!”, „Nem figyeltem.”, „Más is 

etette az előbb.” stb. 

 

Az állat házi kedvenchez való hasonlítása, szelíd mivoltának vélelme (a továbbiakban 

„Kedvenc” rövidítéssel) 

A Kedvenc kategóriába sorolom mindazokat a megnyilvánulásokat, amelyekben az 

állatot házi kedvenchez, szelíd társállathoz hasonlítják. 

 

Jellemző magatartásformák: 

– a verbális közlések során jellemzőek az adott faj vagy ahhoz hasonló állat szelídségére 

vonatkozó gondolati sztereotípiák, esetleg antropomorfizáló megjegyzések; 

– szelídsége vélelmére alapozva próbálják megközelíteni az állatot, megérinteni, etetni 

vagy játszani vele. 

 
17 Illegális etetésen értem azokat az eseteket, amikor az etetésre vonatkozó tiltás ellenére vagy az állat számára 

köztudottan, de legalábbis józan ésszel feltételezhetően nem megfelelő táplálékkal etetnek, pl. amint a leírásban 

is szerepel: chips, pattogatott kukorica stb. 
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Típusmondatok: 

– „Pont olyan, mint a Cirmi.”; 

– „Úgy fekszik, mint a Samu… Tök szelíd!”; 

– „Olyan cuki, mint egy plüssmaci, simán tartanék ilyet otthon!”. 

 

Téves vagy hiányos ismeretek (a továbbiakban: „Ismerethiány”) 

Az Ismerethiány típusba tartoznak azok a javarészt verbális megnyilvánulások, 

amelyekből kiderül, hogy az állatról alkotott vélemény hiányos ismereteken, illetve vélt 

tudásanyagon alapul. 

 

Jellemző magatartásformák: 

Elsősorban verbális reakciók, pl. az állatról, életmódjáról stb. való hibás információk 

megjegyzése. 

 

Típusmondatok: 

– nincs általános séma, de gyakori a hibás fajnév megosztása, pl. leopárd meghatározása 

más fajként, pl. gepárd, jaguár, tigris; 

– a fajtábla félreolvasása, főként kevéssé ismert fajnév esetében (esetlegesen ez alapján 

ismeretmegosztás); 

o szerecsenmaki helyett szerencsemaki („Hát persze, mert maki és egyes 

kultúrák szerint szerencsehozó!”); 

o manul helyett marun, majom; 

– az állat életmódjával, élőhelyével, táplálkozásával, tartásával, szelídségével stb. 

kapcsolatos ismereti hiányosságok, például: 

o „A szibériai tigris télen biztosan fázik, mert Afrikában a meleghez szokott”; 

o „A jegesmedve úgy vadászik, hogy jéghegynek álcázza magát, és megvárja, 

míg a fóka rászáll”. 

 

Fogyasztói viszonyulás 

Fogyasztói viszonyulásnak tekintem azokat a megnyilvánulásokat, amelyek során a 

látogató a saját elvárásainak megfelelően igyekszik befolyásolni az állat viselkedését, illetve a 

jegy megvásárlásáért cserébe az állattól valamilyen „szolgáltatást” vár el: aktuális vágyának 

megfelelő viselkedésformát (produkciót, kunsztot vagy fotózáshoz megfelelő arckifejezést, 

testhelyzetet, esetleg „kontaktélményt” stb.). 

 

Jellemző magatartásformák: 

– nincs kitüntetett megnyilvánulásai formája, de a látogató rendszerint a saját igényeihez 

kívánja igazítani a történéseket; ez legtöbbször az állat aktuális viselkedésének 

megváltoztatására irányul, illetve valamilyen módon figyelmének felkeltésére 

törekszik (szóbeli elvárásainak adva hangot, vagy cselekvő módon beavatkozva); 

– az állat megérintésére, megfogására, megsimogatására, illegális etetésére vagy 

bármilyen fizikai kontaktus létesítésére irányuló mindenfajta törekvés; 

– nem feltétlenül jár együtt zavarással, ugyanakkor potenciálisan bármely 

zavaráskategória megjelenhet (az üvegen való szolidabb kocogtatástól a 

dörömbölésen, füttyögésen át az állat dobálásáig). 

 

Típusmondatok: 

– „Miért nem néz ide? Nem igaz, hogy nem lehet lefotózni!” 

– „Hát ez meg sem mozdul! Azt hittem, az oroszlán akciódúsabb állat” 
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– „Megvettem a jegyet, azt csinálok, amit akarok!” 

 

Viccelődés 

Az állattal kapcsolatos poénos, viccesnek szánt megjegyzéseket és viszonyulásokat 

sorolom ebbe a kategóriába. 

 

Jellemző magatartásformák: 

– nincs kitüntetett magatartásforma, néha kissé lekicsinylő az állattal szemben, de nem 

feltétlenül ellenséges; 

– a megjegyzések (akár az állatra, akár emberre irányulnak) leggyakrabban a többi 

látogató figyelmének felkeltésére irányulnak; 

– nem feltétlenül jár együtt szándékolt zavarással; 

– megjelenhet az állat hangjának vagy mozdulatainak utánzása, kifigurázása. 

 

Típusmondatok: 

– „Ez nem is igazi oroszlán… Szerintem mű.” 

– „Az elefánt annyit zabált, hogy már telefánt.” 

 

Együttérző viszonyulás 

Együttérző viszonyuláson értem az állatok irányában tanúsított pozitív hozzáállást, a 

fajjal kapcsolatos szimpátia kifejeződését (függetlenül annak szeretetteljes, a fogságban tartás 

miatt szánakozó stb. jellegétől). 

 

Jellemző magatartásformák: 

– az állattal szembeni szimpátia verbális kifejeződése a legjellemzőbb; 

– általában alacsony zavarási szint (maximum az üveg kocogtatása, de inkább nem 

zavarják az állatot); 

– az állat zavarását igyekszik megakadályozni (pl. a szülő rászól a gyerekre, ha az 

kopogni akar az üvegen, illetve fordítva); 

– néha sajnálkozó megjegyzések, pl. mert fogságban él az állat. 

 

Típusmondatok: 

– „Úristen! De cuki!” 

– „De szép!” 

– „Imádom a majmokat/tigriseket/ stb.” 

– „Szegényt vissza kéne telepíteni.” 

 

Érdeklődés kifejeződése 

Érdeklődő viszonyulásnak tekintem az állat viselkedésének, aktuális tevékenységének 

figyelemmel kísérését (függetlenül annak időtartamától), valamint minden olyan 

megnyilvánulást, amely az állattal, jellemzőivel, életmódjával stb. kapcsolatos információk 

megszerzésére irányul, illetve annak igényére utal. 

 

Jellemző magatartásformák: 

– az érdeklődő látogatók rendszerint keresik a fajismertető táblákat, szánnak valamennyi 

időt az állat megfigyelésére; 

– általában alacsony zavarási szint jellemző. 

 

Típusmondatok: 

Állattól függő, de gyakori kommunikációs helyzet, amikor a látogató a társaságában 
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levő embereknek felolvassa a fajtáblát, vagy érdekességet emel ki (idesorolom azokat 

az egyszerűbb eseteket is, amikor csak az állat neve, pl. Vackor, Muki stb. iránt 

érdeklődnek). 

 

Helytálló ismeretek 

Ebbe a csoportba sorolok az állatokkal, életmódjukkal, tartásukkal stb. kapcsolatos 

minden korrekt, helytálló tudásanyag meglétére utaló megállapítást. 

 

Jellemző magatartásformák: 

– a látogató valós ismeretekkel rendelkezik az állatról; 

– általában alacsony zavarási szint jellemző. 

 

Típusmondatok: 

Állattól függő, nincs kifejezett séma. 

 

Tanító, ismeretmegosztó szándék (a továbbiakban: Tanító szándék megnevezéssel) 

Tanító szándéknak tekintek a látogatók között megfigyelhető minden olyan 

interakciót, amikor valamelyikük információt oszt meg a másik személlyel, függetlenül a 

tartalom helyességétől. 

 

Jellemző magatartásformák: 

– valós vagy vélt tudás megosztásának igénye vagy szüksége, ha a beszélgetőpartner 

kérdez; 

– rendszerint verbális megnyilvánulások, ritkább, s főként gyermekek okításánál 

jellemző a hang vagy mozgás utánzása vagy erre irányuló kérdés, magyarázat. 

 

Típusmondatok: 

–  „Nézd, fiam, ez egy…” 

–  „Azért valamit tudjunk meg róla!” 

 

3.2.2. Az egyes szituációkhoz rendelhető attitűd/motivációtípusok kombinációi 

A fent ismertetett típusokra alapozva a kutatás következő részében ezeket az egyszerű 

kategóriákat társítottam a dokumentált esetleírásokhoz. Egy szituációhoz több típus is 

hozzárendelhető, így az egyes reakciók, kommunikációs helyzetek, látogató–látogató, illetve 

látogató–állat interakciók és megnyilvánulások különböző tulajdonságkombinációval 

jellemezhetők. A jelen tanulmányban feldolgozott teljes mintában 59 jellemző attitűdegyüttest 

tudtam elkülöníteni, amelyeket az 1. táblázat szemléltet az adott kombinációkhoz tartozó 

esetszámok (N oszlop) feltüntetésével. 

 

1. táblázat. Attitűdtípusok és -kombinációk általános előfordulása és együttes megjelenése a 

mintában (N = 1263 adatra vonatkozóan) 

 

Típusok és kombinációk N 

Domináns viselkedés (önmagában) 8 

Domináns viselkedés – Figyelmetlenség 28 

Domináns viselkedés – Figyelmetlenség – Fogyasztói viszonyulás 16 

Domináns viselkedés – Figyelmetlenség – Ismerethiány – 

Fogyasztói viszonyulás 

7 

Domináns viselkedés – Figyelmetlenség – Kedvenc  15 

Domináns viselkedés – Figyelmetlenség – Kedvenc – Fogyasztói 36 
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viszonyulás 

Domináns viselkedés – Ismerethiány 4 

Domináns viselkedés – Fogyasztói viszonyulás 88 

Domináns viselkedés – Fogyasztói viszonyulás – Viccelődés 11 

Domináns viselkedés –Viccelődés 4 

Domináns viselkedés – Helytálló ismeretek 2 

Domináns viselkedés – Tanító szándék 6 

Domináns viselkedés – Tanító szándék – Ismerethiány – 

Viccelődés 

13 

Domináns viselkedés – Együttérző hozzáállás – Fogyasztói 

viszonyulás 

8 

Negatív viszonyulás (önmagában) 34 

Negatív viszonyulás – Fogyasztói viszonyulás 3 

Negatív viszonyulás – Domináns viselkedés 1 

Negatív viszonyulás – Viccelődés 5 

Negatív viszonyulás – Tanító szándék – Ismerethiány 11 

Negatív viszonyulás – Tanító szándék 3 

Negatív viszonyulás – Ismerethiány 8 

Figyelmetlenség (önmagában) 36 

Figyelmetlenség – Kedvenc 23 

Figyelmetlenség – Kedvenc – Ismerethiány 31 

Figyelmetlenség – Kedvenc – Fogyasztói viszonyulás 53 

Figyelmetlenség – Kedvenc – Tanító szándék 19 

Figyelmetlenség – Kedvenc – Együttérző hozzáállás 9 

Figyelmetlenség – Fogyasztói viszonyulás 54 

Figyelmetlenség – Kedvenc – Fogyasztói viszonyulás – 

Ismerethiány 

69 

Figyelmetlenség – Együttérző hozzáállás – Fogyasztói viszonyulás 

– Ismerethiány 

13 

Figyelmetlenség – Együttérző hozzáállás – Fogyasztói viszonyulás 

– Ismerethiány – Kedvenc 

22 

Figyelmetlenség – Ismerethiány - Viccelődés 6 

Ismerethiány (önmagában) 12 

Ismerethiány – Fogyasztói viszonyulás 32 

Ismerethiány – Együttérző hozzáállás 17 

Ismerethiány – Együttérző hozzáállás – Tanító szándék 66 

Ismerethiány – Együttérző hozzáállás – Kedvenc – Tanító szándék 27 

Ismerethiány – Tanító szándék 103 

Ismerethiány – Tanító szándék – Viccelődés 29 

Ismerethiány – Érdeklődés – Tanító szándék 24 

Ismerethiány – Érdeklődés – Együttérző hozzáállás – Tanító 

szándék 

7 

Ismerethiány – Érdeklődés 11 

Ismerethiány – Viccelődés 14 

Ismerethiány – Kedvenc – Tanító szándék 38 

Fogyasztói viszonyulás (önmagában) 83 

Viccelődés (önmagában) 15 

Együttérző hozzáállás (önmagában) 8 

Együttérző hozzáállás – Viccelődés 11 
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Együttérző hozzáállás – Fogyasztói viszonyulás 57 

Együttérző hozzáállás – Fogyasztói viszonyulás – Viccelődés 18 

Együttérző hozzáállás – Helytálló ismeretek 4 

Együttérző hozzáállás – Helytálló ismeretek – Tanító szándék 5 

Együttérző hozzáállás – Érdeklődés 3 

Együttérző hozzáállás – Érdeklődés – Tanító szándék 7 

Együttérző hozzáállás – Érdeklődés – Tanító szándék – Helytálló 

ismertek 

3 

Helytálló ismeretek – Fogyasztói viszonyulás 7 

Helytálló ismeretek – Tanító szándék 6 

Helytálló ismeretek – Domináns viszonyulás – Fogyasztói 

viszonyulás 

2 

Helytálló ismeretek – Érdeklődés – Tanító szándék 8 
 

 

 

3.2.3. A látogatók állatok irányában tanúsított agresszív megnyilvánulásainak vizsgálata 

 

3.2.3.1. Az önmagáért való látogatói agresszió 

A látogatók erőteljes egyéni zavaráserősséggel jellemezhető magatartásformáit a 

Domináns viselkedés kategória foglalja magába, így e típus és kombinációi mintabeli 

arányainak elemzésével pontosabb képet kapunk az agresszióra vonatkozó kérdésekkel 

kapcsolatban. 

A táblázatból látható, hogy a Domináns viselkedés önmagában és több kombinációban 

is megjelenik, a teljes minta 19,7%-át, tehát mintegy 1/5-ét teszi ki, ami megerősíti az állatok 

szándékolt zavarásának tényét. 

A valóban agresszívnak minősíthető és az állat számára kifejezetten kellemetlen 

helyzet előidézését célzó látogatói viszonyulás szigorúan véve elsősorban a következő néhány 

kombináció alapján feltételezhető: Domináns viselkedés (önmagában), Domináns viselkedés – 

Figyelmetlenség; Domináns viselkedés – Figyelmetlenség – Kedvenc; Domináns viselkedés – 

Tanító szándék; Domináns viselkedés – Ismerethiány; Domináns viselkedés – Helytálló 

ismeretek. 

Ezen attitűd/motivációtípusok aránya az összes dokumentált Domináns viselkedést 

tartalmazó kombináció viszonylatában 25,3%, a valós, illetve potenciálisan erős zavarással 

járó attitűdök (Domináns viselkedés és Fogyasztói viszonyulás összes kombinációja) 

tekintetében 9,5%, a teljes mintában pedig szinte elhanyagolható (4,98%). Az önmagában 

való agresszió kiélése lényegében nem tekinthető az állatok irányában történő zavarás 

meghatározó okának, így az erre vonatkozó hipotézist nem támasztja alá egyértelműen. 

Alacsony reprezentáltsága ellenére mégis érdemes és szükséges kiemelten foglalkozni 

a kifejezetten agresszív megnyilvánulások problémájával, hiszen kockázatot jelent az állatok 

biztonságára, egészségére és jóllétére. 

Az állatcsoport-kategóriák tekintetében leginkább a nagyragadozók, főként 

nagymacskák és medvék esetén, valamint az állatsimogatók háziállataival szemben a 

leggyakoribbak a fölösleges inzultusok. 

A felsorolt kombinációknál az üvegen való erőteljes dörömbölés a legjellemzőbb, 

esetenként az állatot becsmérlő, trágár kifejezésekkel, illetve amelyet eddig minden esetben 

férfiak részéről figyeltem meg. Családok esetében előfordult, hogy a szülő is zavaró 

magatartásra buzdította a gyermekét. Nem gyakori, de nem is egyedi eset, hogy a kifutók 

mellett talált fadarabbal, kővel vagy zoo-csemegével igyekeztek megbökni, megdobni a 



 

24 

  

kerítés mellett álló, fekvő, pihenő állatot, illetve bottal kiszúrni a szemét. Az állatsimogatók 

állatai irányában – főként kecskéknél és kisemlősöknél, amelyek megszokták az emberi 

jelenlétet és kontaktust, legálisan etethetők, simogathatók – szintén megfigyelhetők a 

kifejezetten az állat számára fájdalmat, sérülést előidéző magatartásformák. 

A fogyasztói viszonyulással kapcsolatos helyzetektől ezek az esetek annyiban térnek 

el, hogy egyértelműen nem az állat figyelmének felkeltése vagy a mozgás látványa volt a cél, 

hanem a megzavarás „öröme”18. 

Az ilyen mértékben agresszív látogatók viselkedésének magyarázatához a kérdőíves 

adatgyűjtést és interjútechnikát alkalmazva is igen kevés megbízható adatra tudtam szert 

tenni, mivel ezek az emberek legtöbbször kitérnek mindennemű beszélgetés, kérdés elől 

(miután észrevették, hogy tettüknek szemtanúja is akadt, rendszerint távoztak). Egyes 

esetekben agresszívan vagy elutasítóan reagáltak a jószándékú tájékoztatásra, s két esetben 

fordult elő, hogy – mivel egy kerítés mellett fekvő állat szemét igyekeztek éppen kidobni zoo-

csemegével – az udvarias felszólítás után még inkább, jól láthatóan dacból folytatták a 

tevékenységet. Néhány agresszív látogató, akiket mégis sikerült legalább egy érdemi 

beszélgetésbe bevonni (hangsúlyozva, hogy a kérdések nem voltak vádló hangvételűek), 

leginkább azzal védekeztek, hogy nem tudták, hogy nem szabad dobálni az állatot. 

Az agresszió állatokon való kiélésének magyarázatához az attitűdvizsgálat során 

szerzett információk mellett mindenképpen szükséges a látogatói oldal további szociológiai és 

pszichológiai vizsgálatainak folytatása, különösen az állatkertek megoldási lehetőségeinek 

optimalizálása végett. 

 

3.2.3.2. A Domináns viszonyulás és a Fogyasztói viszonyulás összefüggései 

Kifejezetten zavarást eredményező vagy potenciális zavarással járó esetenként 

veszélyes látogatói magatartásformának tekinthető a Domináns viszonyulá” mellett 

a„Fogyasztói viszonyulá” is, amely magában foglalja az állatok számára kellemetlen 

interakciók lehetőségét. 

A vizsgálatok során tapasztalt agresszióval kapcsolatban részben e két 

attitűd/motivációtípus szolgáltat választ. Amint az előző alfejezetben tárgyaltam, az állatok 

felé irányuló erőteljes zavarás az esetek döntő többségében nem céltalan agresszió 

következménye. Az állatokkal szembeni zavaró, domináns megnyilvánulások leggyakrabban 

a fogyasztói elvárásokkal összefüggésben jelennek meg. 

Ezekhez a helyzetekhez kifejezetten a következő attitűd/motivációtípusok kombinációi 

rendelhetők: Domináns viselkedés – Fogyasztói viszonyulás; Domináns viselkedés – 

Figyelmetlenség – Fogyasztói viszonyulás; Domináns viselkedés – Figyelmetlenség – 

Ismerethiány – Fogyasztói viszonyulás; Domináns viselkedés – Figyelmetlenség – Kedvenc – 

Fogyasztói viszonyulás19.  

A fenti kombinációk aránya a teljes mintában 11,63%, tehát az esetek több mint tizede, 

a potenciális zavarással járó kombinációk viszonylatában 22,3%, ami mindenképpen 

figyelmet érdemel, hiszen elsősorban az állatok jóllétét, biztonságát veszélyeztetheti. Ahol 

Figyelmetlenség is kapcsolódik az attitűdhöz, az az interakcióban részt vevő mindkét félre, 

tehát emberre és állatra egyaránt kockázatot jelenthet (ezzel részletesen a következő alfejezet 

foglalkozik). 

A kombinációk az összes Domináns viszonyulást tartalmazó megnyilvánulás 59,03%-

 
18 Az állatok mulatságból történő bántalmazását nem tekintem fogyasztói viszonyulásnak, bár nem kizárt, hogy 

az ilyen agresszív látogatók a jegy megvásárlásáért cserébe elvárják ennek lehetőségét. 
19 Logikailag idesorolhatnánk még a Domináns viselkedés – Fogyasztói viszonyulás – Viccelődés kombinációt is, 

ami egyes esetekben valóban zavarást és veszélyforrást jelenthet. A tapasztalat azt mutatja azonban, hogy az 

állatok irányában tanúsított viszonyulás tekintetében mégis eltér a többitől, mert az erőteljesebb hatás a 

viccelődés miatt inkább szól a közönségnek, mint valóban az állatnak. 
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át adják. Ez alapján a zavarással kapcsolatos esetek közel 2/3-ában inkább játszik szerepet az 

állat figyelmének felkeltése vagy az akcióélmény átélése céljából történő zavarás, mint az 

egyszerű agresszió kiélése vagy a puszta rosszindulat. Ezt megerősítik a kérdőívek válaszai és 

az interjúk tapasztalatai is. 

Az erőteljesebb hatású interakciók arányaiban megoszlást mutatnak a különböző 

állatcsoport-kategóriák között is. 

Jelentős az erősebb egyéni zavarás a Háziállatok állatcsoport-kategóriák esetén, bár e 

csoportoknál rendszerint az általános zavaráserősség is magasabb (3-4 is lehet). A háziállatok 

megközelítésére, simogatására, etetésére vonatkozó gondolati sztereotípiák az 

állatsimogatókban is meghatározzák a velük való bánásmódot. Napjainkban sem ritka látvány 

a kecskék, nyulak, tengerimalacok kergetése „játékból”, utolérése, elfogása cipőtalppal, 

szőrük megtépése „simogatásként”, etetése, dobálása, számukra egészségtelen élelemmel 

etetése (chips, pattogatott kukorica nejlonzacskóval együtt). 

A fogyasztói megnyilvánulásokkal összefüggésben tapasztalt zavaró szándékú 

látogatói magatartásformák, illetve akár verbális agresszió szintén gyakoriak a Karizmatikus 

ragadozó vadak és nagyvadak, a Karizmatikus nem ragadozó vadak és nagyvadak esetén, bár 

a nagyvadak elkerítése miatt ritkábban adódik baleset, azonban az esetlegesen bekövetkező 

esemény drasztikusabb lehet. 

Az esetek elemzése alapján a látogatók a ragadozóktól „vadságot”, de általában a 

legtöbb állattól – természetes aktivitásától függetlenül – mozgást, „kunsztot” várnak, s 

igyekeznek aktívan előidézni az áhított produkciót. A zavarás legtöbbször fölerősödik, amint 

sikerrel járnak (az állat például az üvegnek ugrik, morog stb.), de a további próbálkozások 

(dörömbölés, hirtelen, heccelő mozdulatok) száma rendszerint 45–60 másodpercen belül 

lecsökken, ha újabb akció nem történik. Ilyenkor a közreműködő látogatók jelentős része 

távozik is, ami egyértelművé teszi az agresszív, erőteljes magatartásformák megjelenésének 

fogyasztói elvárásokhoz kapcsolódó magyarázatát. 

Nem várt tapasztalat, hogy bár gyakoriságát tekintve elenyésző, de a Népszerű cuki 

állatok esetében is előfordult erős zavarás, bár minden esetben egyértelmű volt a fogyasztói 

igények kifejeződése. 

 

3.2.4. Ember (látogató)–állat interakciók emberre és/vagy állatra potenciális veszélyt 

jelentő egyéb attitűd/motivációtípusai 

Nem csupán az utóbbi néhány évben történt állatkerti incidensek miatt szükséges 

kiemelten foglalkozni a látogatókra és/vagy az állatokra potenciálisan veszélyes látogatói 

magatartásformákkal és attitűdökkel, hanem az állatkertek – a bevezető gondolatokban 

említett – komplex jellege miatt is. 

Annak ellenére, hogy kutatásom során elsősorban az állatok jóllétét fenyegető 

problémákra fókuszáltam, s jelen tanulmányban elsősorban az ezekre vonatkozó 

eredményeket közlöm, általában véve elmondható, hogy az állatkertekben időt eltöltő 

emberek viszonyulása az állatokhoz alapvetően pozitív (tehát nem feltétlenül ellenséges vagy 

elutasító). Ez természetesnek tekinthető, hiszen feltehetően döntően emiatt választották az 

állatkerti programot. Ezzel együtt több olyan problémás magatartásforma is megfigyelhető, 

amelyekkel – akár állatjólléti, akár biztonsági jellegük miatt – szükséges foglalkozni. 

 

3.2.4.1. Az állatok számára potenciális zavarással járó attitűdök (Domináns viszonyulás 

és Fogyasztói viszonyulás) 

Amint az előző alfejezetben szó volt róla, a Domináns viszonyulás és a Fogyasztói 

viszonyulás ismertetett kombinációi nem csupán az állatok számára idézhetnek elő magasabb 

intenzitású zavarást, illetve állatjólléti vagy egészségügyi szempontból veszélyes helyzetet. 

Azokban az esetekben, amikor az agresszív vagy zavaró magatartás Figyelmetlenséggel 
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társul, például az állat jobb elérhetősége, a „zavarás hatékonysága” érdekében, adott esetben a 

látogatókra is fokozott veszélyt jelenthet a megzavart, felbőszített állat. 

 

3.2.4.2. A Fogyasztói viszonyulás alacsonyabb egyéni zavarási szinttel járó megjelenése 

Ez az attitűd/motivációtípus önmagában nem feltétlenül jár zavarással, azonban nem zárja ki a 

különböző, bár rendszerint alacsonyabb intenzitású zavarási formák megjelenését. A 

Fogyasztói viszonyulás és kombinációi aránya a teljes mintában (függetlenül a kialakuló 

zavarás erősségétől) 45,84%. 

Az alacsony zavarással járó, de az állatokhoz való közelség vagy a létesített interakciók miatt 

mégis potenciális zavarást jelentő kombinációk (Fogyasztói viszonyulás [önmagában]; 

Ismerethiány – Fogyasztói viszonyulás; Együttérző hozzáállás – Fogyasztói viszonyulás) a 

regisztrált esetek 13,61%-ában figyelhetők meg. 

A Fogyasztói viszonyulás attitűd/motivációtípus több, részben már tárgyalt 

kombinációban, de önmagában is jelentős arányban fordul elő a mintában (bár verbális 

megjegyzések nem feltétlenül kísérik, feltételezhető egy pozitív alapviszonyulás, azonban 

bizonyos esetekben csupán becsülni lehet, hogy amennyiben az állat hozzáférhetősége 

lehetővé tenné, milyen motivációtípussal alkothatna kombinációt). Jelen besorolás alapján az 

önmagában vett fogyasztói elvárások jellemzője, hogy a látogatók a jegy megvásárlásáért 

cserébe a kifutók lakóitól is „szolgáltatásokat”, valamiféle akciót, produkciót várnak, emellett 

az állatok aktivitását, pozícióját, „arckifejezését” a saját igényeikhez kívánják igazítani. 

A Fogyasztói viszonyulás minden vizsgált állatkertben, mindegyik látogatótípusnál és 

szinte mindegyik állatcsoport-kategóriában megfigyelhető valamilyen formában, illetve 

mértékben. Legmagasabb arányban a Karizmatikus, ragadozó nagyvadak, a Karizmatikus, 

nem ragadozó nagyvadak egyes fajai, a Népszerű cuki állatok, valamint a Háziállat 

csoportban tapasztaltam az eddigi adatgyűjtés során. Nem meglepő módon a Nemszeretem 

állatoknál nem számottevő. A Kevéssé ismert, de ismert fajhoz hasonló kategóriába sorolt 

állatoknál főként a vélt (összekevert) fajjal kapcsolatos elvárások jellemzőek. 

Az egyszerű fogyasztói elvárások esetében általában alacsonyabb egyéni zavarási szint 

jellemző, elsősorban az üveg gyenge, ritkán – elsősorban az állat bemutatótértől távol eső 

aktuális pozíciójából adódóan – középerős kocogtatása formájában nyilvánul meg, illetve a 

tevékenységből következően, de nem feltétlenül szándékoltan az állat nyugalmát zavarják 

meg. Emellett megfigyelhető az illegális etetés, illetve etetési szándék20, az állat 

megérintésére, megközelítésére való törekvés, valamint a látogató által elvárt bármilyen 

viselkedésforma kiváltásának kísérlete. A megnyilvánulásokból kiderül (ezt a kérdőívek, 

interjúk, sok esetben a helyben kialakított beszélgetési szituációk is megerősítik), hogy 

ezekben az esetekben a látogatói magatartás elsődleges célja az állat figyelmének felkeltése, 

például az élmény kedvéért, vagy fotózás céljából. Ezekben a helyzetekben az alábbi 

mondatok, párbeszédek tipikusak: 

 

– „Kopogj neki, hátha fölemeli a fejét! Hahó, cicus! Nézz már ide!” 

– „Miért háttal fekszik? Le akarom fotózni! Macis kép nélkül én haza nem megyek!” 

– „Hát ez csak fekszik ott! Azt hittem, az oroszlán akciódúsabb állat.” 

– „Dobj neki kaját! Enni már csak felkel!” 

– „Én akkor is meg akarom simogatni!” 

 

Kifejezetten erős, magasabb kategóriába sorolható zavarási formák vagy – akár 

verbálisan megnyilvánuló – agresszív viselkedés nem tapasztalható (az ezzel együtt 

 
20 A legális etetés is részben a Fogyasztói viszonyulás részét képezi, azonban ez az állatkertek által biztosított 

lehetőség, illetve egyes esetekben program, így jelen tanulmányban ezzel részletekbe menően nem foglalkozom. 
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megjelenő forma külön kombinációt képvisel). 

 

3.2.4.3. A Fogyasztói viszonyulás és Figyelmetlenség összefüggései 

A Fogyasztói viszonyulás Figyelmetlenség típussal alkotott kombinációi is hatással 

lehetnek az állatok jóllétére és/vagy a látogatók biztonságára, különösen, amikor az állatokkal 

létesítendő interakció szándékával, illetve arra irányuló határozott törekvéssel járnak. 

Ehhez kapcsolódó attitűd- és motivációkombinációk (Figyelmetlenség – Kedvenc – 

Fogyasztói viszonyulás; Figyelmetlenség – Fogyasztói viszonyulás; Figyelmetlenség – 

Kedvenc – Fogyasztói viszonyulás – Ismerethiány; Figyelmetlenség – Együttérző hozzáállás – 

Fogyasztói viszonyulás – Ismerethiány; Figyelmetlenség – Együttérző hozzáállás – Fogyasztói 

viszonyulás – Ismerethiány – Kedvenc) aránya az összes dokumentált eset viszonylatában 

16,7%. 

Ezekkel az attitűdtípusokkal kapcsolatban a leggyakoribb esetek, amikor a látogató 

egy jó fotó kedvéért bemászik a kifutóba, vagy hogy megsimogassa az egyébként nem 

simogatható állatot. Ilyenkor a zavarás rendszerint az állatok figyelmének felkeltése céljából 

történik, vagy az érintés vált ki reakciót, illetve a szembe vakuzás is kellemetlen inger 

(Figyelmetlenség – Fogyasztói viszonyulás). Az állatok irányában tanúsított agresszió nem 

jellemző, azonban veszélyes helyzeteket teremthet, amikor a kedvesnek, házi kedvencnek vélt 

vadállatot próbálják megérinteni, figyelmen kívül hagyják, nem ritkán megkérdőjelezik a 

figyelmeztető táblák hitelességét, komolyságát, mondván: „Már megszokták az embereket, 

biztos, hogy a gondozói is bemennek hozzá”, vagy „Ezeket erre tenyésztették”. 

(Figyelmetlenség – Kedvenc – Fogyasztói viszonyulás – Ismerethiány). 

Érdemes megemlíteni azokat a helyzeteket, amelyekben az egyéni zavaráserősség 

változása az eredetileg alacsonyabb általános látogatói zavaráserősség emelkedését 

eredményezik. Tipikusan egyes preferált fajok, illetve állatkölykök jelenléte (DÚLL, 2009), 

valamilyen látványos és elvárható „akció” (mozgás, harc, támadás a látogatók felé stb.) 

kiváltása, az „esemény-élmény” átélése egyfajta versengéshez vezethet a látogatók között. 

Ennek egyértelmű célja az állat figyelmének felkeltése, és – viselkedése jellegétől függően 

hosszabb-rövidebb ideig tartó – kizárólagos birtoklása, különösen, ha akad olyan ember, aki 

erősebben zavarja az állatot. A Ha a másiknak szabad, akkor nekem is, mert ugyanolyan 

jegyet vettem elv alapján ez növeli az egyéni zavarási hajlandóságot, így az egyéni zavarás 

erősségét is (megjelenhetnek a domináns attitűdtípushoz közelítő elemek, pl. erőteljesebb 

kopogás, dörömbölés, vakuzás). 

 

3.2.4.4. A Figyelmetlenség önmagában és egyéb kombinációi 

Az óvatlan, tiltó táblákat és gondozói javaslatokat figyelmen kívül hagyó látogatói 

magatartás általános jelenségnek tekinthető, gyakorlatilag minden eddig vizsgált állatcsoport-

és látogatókategória esetében és az adatgyűjtés helyszínéül szolgáló összes állatkertben 

megfigyeltem. Szükségesnek tartom kiemelten foglalkozni ezzel az attitűdtípussal, hiszen a 

felelőtlen viszonyulás az állatok vagy a látogatók számára balesetveszélyes szituációk 

kialakulásához vezethet (függetlenül a tényleges zavarás meglététől, annak erősségétől és 

motivációjától). 

A Figyelmetlenség attitűdtípus és kombinációi a teljes minta 34,6%-ában megjelenik, 

tehát az emberek több mint 1/3-a figyelmen kívül hagyja az alapvető biztonsági, állatjólléti 

és/vagy etikai szempontokat. Ez leggyakrabban akkor jellemző, amikor a látogatók 

ténylegesen vagy potenciálisan kapcsolatba kerülhetnek az állattal. 

A figyelmetlenséggel kapcsolatos – az állat szándékolt zavarásával nem járó – típusok 

(Figyelmetlenség [önmagában]; Figyelmetlenség – Kedvenc; Figyelmetlenség – Kedvenc – 

Ismerethiány; Figyelmetlenség – Kedvenc – Tanító szándék; Figyelmetlenség – Kedvenc – 

Együttérző hozzáállás; Figyelmetlenség – Ismerethiány – Viccelődés) aránya a teljes minta 
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9,82%-át teszi ki. Ez elsőre talán nem tűnik meghatározónak, azonban figyelembe kell venni, 

hogy ezekben a szituációkban jelentős lehet a sérülés kockázata, amely a dokumentált esetek 

alapján gyakran a gyerekeket veszélyezteti, és számos esetben a szülők felelőtlensége miatt 

következik be. 

A Figyelmetlenség (önmagában) gyakori megnyilvánulása, amikor a látogató 

valamely állatnak háttal az elválasztó elemnek dől, túl közel áll vagy ül, így az állat számára 

elérhetővé válik, így hozzáfér a látogatóhoz, annak ruhájához, csomagjához. Hasonló eset, 

amikor – a figyelmeztető táblák információit mellőzve – az állatok bemutatóhelyén belül 

esznek-isznak, és az állat elragadhatja ételüket, vagy harapdál, felugrik a látogatóra, hogy 

megszerezze a táplálékot stb. Utóbbi az állatsimogatókban tekinthető általánosnak, ahol 

előfordul, hogy egyes szülők beengedik néhány éves gyermeküket zoo-csemegével a 

kezükben, és az állatok a csemegéért tülekedve lökdösik őket, míg maguk a szülők kint 

maradnak. Nem ritka, hogy nem is figyelnek a gyerekeikre, akik megijednek, sikítoznak, 

elszaladnak, a rossz élmények pedig az állattal szemben érzett félelmet erősíthetik életük 

későbbi szakaszában. Szintén ide sorolható, amikor a szülők „pihenésképpen” a szelídnek vélt 

állatok (köztük nem egyszer előfordult ragadozó és nagytestű patás, de háziállatok esetében 

gyakoribb) a kerítésre ültetik fel kisgyermekeiket, s nézelődés közben nem figyelnek rá, vagy 

elengedik. 

Külön említést érdemel, hogy a Figyelmetlenség különböző megnyilvánulási 

formáiban a Kedvenc, valamint az Ismerethiány viszonyulással is gyakran alkot kombinációt. 

(A Figyelmetlenség – Kedvenc kombinációt tartalmazó attitűdtípusok a teljes minta 20,2%-

ában, míg általában a Kedvenc viszonyulás 27%-ban van jelen. Az Ismerethiány különböző 

kombinációkban a feljegyzések 43,7%-ában bizonyíthatóan megjelenik.) Mindez logikusan 

arra enged következtetni, hogy a látogatók a mesterséges körülmények, az állatokra, 

állatkertekre, illetve az állatok szelídségére vonatkozó téves gondolati sztereotípiák miatt 

vélik ártalmatlannak az állatokat, legyenek azok házi jószágok vagy éppen ragadozók. 

A Figyelmetlenség – Kedvenc attitűdkombináció leggyakrabban azoknál a fajoknál, 

illetve állatcsoport-kategóriáknál figyelhető meg, amelyek külleme, viselkedése vagy bármely 

tulajdonsága valamilyen házi-, illetve társállathoz hasonló, tehát a Szelídnek látszó, illetve 

aktuálisan szelídnek vélt fajoknál jellemző. Gyakran regisztrálható a Népszerű cuki állatok 

csoportjában, valamint egyes nagytestű patások, kis- és nagymacskafajok, medvék és a 

Háziállatok előtt. 

Jellemzően verbális utalásokkal is kifejeződik, hogy az állatot valóban ártalmatlannak 

vélik, pl. „Nyugi, nem bánt! Látod, milyen barátságosan néz?”, vagy „Olyan, mint otthon a 

Cirmi cica/Pepe papagáj!” 

Részben ehhez kapcsolódik a Figyelmetlenség – Kedvenc – Fogyasztói viszonyulás 

típus, amelynek elsődleges motivációja a fogyasztói elvárások kielégítése. Erre utalnak az 

állat ártalmatlanságára utaló megjegyzések mellett a jellemző magatartásformák, például a 

szelídnek vélt egyed illegális etetésére, megérintésére irányuló törekvések mint 

élményszerzési forma, pl. „Fogd már meg, fiam! Nem bánt! Nem azért jöttünk, hogy csak 

nézzük! Vagy félsz tőle? Ez csak egy nyamvadt kecske!” „Add neki a zoo-

csemegét/chipset/kukoricát! Azért vettük/hoztuk! Nem a kezedből fog enni.” „Nyugodtan 

simogasd meg, nem bánt/dehogy csíp!” (A Vigyázat, csíp! és a Benyúlni tilos! feliratú táblák, 

illetve piktogramok mellett állva hangzott el. Azokban az esetekben, amikor a nemkívánatos 

látogatói megnyilvánulások a tiltó- vagy figyelmeztető tábla mellett történnek, joggal 

feltételezhető, hogy a fogyasztói igények felülírják a figyelmeztetések elfogadását.) 

Több esetben regisztráltam, hogy látogatók az elválasztó elemhez túl közel vagy annak 

háttal támaszkodva, illetve a kerítés közelében tartózkodó állathoz közel hajolva szelfiztek, 

vagy fotózás céljából a szeme elé tolták a mobiltelefont, esetleg a kordonon másztak át egy 

fotó kedvéért, nem törődve a közeledő ragadozóval. Az állatnak háttal állni – akkor is, ha úgy 
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gondolják, hogy még messze van, vagy ártalmatlan – mindenképpen kockázatos, hiszen 

ilyenkor nem tudnak kellő gyorsasággal reagálni, kontrollálni az eseményeket, ha esetleg az 

állat valamitől megriad, és kiszámíthatatlanná válik a viselkedése. 

Említhetők a futómadarak és papagájok is, amelyeknél teljes nyugalommal 

hadonásznak az állat csőre előtt, mondván, nem veszélyes, gyakran megkérdőjelezve a tiltó 

tábla valóságtartalmát. 

A Karizmatikus, ragadozó nagyvadakra vonatkozóan ezt az attitűdkombinációt 

nagymacskafajok és medvék esetében regisztráltam, amelyeket az otthoni cicához vagy 

plüssmacihoz hasonlítanak, emiatt tartva őket veszélytelennek, elsősorban akkor, amikor az 

állatok éppen fekszenek. 

A látogatók többsége a kerítés, illetve az üveg előtt járkáló ragadozókkal – már csak 

méretei miatt is – elővigyázatos, azonban megdöbbentő volt a szülők felelőtlenségét látni 

abban a két dokumentált esetben, amikor – átmászva egy kordonként kifeszített kötélen is – a 

pár éves gyermekeiket betették a kerítés és ketrec közé, hogy ne rohangáljanak el. A kerítés 

mögött villanypásztor kattogott, amögött pedig nagyragadozó emlős járkált. (Természetesen 

mindkét esetekben azonnal tájékoztattam őket a veszélyről, udvariasan felhívtam a 

figyelmüket – az egyébként közvetlenül mellettük levő – figyelmeztető táblára és a kerítés 

közismert funkciójára, majd megkértem őket, hogy vegyék ki a gyermeket az elkerített 

részről. Hozzám intézett, kevéssé udvarias kérésüket jelen tanulmányban nem ismertetem.)21 

Ehhez hasonló, kifejezetten veszélyes szituációk ritkán fordulnak elő, azonban mivel a 

kockázat – az állatkertek minden óvintézkedése és elővigyázatossága ellenére is – magas, a 

komolyabb balesetek éppen ezekből adódhatnak, pedig ez már jócskán az egyéni felelősség és 

józan ész körébe tartozna. 

Az elővigyázatosság, a megelőző és biztonsági megoldások (pl. többrétegű üveg, 

információs és külön figyelmeztető és tiltó táblák, piktogramok, ahol ketrecelválasztó elem 

van, ott még kerítés, kordon) a hazai állatkertekben általában megfelelőek, azonban éppen az 

óvatlan emberi viszonyulás miatt jelent kihívást megtalálni az egyensúlyt az állatok jólléte és 

a látogatóközönség elvárásai között. 

 

3.3. A kérdőíves felmérés és szóbeli információgyűjtés jelen kutatásra vonatkozó 

eredményei 
 

A kérdőívekre és interjúkra alapozó vizsgálat jelen tanulmányra vonatkozó eredményei 

elsősorban a zavaró és a valamely félre veszélyes látogatói magatartásformák motivációihoz 

nyújtanak magyarázatot. A kérdőíves felmérésben 126-an22, a szóbeli adatgyűjtésben összesen 

51-en vettek részt. Nem mindenki vállalta az összes kérdés megválaszolását, ezért az aktuális 

mintaszámot (N) minden esetben külön feltüntetem. 

 

3.3.1. Az állatkerti látogatás célja 

A látogatás céljára vonatkozó információkból következtetni lehet az alapviszonyulásra, 

amellyel a látogatók az állatkertbe érkeztek. A kérdésre kapott válaszokat a 2. táblázat 

szemlélteti. 

 

 

 

 
21 Az állatkertek részéről mindkét esetben megfelelőnek és egyértelműnek találtam a tájékoztató táblákat és az 

állatok elkerítését. A megoldás érdekében szükséges az állatkerti szakembereket is értesíteni, hiszen az állat 

láthatósága, valamint az állatok és látogatók védelme közötti egyensúly megőrzése az állatkertek működése 

szempontjából elengedhetetlen. 
22 A kérdőíves adatgyűjtésben legnagyobb arányban a Fővárosi Állat- és Növénykert látogatói vettek részt. 
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2.táblázat. Az állatkerti látogatás célja a látogatók válaszai alapján 
Milyen céllal keresi fel az állatkertet? (Több válasz is megadható) 

 Kikapcsolódás, családi 

program 
Tanulás, ismeretszerzés 

Ismeret átadásának 

igénye 

Kérdőíves válaszadók 

(N = 126) 91% 21,4% 23,8% 

Élőszóban gyűjtött 

információ (N = 51) 93% 12,4% 40% 

 

A látogatók válaszaiból látható, hogy elsősorban rekreációs céllal (pihenés, 

kikapcsolódás, baráti vagy családi program) keresik fel az állattartó intézményeket, amit 

korábbi tanulmányok is megerősítenek (DÚLL, 2009)). Ezenkívül, illetve emellett – hiszen 

több választ is megjelölhettek – a tanulás, ismeretszerzés, valamint az ismeret átadásának 

igénye (pl. gyerek, unoka tanítása, amely válasz érthető módon döntő részben családok 

részéről érkezett) szintén jelentős motiváció. 

A kikapcsolódás, pihentető időtöltés eleve más, fesztelenebb és kötetlenebb 

viszonyulást feltételez, ami részben indokolhatja a figyelmetlenséget, valamint a fogyasztói 

elvárásokat. A „jegyért megvásárolt szolgáltatás” minél teljesebb körű élvezete és a 

lehetőségek mindenáron való kiaknázása mellett úgy tűnik, mintha ezek az alapvetően 

fogyasztói elvárások időlegesen megszüntetnék az állatok jólléte és nyugalma iránti erkölcsi 

felelősséget, figyelmen kívül hagyva akár a jóérzés vagy a józan ész diktálta szabályokat is. 

Ez a viszonyulás pedig vezethet magasabb zavarási hajlandósághoz, megnövekedett egyéni 

zavarási szinthez, figyelmetlenséghez, felelőtlenséghez, rosszabb esetben az állat 

„bánthatóságának” minden alapot nélkülöző, téves képzetéhez. 

 

3.3.2. Az állatkertek alapvető látogatási szabályainak ismerete 

Ezzel a kérdéssel felmérhető, hogy a látogatók mennyire vannak tisztában – legalább 

elméletben – a kulturált állatkerti jelenlét alapjaival, illetve vajon figyelembe veszik-e, hogy 

nem tehetnek meg akármit a látogatás ideje alatt. A kapott válaszokat a 3. táblázat szemlélteti. 

 

3. táblázat. Az állatkertek látogatási szabályainak ismerete a látogatók válaszai alapján 

 
Ismeri-e az állatkert látogatási szabályait? 

(Ha van tábla a bejáratnál, illetve ha nincs, akkor mit gondol, mik lehetnek ezek?) 

 
Igen, és korrekt felsorolás 

(legalább 1–3 helyes 

válasz) 

Nem (ötlet, tipp nélkül) 

Nem, de helyesen 

kikövetkeztet 

1–3 helyes választ 

Kérdőíves válaszadók 

(N = 118) 22,8% 49% 28% 

Élőszóban gyűjtött 

információ (N = 38) 39,6% 19,3% 41,1% 

 

A kérdőívet kitöltők körében igen magas a nemmel válaszolók aránya, azonban többen 

is legalább tippeltek, és többnyire helyesen. Leggyakrabban a „Nem szabad zavarni/bántani 

az állatokat”, „Nem szabad benyúlni a ketrecbe, ha ki van írva, hogy tilos”, valamint „Tilos 

etetni, csak a simogatóban” válaszokat írták, illetve említették. 

A szóbeli információgyűjtésnél a korrekt válaszok aránya magasabb, de összességében 

a látogatók elsőre inkább nemmel válaszoltak, még akkor is, ha rá lehetett vezetni őket 
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néhány megoldásra. Néhányan megemlítették, hogy jobbára arra szoktak figyelni, hogy ne 

harapja meg őket egy állat sem, egyébként pedig csak élvezik az ottlétet. 

A látogatás során betartandó alapvető szabályokra tehát legtöbben nem gondoltak, 

pedig logikusak és a józan észre hagyatkozva kikövetkeztethetők. Feltehetően az, hogy sokan 

vélik úgy, hogy ezeket az alapvetéseket nem ismerik, kapcsolatban állhat az előzőekben írt 

kikapcsolódási céllal, valamint fogyasztói viszonyulással, így nem az ismeretek, hanem 

inkább a tudatosság hiánya feltételezhető. Az már egyéni értékválasztás kérdése, hogy ezeken 

túl a szabályokat mennyire veszik komolyan. 

 

3.3.3. Az állatkertek feladatainak ismerete 

A kérdés – bár szervesen nem kapcsolódik a viselkedéshez – kiegészíti a látogatók 

állatkerthez való viszonyulásának kérdéskörét, hiszen ha valaki tisztában van az állattartás 

alapvető céljaival, feltételezhető egyfajta tudatosság. Jelen témában csak kérdőíves 

felmérésből származnak adatok (4. táblázat). 

 

4. táblázat. Az állatkertek feladatainak ismerete a látogatók válaszai alapján 

 

A válaszadók több mint fele nem ismeri az állatkertek célkitűzéseit, legtöbben az 

állatok bemutatására utaló válaszokat írtak, illetve a fajmegőrzés szerepelt magas arányban 

(leggyakrabban „az állatok védelme” megfogalmazásban). Az ismeretterjesztési funkció 

ismerete hasonló arányaiban jelenik meg, mint az ismeretszerzés mint látogatási cél. 

Rendszerint egy vagy két választ írtak, a három vagy több feladat ismerete csak esetileg 

fordult elő. 

 

3.3.4. Az állatok felé irányuló zavarás 

Az állatok zavarására vonatkozó direkt kérdés érzékeny része volt a kérdőívnek, és a 

beszélgetések során is jeleznem kellett, hogy célom az adatgyűjtés, nem pedig az illető 

személy minősítése, megítélése vagy véleményezése. Ennek ellenére feltételezhetően 

torzíthatja az eredményt, hogy a válaszadók milyen képet szeretnének kialakítani magukról, 

az illendő értékválasztás, illetve hogy mit ismernek el és fel tudatosan a tevékenységükről, 

stb. Az állatok szándékolt zavarásával kapcsolatban adott válaszokat az 5. táblázat foglalja 

össze. 

 

5. táblázat. Az állatok felé irányuló különböző típusú látogatói zavarási formák arányai 
Szokta-e zavarni az állatokat? 

(Több válasz is megjelölhető: vakuval közelről fényképezni; etetni akkor is, ha van tiltó tábla; 

dobálni; dörömbölni, kopogni a kifutó üvegén; az állatsimogatón kívül szokott-e az 

állatkertben más állatokhoz is benyúlni, hozzáérni; egyéb.) 

 

Kifutóba benyúlás 

(pl. az állat 

megérintése céljából) 

Vakuzás 

Kopogás vagy 

dörömbölés 

Tilosban etetés 

Kérdőíves válaszadók 

(N = 29) 
48,2% 31% 41,3% 24% 

Élőszóban gyűjtött 

információ (N = 24) 
20,8% 16,6% 66,6% 8,3% 

Ismeri-e az állatkertek általános célkitűzéseit, feladatait? 

(Több válasz adható, de nem volt megadva konkrét válaszlehetőség) 
 

Állatok bemutatása Fajmegőrzés Ismeretterjesztés Kutatás 
Nem tudja (de 

érdekli) 

Kérdőív 

válaszai 

(N = 105) 

40% 37% 22,8% 2,8% 51,4% 
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Az összes kérdőíves válaszadó (N = 126) 77%-a állította, hogy soha nem zavarja az 

állatokat, mindössze 23% vállalta a zavarás tényét (a zavarási arány, mint láttuk, ennél jóval 

magasabb, de természetesen nincs jogom kétségbe vonni a válaszok valóságtartalmát). Az 

interjúknál nagyobb arányban ismertek be zavaró magatartást a megkérdezettek (miután 

meggyőződtek róla, hogy valóban nem kerül feljegyzésre semmi a személyükkel 

kapcsolatban), bár szinte kivétel nélkül jelezték, hogy csak halkan kopognak, nem akarják 

nagyon zavarni az állatot, vagy ritkán, és akkor is többnyire csak véletlenül vakuznak. 

A zavarás okára a zavarás tényét elismerő minden válaszadó adott magyarázatot, amit 

a 6. táblázat szemléltet a kérdőívet kitöltők és interjúalanyok összehasonlításában. 
 

6. táblázat. A zavarás okainak arányai kérdőíves és szóbeli adatgyűjtés esetén 
 

Ha zavarja az állatot, miért? (Az előző kérdés folytatása) 

 

Az állat 

figyelmének 

felkeltése 

Nem tudta, hogy 

tilos 

Nem gondolta, 

hogy zavarja az 

állatot 

Kíváncsiság Már biztosan 

megszokták 

Nem tartja 

veszélyesnek 

Kérdőíves 

válaszadók 

(N = 29) 

44,8% 6,9% 13,7% 
10,3

% 
17% 6,9% 

Élőszóban 

gyűjtött 

információ 

(N = 24) 

45,8% 8,3% 16,6% 
20,8

% 
8,3% – 

 

A magyarázatok között mindkét adatgyűjtési forma esetén kiugróan magas arányban 

szerepel az állat figyelmének felkeltése, de a kíváncsiság, valamint a feltételezés, hogy nem 

zavarják az állatokat, szintén gyakori indok volt. Ezek alapján a fogyasztói 

alapviszonyulásból eredő elvárásokra lehet következtetni. 

Azzal kapcsolatban, hogy vajon tisztában vannak-e tevékenységük zavaró vagy akár 

veszélyes mivoltával (kérdés: Tudja-e, hogy tevékenysége veszélyes/zavaró lehet az állatok 

számára?), a kérdőívben mindössze heten válaszoltak, ebből öten jelölték, hogy nem tudták, 

hogy zavarják az állatot. Az interjúk és beszélgetések során kiderült, hogy valószínűleg 

bizonyos zavarási formákat valóban nem tartanak zavarásnak, ami hozzájárulhat eddigi, 

látogatói rosszindulattal kapcsolatos feltételezéseim magyarázatához is. Többek esetében a 

bevallottan „soha nem zavarják az állatot” utáni beszélgetés során felmerült, hogy például 

néha kopogtatnak neki, hogy odafigyeljen, de az „nem zavarás”. Miután informáltam őket 

tevékenységük állatok számára esetleg kellemetlen hatásairól, meglepődtek, de 93%-ban 

fenntartották, hogy ők nem zavarnak, mert valószínűleg a többi látogató bosszantotta fel az 

állatot, amiről ők maguk nem tehetnek (ez indokolhatja, hogy az interjúk adatsorában 

alacsonyabb arányban szerepel a „már biztosan megszokták” válasz). Ehhez hozzátartozhat az 

is, hogy a fogságban tartott állatokról általában feltételezik, hogy szelídek, és megszokták az 

emberek közelségét. Tehát lényegében egyenlőségjelet tesznek a látogatók jelenlétének és a 

tevékenységük okozta hatások megszokása közé, s így a látogatói tevékenységeket nem 

tartják zavarásnak (az természetesen egyéni megítélés alá esik, hogy kinél hol van az a határ, 

amelyet például a többiek vagy akár a saját részéről már „nem tart etikusnak”, ahogy az is, 

hogy az ember következmények nélkülinek gondolt cselekedetei érzelmi szinten mit 

jelenthetnek). 

 

3.3.5. Figyelmeztető táblák elolvasása, figyelembevétele 

A figyelmeztető táblák a nemkívánatos látogatói tevékenységek hatásaitól igyekeznek 

mentesíteni az állatot, egyúttal a látogatók épségét, biztonságát is szolgálják. Rendszerint jól 
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látható helyen találhatók, s a szöveges tiltást nemritkán piktogram is megerősíti (de külön is 

láthatóak piktogramok). 

A kérdés a figyelem és felelősség témakörében szolgál információkkal, a válaszok 

arányai a 7. táblázatban láthatók. 

 

7. táblázat. A kérdőíves és szóbeli adatgyűjtés válaszai a figyelmeztető táblák 

figyelembevételével kapcsolatban 
 

Elolvassa, illetve figyelembe veszi-e a kifutók melletti tiltó és figyelmeztető táblákat? 

 Igen, mindig Ritkán Nem 

Kérdőív válaszadói (N = 123) 65,8% 19,5% 14,6% 

Szóbeli információgyűjtés (N = 51) 89,3% 8,7% 2% 

 

Az adatlapos információk fényében ennél a kérdésnél nagy eltérés mutatkozik a 

tapasztalt és kapott válaszok között. Mind a kérdőíves, mind a szóbeli adatgyűjtés során igen 

magas arányban vallották, hogy mindig megnézik és figyelembe veszik a figyelmeztető 

táblákat, azonban tapasztalataim és az adatlapos dokumentáció eredményei is arra mutatnak, 

hogy a figyelmeztető táblákkal, illetve tartalmukkal csupán a látogatók átlagosan 4%-a23 

foglalkozik (például hogy megtudják, be lehet-e menni a kifutóba, vagy lehet-e etetni az 

állatot). 

Ennek az eltérésnek számos magyarázata lehet, például egyfajta illendő értékválasztás 

vagy megfelelési vágy, de nem zárható ki az sem, hogy a figyelmeztetések észlelését már 

figyelembevételnek tekintették, függetlenül a későbbi viselkedésüktől. A ritkán (kötetlen 

beszédszituációban: nem mindig), illetve nem válaszok adói között többen megjegyezték, 

hogy nem egyértelműek a piktogramok, vagy nem találják őket. Volt olyan is, aki határozottan 

állította, hogy „a figyelmeztetések és tiltások csak a médiának szólnak, és ez is csak újabb 

fölösleges korlátozás az életben”. 

A probléma az, hogy éppen az említett hozzáállás vagy akár tagadás vezethet a látogató 

sérüléséhez, megharapásához vagy az állat emberi felelőtlenségből kialakuló 

megbetegedéséhez, rosszabb esetben pusztulásához. 

A látogatók önkéntes, aktív közreműködésével történő adatgyűjtés információi 

rávilágítanak olyan potenciális problémákra és okokra, amelyek az állatkertészet 

gyakorlatában alapot jelenthetnek egyes zoopedagógiai, illetve állatjólléti és biztonsági 

kérdésekben. Egyfelől az állattartó intézmények látogatása továbbra is nagyrészt rekreációs 

céllal történik. Az időtöltés során a „különleges” élmények átélése – és nem utolsósorban 

megosztása – komoly motivációt jelenthet a figyelmeztetések vagy az állatjólléti szempontok 

figyelmen kívül hagyására, amivel a látogatók, még ha tisztában vannak is, nem ritkán 

elbagatellizálják a kockázat mértékét. 

Az állatok felé irányuló zavaró tevékenységet kevesen vállalták magukra, azonban 

válaszaikból egyértelműen kitűnik, hogy viselkedésük célja elsődlegesen az állat figyelmének 

felkeltése (élmény, fotó stb.), ami alátámasztja a fogyasztói viszonyulással és 

figyelmetlenséggel kapcsolatos feltevéseket. 

Érdemes lehet – hiszen a fentiek alapján szükséges – a tájékoztatások, piktogramok 

különböző felületein megerősíteni azt a tényt, hogy bár az állatkerti állatok szelídnek tűnnek, 

nem feltétlenül azok, csupán megszokták az emberi jelenlétet. 

 
23 A viszonyulás erősen függ az állatcsoporttól; pl. a „cuki” kategóriánál és a simogatókban ez az arány igen 

alacsony. Látogatótípus tekintetében a fiatalabb és inkább az idősebb párok szabálykövetőbbek, a családoknak 

csak a kisebb része figyel oda erre, nagyobb részük még a tábla mellett állva is igyekszik benyúlni vagy etetni az 

állatot. A felügyelet nélküli gyerekcsoportok 99,2% figyelmen kívül hagy mindenfajta táblát és ismertetőt. 
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4. Összegzés, tapasztalatok 

 

Jelen tanulmányban – korábbi állatkerti kutatásaim tapasztalataiból kiindulva – két 

témakörrel foglalkoztam részletesen. Egyrészt a nagymértékű látogatói zavarás alapján 

feltételezett agresszív megnyilvánulásokat, valamint azok lehetséges okait, másrészt az 

állatokra és/vagy látogatókra potenciálisan veszélyes látogatói magatartásformákat 

vizsgáltam. 

A látogatók agressziójával kapcsolatban ismertetett eredményeim arra mutatnak, hogy 

bár az állatokhoz való alapviszonyulás nem feltétlenül agresszív, mégis megfigyelhetők 

szándékoltan zavaró magatartásformák. A céltalan rosszindulat általánosan nem vagy 

legalábbis az esetek meghatározó többségében nem tekinthető az állatokat zavaró, 

szándékoltan erős hatást gyakorló magatartásformák elsődleges kiváltó okának. Tény, hogy 

egyes látogatók esetében valóban sejthető valamiféle mögöttes indok, például frusztráció 

levezetése, az erre utaló Domináns viszonyulás attitűd/motivációtípus és kombinációinak 

mintában előforduló elenyésző aránya az általános agresszióra vonatkozó feltételezést 

alapvetően cáfolja. 

A vizsgálat során több egyéb attitűd/motivációtípust sikerült elkülönítenem, azonban a 

megfigyelhető attitűdök többsége nem feltétlenül vált ki erősebb zavarást. Egyes típusok, 

kiemelten a Domináns viselkedés és a Fogyasztói viszonyulás, valamint különböző 

kombinációik magukban hordozzák a magasabb zavarási hajlandóságra való motivációt. 

Ezekben az esetekben nagyobb eséllyel jelenhetnek meg erőteljesebb zavaró hatással bíró 

megnyilvánulások. 

Az állatokra és/vagy látogatókra potenciálisan veszélyes attitűdök nagyrészt a 

Fogyasztói viszonyulás, a Figyelmetlenség, az Információhiány (függetlenül attól, hogy 

tájékoztatás esetleges hiányosságaiból vagy egyéni érdektelenségből ered), valamint a 

Kedvenc attitűdök különböző kombinációiból adódnak. 

A látogatókat bevonó adatgyűjtések tanúsága szerint az állatkerteket leginkább 

rekreációs céllal látogatják, ami az emberek kötetlenebb hozzáállását eredményezi. A 

kikapcsolódási cél és alapviszonyulás során általában nem élvez prioritást az állatok jólléte 

(ami komoly etikai kérdéseket vet fel). Emellett kevéssé vannak tisztában a zavaró 

tevékenységük állatokra gyakorolt hatásaival, talán – éppen a kötetlenebb viszonyulás miatt – 

kevéssé is foglalkoznak vele. Érdeklődéstől függetlenül jellemzőek a fogyasztói elvárások, 

amelyek kielégítését akár az egyes ember–állat interakciókban szereplő fél kárára is 

igyekeznek elérni, ami megnöveli a balesetveszélyes szituációk kialakulásának kockázatát. 

Az állatkerti állattartás fajmegőrzéssel kapcsolatos célkitűzései, ismeretterjesztő 

tevékenysége, valamint az állatok természetes igényeit figyelembe vevő tartástechnológia 

mellett kiemelt szerepet kapnak az állatjólléti kérdések is. Emellett ezek az állattartó 

intézmények máig megőrizték a rekreációs funkciójukat, így a látogatók jelenléte, állatokhoz 

való közelsége természetes jelenség, azonban nem könnyű feladat megtalálni az egyensúlyt a 

látogatói igények, valamint az állatok jólléte és biztonsága között. Időről időre szükséges 

felhívni a látogatók figyelmét a fogságban tartott állatokkal szembeni etikus és óvatos 

viszonyulásra, emellett a jelen és további kutatások eredményeit figyelembe véve érdemes 

lehet olyan rendszer kidolgozása, amely hatékonyabban csökkenti a káros vagy potenciálisan 

veszélyes magatartásformák megjelenését. 
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BÁNLAKY PÁL 

 

MIT TESZÜNK – MAGUNKKAL ÉS A VILÁGGAL? 

AGGÓDÓ LAIKUS KÉRDÉSEK KLÍMAVÁLTOZÁSRÓL, KÖRNYEZETSZENNYEZÉSRŐL, 

ERŐFORRÁSAINKRÓL ÉS AZ EVOLÚCIÓRÓL 

AVAGY (KISSÉ IRODALMIASAN) 

QUO VADIS SAPIENS? (HOVÁ MÉGY EMBERISÉG?) 

 

(Amolyan mottóféle:) 

 

Emitt a gépek s számok titkai!  

De akik a ruhát elszaggaták 

Hogy majd belőle csínos könyv legyen,  

Számon kivül maradtak: Ixion  

Bőszült vihartól űzött kerekén  

Örvény nyomorban, vég nélkül kerengők. 

(VÖRÖSMARTY: Gondolatok a könyvtárban) 

 

Szubjektív előhang 

A klímaváltozás kutatása igen komoly tudományos kérdés. A környezetszennyezés 

kutatása éppoly komoly tudományos kérdés. Az erőforrásainkkal (energiahordozók, 

nyersanyagok) való gazdálkodás úgyszintén többféle tudomány tárgya. Az evolúcióelmélet, 

azon belül az emberiség evolúciója az előzőektől eltérő jellegű, de nem kevésbé tudományos 

kérdés.  

Nem vagyok szakembere sem a klímaváltozásnak, sem a környezetszennyezésnek, 

sem a forrásgazdálkodásnak (és ami ezzel szorosan összefügg, a közgazdaságtannak sem), és 

természetesen az evolúcióelméletnek sem. A naiv laikus felelőtlenségével (pusztán társadalmi 

felelősségével...) kontárkodom bele a komoly tudomány(ok) dolgaiba.  

Mentségem: igazából csak kérdéseket akarnék feltenni. Igaz, ez az írás logikai 

szerkezetét és megfogalmazás módját illetően állításokat fog tartalmazni; ez azonban csak 

technikai egyszerűsítés. Nekem így a legegyszerűbb leírni azt, amikről igazában kérdezni 

akarok. Melyek ezek? Kezdem ezzel: az emberiség fejlődésében – már persze, ha ezt az egész 

folyamatot, az emberré válástól napjainkig, fejlődésnek tekintjük; ebben kétségeim vannak –, 

tehát eme folyamat utóbbi néhány száz évében nekilódult a technika (és a vele kapcsolatos 

tudomány) fejlődése. Mégpedig úgy, hogy egyre gyorsuló ütemben egyre nagyobb bajokat 

okoz (lásd írásom címe!). A kérdések: Miért van ez így? Mi az oka? Van-e köze az ember 

mint faj evolúciójához?  

Kérem tehát a tisztelt olvasót – már persze amennyiben megtisztel azzal, hogy ezek 

után is tovább olvassa a következőket –, hogy minden állításom mögé tegyen kérdőjelet. 

Vajon jól értettem-e a hivatkozott gondolatokat (hiszen laikus voltom miatt minden ponton 

mások gondolataiból indulok ki)? Vajon logikailag helyes következtetéseket vontam-e le a 

hivatkozott gondolatokból? Vajon nem tágítottam-e a megengedhetőn túl következtetéseim 

értelmezési tartományát? Vajon mindezek következtében van-e megfontolásaimban 

megfontolásra érdemes elem? És persze – megelőlegezvén itt szkeptikus 

végkövetkeztetésemhez fűződő aggódó sóhajomat – őszintén örülnék, ha bebizonyosodna: 

tévedek.  

 

Első gondolatmenet: a technika fejlődésének természetrajza (és a „tudományos 

forradalom”) 
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Harari1 koncepciója szerint az emberiség fejlődésében három nagy forradalom ment 

végbe: a kognitív, a mezőgazdasági és a tudományos. Majd – érintőleg – az első kettőről is 

szó lesz, alaposabban csak a harmadikat (és „kapcsolt részeit”) veszem szemügyre kissé.  

Mindenekelőtt némi fogalomtisztázással kezdeném. (Pontosabban csak annak 

rögzítésére vállalkozom, hogy jelen írásban én mit értek az adott fogalmakon.) 

Alapvető – nyilván, mert erről szól majd ez a történet – a technika fogalma. Rengeteg 

különböző megfogalmazással lehet találkozni: minden valamirevaló lexikon, technikával 

foglalkozó könyv vagy tanulmány ad egy meghatározást, amelyek sokban hasonlítanak 

egymáshoz. Nekem, első nekifutásra, Révai Nagy Lexikonának meghatározása tetszik, mert a 

technika célját, funkcióját is jelzi: „A technikai tevékenység céljai: 1. a természettől nyújtott s 

az ember számára értékesíthető nyersanyagok előállítása; 2. ezeknek a nyersanyagoknak 

földolgozása a használat vagy művészet, vagy mindkettő számára; 3. bárminemű épületek és 

közlekedést szolgáló eszközök és építmények elkészítése. A cél elérésére legtöbbször 

különleges eljárások és gépek szükségesek.” A lényeg itt – szerintem – egyrészt a használat, 

amibe beleértem a művészetben való „használatot” is, másrészt a különleges eljárások és 

gépek, ami azt jelzi, hogy az eszközök (szerszámok és eljárások) részei a technikának.  

Mielőtt kicsit pontosítanék, hozzá kell tennem, hogy igen gyakran párosítják a 

technika fogalmát a tudomány „ikerfogalmával”. Könyvében Harari például tudományos 

forradalomról ír2, a kifejtésben azonban rengeteg technikai dologról (pl. gőzgép) is szót ejt. 

Ugyanakkor azonban határozott és éles különbséget tesz az általam „ikerfogalmaknak” 

nevezettek között: „A tudás és a technika között kialakult kapcsolat [az újabb korban, az 

utóbbi 500 évben – B. P.] olyan szoros, hogy manapság az emberek hajlamosak 

összetéveszteni a kettőt. […] Valójában a tudomány és technika kapcsolata nagyon is újkeletű. 

1500 előtt a tudomány és a technika két teljesen különböző dolog volt.”3 De ezzel szögesen 

eltérő véleménnyel is lehet találkozni. Egy magyar szerző így ír: „Azonos-e a tudomány és a 

technika? E kérdést lehetőleg gyorsan el kellene felejteni, […] a tudomány és a technika 

művelése összefüggő emberi vállalkozás.”4 Magam fejére kell hagyatkoznom, megpróbálom 

– némiképp leegyszerűsítve a dolgot – a kettőt egymással való kapcsolatukban tekinteni. 

Eszerint a tudomány alapvető célja a megismerés. A technikával szoros kapcsolatban álló 

természettudományok esetében a természeti jelenségek és folyamatok megismerése, 

megértése. A technika alapvető célja gyakorlati: olyan eszközök és eljárások kialakítása, 

amelyek használata révén emberi szükségletek elégíthetők ki. (Első fokon természetesen a 

primér szükségletek – lásd a Maslow-féle szükségleti hierarchiát –, de a magasabb rendű 

szükségletek – az említett épületek, művészet – kielégítésének is megvan a technikai 

feltételrendszere.) A tudomány és a technika viszonyát a lehető legszorosabb egymásra 

utaltság jellemzi: működőképes technika csak jó (valós, helytálló) ismeretek alapján alkotható 

meg, a megismerés viszont a megfelelő technika nélkül lehetetlen. (A mikroszkóp komoly 

fizikai – optikai – ismeretek alapján konstruálható meg, a bacilusok felfedezése mikroszkóp 

nélkül nem megy.)  

Ebben az értelemben tehát az emberiség történetében technikáról azóta beszélhetünk, 

amióta az ember (vagy előember; ez itt teljesen mindegy) elkezdett szerszámot készíteni. 

Olyan tárgyat készíteni (mondhatjuk akár, mai szóhasználattal, gyártásnak is), amely nem 

közvetlenül fogyasztásra (közvetlen szükséglet kielégítésére) szolgál, hanem eszköze 

valamilyen szükséglet kielégítésének. (A pattintott, tehát „gyártott” kőkést nem megeszik, 

hanem az elejtett vad megnyúzására használják.) Egy technikatörténettel foglalkozó 

 
1HARARI, Yuval Noah: Sapiens – Az emberiség rövid története. Animus Kiadó, Budapest. 2018. 
2i. m. 225–369. 
3i. m. 238. 
4Dr. Farkas János: A technika szociológiai fogalma. 

http://www.titoktan.hu/_raktar/_e_vilagi_gondolatok/FarkasJtechnika.htm (letöltés: 2018. december 2.) 

http://www.titoktan.hu/_raktar/_e_vilagi_gondolatok/FarkasJtechnika.htm
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tanulmány ezt így fogalmazza meg: „Az eszközzel elérünk valamit, a szerszámmal 

mesterségesen létrehozzuk az eszközt.”5 A technika így jelenlegi antropológiai és régészeti 

ismereteink szerint már a Homo habilisnál, mintegy másfél, két millió éve megjelent.  

A szakértők még vitatkoznak rajta, hogy vajon a Homo habilis, az „ügyes ember” a 

sapiens egyenes ági őse-e, esetleg a Homo erectus közvetítésével, vagy egy elődeinkkel 

párhuzamosan létezett másik faj. A kérdés gondolatmentünk szempontjából teljesen 

lényegtelen. Ugyanis bennünket itt csak az érdekel, hogy ebben a bizonyos másfél–két millió 

évvel ezelőtti korban élt olyan ember(előd), aki már szerszámot készített. A szakirodalomban 

eléggé elterjedt az a megnevezés is, hogy ezt a kőeszközkészítő tevékenységet „olduvai 

iparnak” nevezik (arról a szakadékról elnevezve, ahol az eszközöket megtalálták). Sőt 

találtam olyan megfogalmazást is, amelyik egyenesen „olduvai kultúráról” beszél; ezt még 

előveszem később a kultúra evolúciójáról szólva. 

Gondoljuk meg a fentiekhez, hogy a kőkés elkészítéséhez egy csomó tudásra, 

ismeretre volt szükség. Tudni kellett, milyen kő alkalmas erre a célra, tudni kellett, mivel és 

hogyan kell megütni ahhoz, hogy megfelelő formájú legyen. (Kőfaragó munkás mondta 

egyszer nekem: „Uram, higgye el, nagy tudomány az, hogyan kell megütni a követ, hogy jó 

legyen.”) Vagyis megjelenik itt már a tudomány (elő)formája is.  

Innentől kezdve kell tehát áttekinteni – nagy vonalakban, nagyon-nagyon elnagyoltan 

csak – a technika fejlődését. Én ezt a történetet (majd kiderül a tartalmi kifejtésből, hogy 

milyen megfontolásból) három nagy szakaszra bontom. Az első (a megnevezés eléggé 

esetleges; most nem tudok jobbat) az archaikus technikafejlődés kora, ami nagyjából 

minimum másfél–kétmillió évig tartott; a második kor elejéig. A második a neolit forradalmat 

követő kor, mely úgy tízezer évvel ezelőtt kezdődött, ezt nevezem a mezőgazdasági technikai 

fejlődés korának. A harmadik a (tudományos) ipari forradalmat követő kor, ami attól függően, 

hogy mitől számítjuk a kezdetét (erről majd később), nagyjából az i. u. 15. (vagy 18.) 

századtól tart napjainkig. Ezt az ipari technika fejlődése korának lehet nevezni. 

(Természetesen a megnevezések az adott kor domináns tartalmára vonatkoznak, nyilván a 

mezőgazdasági technika korában is vannak ipari jellegű tevékenységek, az ipari technika 

korában meg mezőgazdaságiak. Ezek azonban alárendeltek, nem jellegmeghatározók, ezért a 

kor megnevezésében el lehet tőlük tekinteni.)  

Nézzük meg röviden, hogy melyek az egyes korszakok technikafejlődésének fő 

jellemzői! 

Az archaikus korszak leglényegesebb elemei talán a következők: Először is ismételni 

kell, hogy ez (emberiségtörténeti mércével mérve) nagyon hosszú időszak, másfél–kétmillió 

év. Ebben az egész időszakban a technika még csak az elsajátítás eszköze. Eszköz arra, hogy 

a természetben talált dolgokat (vadon élő állatok, vadon termő növények) „magáévá tegye”. 

Amiben ez az elsajátítás különbözik az állatétól, az éppen a technika: az, hogy szerszámainak 

segítségével kisebb-nagyobb mértékében átalakítja, a maga szükségletkielégítése számára 

alkalmasabbá teszi a természetben talált dolgokat. Az elejtett állatot megnyúzza, feldarabolja, 

a gyümölcsöket összegyűjti, esetleg már meg is aszalja. És közben fejleszti a szerszámokat is: 

kőbaltát készít, megkonstruálja (nem véletlenül használom ezt a szót, a konstrukciós készség 

fontos emberi jellemző!) a hajítódárdát. És nagyon fontos technikai újítás a tűz használata. 

(Kezdetét különböző szakemberek különböző időszakra teszik; ami teljesen bizonyos, hogy 

úgy 300 000 évvel ezelőtt – tehát még a Homo erectus korában – már használták.) Mert a tűz 

nem csak meleget és fényt ad – ez sem lényegtelen! –, de ezen túl lehetővé teszi az élelem 

átalakítását (sütés-főzés), ami lényegesen jobb táplálkozást jelent. És a sütés-főzés 

megkívánja (kiváltja, új szükségleteket teremtve) az ahhoz szükséges eszközök (főzőedény, 

 
5Fejezetek a tudomány és technika történetéből. http://viszavzsodor.blogspot.com/2016/06/fejezetek-tudomany-

es-technika.html (letöltés: 2018. október 12.) 
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víztároló-vízhordó edény stb.) megkonstruálását is. 

Alapvetően fontos azonban, hogy ebben az egész időszakban elvi lényegét tekintve az 

ökoszisztéma még egyensúlyi állapotban van. Az ember, noha szerszámaival hatékonyabban 

és valamelyest átalakítva, de mindvégig csak elsajátítja a természetben tőle függetlenül is 

meglévő dolgokat. A vadász csak a vadon – az embertől független létezésben – élő vadakat 

ejti el, a gyűjtögető csak a vadon termő növényeket szedi össze. Az ember csak azt és annyit 

tehet magáévá, ami és amennyi a közvetlen természeti környezetében adva van. Ha elfogy 

egy területen az élelem, ezt – kénytelen-kelletlen – tudomásul veszi, és reagál rá. Mégpedig 

vagy úgy, hogy alkalmazkodik (változtat addigi szokásain, technikáján, mást kezd el enni, 

másfajta eszközt készít), vagy úgy, hogy éhen hal (csoportja elpusztul), vagy úgy, hogy 

elvándorol, vagy esetleg úgy, hogy agyonveri a szomszéd csoport tagjait. Bármelyik eset 

fordul is elő, az ökoszisztéma egyensúlya nem sérül; a normál ökoszisztémát „nem érdekli” 

az, hogy egy-egy nem igazán lényeges elemével mi történik. És ez a működésmód, ez a – 

mondhatjuk talán így – természeti feltételekbe ágyazott technika fennmarad egészen a 

következő korszak kezdetéig.  

Ami tehát a neolit (mezőgazdasági) forradalommal veszi kezdetét. (A két megjelölés, 

„neolit” és „mezőgazdasági” mindegyike megjelenik a szakirodalomban. Ha jól figyeltem 

meg, az elsőt talán inkább a történészek használják, a másodikat az emberi tevékenységgel, 

gazdasággal foglalkozók. Nem választok közülük, legbiztosabb, ha mindkettőt használom.) 

Mi itt a lényeg, mi az előző korszakhoz képest a technika vonatkozásában a minőségi 

különbség?  

Ezt jó biztonsággal le lehet szögezni: az alap a termelés megjelenése. Ami azt jelenti, 

hogy az ember már nem csak elsajátítja (eszközei segítségével) a természetben adott 

dolgokat, hanem megváltoztatja azokat: sosem létezett „természeti” objektivációkat hoz létre 

(konstruál). A termesztett búza nem azonos vadon tenyésző elődeivel, a tenyésztett állat nem 

azonos azzal a vadállattal, amelyből kitenyésztették. Ez már ember alkotta természet, 

filozófiai szakkifejezéssel objektiváció, amelyben az ember konstrukciós tevékenysége jelenik 

meg. És így, ez véleményem szerint kulcsfontosságú mozzanat, az ember beavatkozik a 

természeti folyamatokba, beavatkozik az ökoszisztémába is. Átalakítja, módosítja saját 

természeti környezetét, saját létének természeti feltételeit. (Egyes vélemények szerint ez az 

igazi „ősbűn”. Ádám és Éva a Paradicsomban elsajátították, ami adva volt számukra, aztán 

ettek a tudás fájáról, megszerezték a „tudást”, ami a technikának is alapja, ki is űzettek az 

Édenkertből, és nekiláthattak „orcájuk verítékével” megtermelni a szükségest.)  

Ami ebben a korszakban a technikát illeti, nyilvánvalóan erőteljesen fejlődtek 

(kifejlődtek) az alapvető termelési eljárások: a növénytermesztés és az állattenyésztés 

termelési technikái. És természetesen jelentősen fejlődtek a termeléshez szükséges eszközöket 

előállító ipari jellegű tevékenységek/technikák (eke, szállító- és tárolóeszközök stb.). 

Szorosan ehhez kapcsolódik – mert ez a fajta eszközfejlődés teremti meg az eziránti 

szükségletet – az új, a természetben nem megtalálható (legalábbis az ember számára 

felhasználható formában nem megtalálható) anyagok előállítása. A fémek, amelyeket az 

ércből (vagy eleinte a vasat talán meteoritokból) ki kell olvasztani, az égetett agyag (edény és 

tégla), a szövött textília, ami a ruházkodásban váltja fel (egészíti ki) az állatbőröket. És persze, 

bár ez már kulturális kérdés, amiről kicsit részletesebben később lesz szó, a meglévő új 

anyagok és technikák létrehozzák (lehetővé teszik) a nem primer szükségleteket, nevezetesen 

a művészi és luxus szükségleteket kielégítő újfajta fogyasztási javak kialakulását is (dísz-

kerámia, szobrok, különleges ruházat, fémből készült ékszerek stb.). És még: a letelepedés, 

ami a mezőgazdasági forradalom egész tevékenységjellegének következménye és egyben 

feltétele, megteremti az építés technikáját. Először csak a barlangpótló kunyhóét, aztán jön 

(lásd: újfajta fogyasztási javak, luxus) a vár meg a palota is. 

Ezek az ipari jellegű tevékenységek azonban ekkor még, ezt hozzá kell tenni, 
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lényegében alárendelt (a domináns tevékenységeknek alárendelt) jellegűek. Alapvetően 

három típusba sorolhatók. Először is vannak a mezőgazdasági termelés eszközeit előállító 

iparok. Másodjára ott van a „katonai ipar”, a hadviseléshez szükséges eszközök (fegyverek, 

páncélzat, harci szekerek stb.) készítése. Ez egyértelműen a letelepedés szükséglete: a 

territoriális védelem követeli meg; az alapvető mezőgazdasági tevékenység védelme. 

Harmadszor: megjelenik a mezőgazdasági termelés többletének (amit a társadalmi viszonyok 

itt nem elemezhető változásának következtében már valamilyen uralkodó réteg sajátít el) a 

hivalkodó (luxus) fogyasztásba transzponálása. 

Maga az egész termelés azonban gyakorlatilag az egész korszakban végig domináns 

jellegét tekintve elvileg megújuló (vagy megújulható) forráshasználat. Talán (ha nem nagyon 

erőszakolt ez a kifejezés) cirkuláris jellegű erőforrás-használatnak nevezném. Alapképlet: 

szántok, elvetem a búzát, megnő, learatom, a mag egy részét elteszem, a következő évben újra 

elvetem, ugyanúgy és ugyanolyan búza lesz belőle. Igaz, már itt is akad elvétel is: az ércből 

kiolvasztott réz már sohasem kerül vissza a természetbe, de ebben a korszakban ez még, mint 

említettük, teljesen alárendelt mozzanat. Mint ahogy az ebben a korban már szintén 

megjelenő erdőirtás (és karsztosodás) is, mert elvileg lehetséges a kivágott fa helyett újat 

ültetni. (Bár a „körforgás” üteme, időigénye némileg hosszabb, mint a búza esetében, amit a 

kor emberének nem volt kedve kivárni, vagy inkább nem is gondolt rá, ez azonban sem az 

elvi lehetőséget nem cáfolja, sem nem teszi nem alárendelt mozzanattá a dolgot.) 

A cirkuláris jellegű forráshasználat továbbá, és ez szerintem nagyon-nagyon fontos, még nem 

borítja fel alapjában az ökoszisztéma egyensúlyát. „Megbillenti” kicsit (lásd erdőirtás), de az 

objektivációk döntő többsége még „természeti jellegű”. A búzamaggal történő termelő 

tevékenység eredménye (az objektiváció) maga is búza: növényből növény. Az állattenyésztés 

tevékenységeinek eredménye hasonlóképpen újra csak állat. És ezek, növénytermesztés és 

állattenyésztés ennek a korszaknak az abszolút domináns, jellegmeghatározó tevékenységei.  

 Még valamit tegyünk hozzá az e korban használt energiafajták mineműségéről. Az 

előző – archaikus – korban gyakorlatilag kizárólag biológiai (emberi, igen kis mértékben 

állati) energia használódott. Megjelent ugyan nagyon kis mértékben a hőenergia használata 

(főzés, melegedés), de ez még nem technikai jellegű felhasználás, az eszközkészítésben nem 

játszik szerepet. A neolit forradalom utáni korszakban, egészen az ipari forradalomig az 

energiahasználat csak kevéssé változik. A termelési folyamatban változatlanul domináns a 

biológiai energia használata, annyi különbséggel, hogy az emberi rovására fokozatosan nő az 

állati. Jelen van és növekszik, bár a biológiaihoz képest még mindig szinte elhanyagolható 

nagyságrendben (csak nagyságrendben elhanyagolható, fontossága jóval nagyobb!) a 

hőenergia (fémmunkák, keramika). A korszak második felében (történetileg inkább csak már a 

középkorban) növekszik meg jelentősebben a természeti energiaforrások (víz és szél) 

használata. A hőenergia nagyságrendileg nem jelentős, a víz és a szél egyértelműen megújuló 

energiaforrások. Vagyis ebben az egész korszakban az energiahasználat sem töri meg az 

alapvetően cirkuláris jellegű forráshasználatot, és így egyáltalán nem veszélyezteti az 

ökoszisztéma relatív (és elvi) egyensúlyát sem. (És ezt nem kérdőjelezi meg az, hogy az 

ember már ebben a korban is képes volt visszafordíthatatlan vagy alig visszafordítható 

károkat okozni (lásd erdőirtások okozta talajerózió). De – egy francia aforizmaszerzőt idézve 

– tudomásul kell vennünk: „A világon minden dolognak van határa, csak az emberi 

butaságnak nincs.”) 

Ennyit tehát a mezőgazdasági technika korszakának technikai fejlődéséről. 

A harmadik korszak a tudományos és ipari forradalommal veszi kezdetét. 

Jeleztem, szakértők között vita van arról, hová datáljuk ezt a kezdetet. Csak röviden, 

mert nem tartom lényeget érintőnek. Egyesek szerint már a 15–16. századra. Ez a csillagászat 

fejlődése (távcsőhasználat és heliocentrikus világkép) és a „felfedezések kora” (a hajózás, a 

térképészet fejlődése, a vízenergia használata már nem csak malmokban, a szélmalmok 
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elterjedése stb.). Mások ezeket a fejleményeket csak előképeknek tartják, és az „igazi” 

technikai forradalom kezdetét a 18. századra, a – közkeletű megítélés szerint – angol ipari 

forradalomra teszik. Az alább jelzendő alapjellegzetességek kezdettől való megléte miatt ezt 

az egész nagyjából 500–600 éves időszakot én egyben, az ipari technikai fejlődés korának 

kezelem. 

A korszak technikafejődésének én négy (tartalmi) jegyét vélem leírhatónak. Ezek a 

következők: 

Az első az energiahasználat változása. Pontosabban a régebbiek jelentőségének 

megnövekedésén túl ekkor zajlik a teljesen új energiafajták, energiaforrások használatba 

vétele. A régebbiek jelentőségének növekedése: a víz- és szélenergia igazi, mondjuk 

robbanásszerű jelentőségének növekedése az elektromos áram ipari hasznosítása 

következtében történik meg. Vízerőművekkel, később már szélerőművekkel is termelik az 

áramot. Ezek azonban változatlanul megújuló energiaforrások, tehát használatuk, mint a 

korábbiakban, cirkuláris jellegű. Az energiahasználat minőségi változását jelenti viszont a 

hőenergia ugrásszerűen megnövő és formáit tekintve is alapvetően megváltozó használata: 

óriásira nő a fémmegmunkálás hőszükséglete, megjelenik a gőzgép, ami természetesen 

szintén hőenergiát hasznosít, elterjednek a szénalapú áramtermelő hőerőművek, és végül 

megjelennek a belsőégésű motorok (autó!), amelyek, nevük is mutatja, szintén végső soron 

hőenergiával működnek. A minőségi változás az, hogy azok az energiahordozók, amelyekből 

a hőt nyerik, már nem megújuló források. A szén, a kőolaj évmilliókkal ezelőtt, elég korai 

földtörténeti időszakokban (karbon) jöttek létre. Vannak, de meglétük elvileg is korlátozott. 

Ezeket – szükségképpen – csak fogyasztjuk. Márpedig ez azt is jelenti, hogy előbb-utóbb 

elfogynak. (Most úgy tűnik, a jelenleg becsülhető készleteket és a felhasználás–fogyasztás 

jelenlegi ütemét véve figyelembe, hogy történelmileg belátható, és történelmileg nagyon rövid 

idő múlva nem lesznek.) 

Tegyük ehhez hozzá, mert logikailag szorosan ide tartozik, hogy ebben a korszakban 

radikálisan megváltozik az anyag- (nyersanyag-)használat is. Láttuk, hogy már az előző 

korszakban is megjelent a nem megújuló anyaghasználat (pl. fémek), ez azonban akkor még, 

jeleztem, nagyságrendjében (volumenében) a gazdaság (a termelő tevékenységek) egészéhez 

képest töredék részt jelentette, az alapvető tevékenységeknek (földművelés, állattenyésztés) 

csak kiegészítő eleme volt. Az ipari technika fejlődése ezt változtatja meg. Leglátványosabban 

a vas példája mutatja. Korábban a mezőgazdasági termeléshez szükséges egyszerű kézi 

eszközök, valamint fegyverek készítésére használták. Az ipari technika alapvető 

nyersanyagává emeli: a gépek (meg sok minden más, pl. a vasúti közlekedés iszonyú 

mennyiséget igénylő sínjei) vasból készülnek. És persze egyéb fémek használata is, csak két 

példa: az elektromosság terjedő használata a réz (vezetékek!), az elektronika fejlődése meg a 

szilícium (a chipek alapanyaga!) felhasználását, kitermelését növeli meg radikálisan. 

Az energia- és anyaghasználat változása az erőforrás-használat alapjellegét 

változtatja meg. A korábbi cirkuláris jellegű használat helyébe a lineáris-elragadó használat 

lép. Lineáris, mert egyirányú a folyamat, és elragadó, mert elvesz a meglévőből úgy, hogy a 

pótlásnak elvi lehetősége sincs meg. Mondhatjuk tehát, hogy az ipari technika fejlődése által 

létrehozott állapotnak első alapvető jellegzetessége a lineáris-elragadó erőforrás-használat. 

A második jellemző a termelési rendszer átalakulása. A korábbi időszakban a termelés 

lényegében elszigetelt vagy csak egymásmellettiségben végzett tevékenységekből állt össze. A 

földműves rabszolga vagy jobbágy dominánsan egyedül végezte munkáját, vagy ha például 

nagy szőlőbirtokon a szüretkor egyidejűleg sok ember dolgozott egyszerre, akkor is 

mindegyik ugyanazt csinálta, egymás mellett. A kézműves iparos természetesen maga 

dolgozott, legfeljebb segédeket alkalmazott. Igaz, már a rómaiaknál is voltak manufaktúrák, 

amelyekben (például) több tucat rabszolga egy nagy helyiségben készítette a szabvány 

formájú amforákat, de itt is csak egymás mellett: mindegyik egy-egy amforát készített, 
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ugyanúgy. A ipari technika létrehozza a termelési rendszereket, a zárt rendszerbe szervezett 

termelést. A (modern) manufaktúrát, majd az ebből kinövő gyárat. Ennek a fajta 

termelésszervezésnek az a lényege, hogy nem egymás melletti, hanem egymásra 

vonatkoztatott tevékenységekből tevődik össze, olyanokból, amelyekben egyik ember 

munkája kiegészíti a másikét, és a termék csak az egymást kiegészítő tevékenységek 

eredményeképp jöhet létre. (A munkamegosztás rendszerbe szervezése.) Rögvest mondok 

példát is erre folyamatra, előbb azonban még egy fontos társadalmi hatást is jelzek. 

Az új típusú termelési rendszerek kialakulása magával hozza a munka (a tevékenység) 

elembertelenedését (filozófusok által kedvelt szakkifejezéssel elidegenedését). Az emberi 

tevékenység egyik alapvető lényegi vonása az, hogy céltételező jellegű. Az ember tudja, hogy 

mi az a cél, amit el akar érni, legegyszerűbben (technikai tevékenységet véve) mi az a tárgy, 

termék, amit létre akar hozni. A (modern) termelési rendszerekben a munkát végzőnek azt 

sem kell feltétlenül tudni, hogy mi lesz a végtermék, az oda vezető úthoz (a szükséges 

résztevékenységekhez) pedig semmi köze, azt mások jelölik ki. Céltételező és hozzá vezető 

algoritmust megtervező gondolati munkára, tehát a szorosan vett emberi tevékenységre ebben 

a rendszerben nincs szükség, nem lehetséges. A kettőt – a termelési rendszer kialakulását és az 

elembertelenedést – együtt egy nagyon triviális példán szemléltetem. 

Példám a négykerekű közlekedési eszköz (készítésének) története. Az ős a ló vontatta kocsi, a 

szekér. Ezt a szekérkészítő iparos készítette (finomabb munkákhoz olykor „bedolgozókat”, 

mint bognár /kerékgyártó/, lakatos /fém alkatrészek/ is foglalkoztatva). Nagyjából a 19. 

század elején megjelenik a vállalkozó által működtetett szekérgyártó manufaktúra. Ebben már 

munkamegosztás van jelen: egy-egy munkás csak egy-egy alkatrészt készít. De az adott 

alkatrészt még változatlan technológiával, például a lőcsöt kézzel faragja ki. A négykerekű 

jármű készítésének következő lépése már nem a ló vontatta szekér, hanem a belsőégésű 

motorral hajtott autó. Ezt már – az egésznek és alkatrészeinek bonyolultságánál, valamint a 

vas főelemek nehéz megmunkálhatóságánál fogva – már eleve csak szervezett gyárban lehet 

előállítani. És a szerkezet kényesebb volta miatt már az alkatrészeket is csak géppel lehet 

megcsinálni. Az ember tehát a gép kezelőjévé („kiszolgálójává”) válik. Aztán jön (20. század) 

a futószalag; nem részletezem. És végül (végül?) a robotizált termelés. Ma már – 21. század – 

technikailag lehetséges olyan tisztán robotokból álló gyártósort kialakítani, amelynél az 

emberi közreműködés már csak robotok programozására korlátozódik. Az elembertelenedés 

végpontja: az ember gyakorlatilag kiesik a termelés folyamatából. Nagy termelési rendszerek 

kialakulása és ebből következő elembertelenedés – ez tehát az ipari-technikai fejlődés 

második tartalmi jegye. 

Tegyük ehhez még hozzá, hogy éppen a termelési rendszerek kialakulása más – nem 

ipari – területen is alapvető változást hoz. Említettem, hogy természetesen ebben a 

korszakban is jelen van a mezőgazdaság. Csakhogy annak szerkezeti alapjellege megváltozik. 

Megjelenik és lassan dominánssá válik az iparszerűen szervezett (nagyüzemi) mezőgazdaság. 

Ami így teljesen beilleszkedik a domináns ipari technikai fejlődésbe. 

A harmadik a tudásfelhasználás változása. Itt két dolgot tartok fontosnak. Az egyik 

eléggé magától értetődő: a robbanásszerűen fejlődő technika egyre több tudást kell, hogy 

használjon. Elkezdi megkeresni a számára szükséges tudásokat. A hajósok, amikor fontossá 

kezd válni a hosszú távú, földrészek közötti kereskedelem, a csillagászat felé fordulnak, a 

legújabb (csillagászati) megismerések alapján alakítva ki fejlődő tájékozódási eszközeiket.  

Aztán, és ez lesz a másik dolog, egy idő után már nem találják meg eleve adottan a 

szükséges ismereteket, ekkor a technika – bizonyos értelemben és némi közvetítéssel – 

megrendelőként lép fel. Hogyan? 

Észre kell venni, hogy a „tudástermelésnek” több szintje van. Az első, a fogalmi 

rendszert tekintve legáltalánosabb szint a tudomány. Amely, mint korábban szó volt róla, 

alapjában és lényege szerint a megismerésre törekszik, eközben, ez lényegéből következik, 
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van egy saját belső önfejlődése: a már megszerzett ismeret gyakran mintegy kikényszeríti a 

továbblépést új ismeretek, új megismerés felé. Eközben „nem törődik” az ismeretek 

felhasználhatóságával; nem ez a dolga, nem ez a funkciója. A tudástermelés másik végpontja a 

szigorúan praktikus tudás létrehozása, mondjuk talán legegyszerűbben úgy, hogy egy konkrét 

termék megtervezése. A kettő között a közvetítés több fokozata lehetséges, a lényeg az, hogy a 

tudomány eredményei között meg kell keresni azokat az elemeket, amelyek megfelelő 

„átfordítás” után terméktervezés alapjául szolgálhatnak. Az újabb szóhasználatban ezt a 

„közvetítést” szokták innovációnak nevezni. (Ami természetesen, ha nem nevezték is így, 

nagyon-nagyon régen meglévő dolog; újabbkori példával amikor az elektromágnesesség 

felfedezése alapján megtervezik a dinamót.) A technika a „tudástermelésen” belül közvetlenül 

nem a tudománnyal, hanem az innovációval szemben lép fel megrendelőként. „Sok árut 

akarok gyorsan és biztonságosan szállítani, a lovas szekér lassú, bizonytalan; találjatok ki 

valamit” – mondják a technika emberei. És akkor jön az, hogy valakik gondolati úton 

konstruálnak sosemvolt tárgyat, ez is „tudástermelés”. És megtervezik a mozdonyt. 

Figyeljünk jól! A mozdonyt nem azért találták ki, mert valakinek az volt a fixa ideája, hogy 

kellene a már a görögök által is ismert gőzenergiával kezdeni valamit, hanem azért, mert 

szükség volt rá. Mert a technika (a termelés) fejlődése kikövetelte (megrendelte) a szállítás 

forradalmasítását. Így a technika a tudomány (innováció, vagy más, egyáltalán a 

tudástermelés) alakulásának az eredeti, lényegében felhasználó szerepből annak – a 

tudományfejlődésnek, a tudástermelésnek –  aktív aktorává vált. 

A negyedik jellemző jegy a fogyasztási struktúra átalakulása. Ez egyfelől azt jelenti, 

hogy részben az egyre gyorsuló urbanizáció (városias életformák alakulása), részben az 

újfajta termelési eljárások eredményeképp újfajta szükségletek és merőben új típusú 

fogyasztási javak (pl. elektromos szerkezetek, konfekcióruházat) jelennek meg. Másfelől, és 

valószínűleg ez a fontosabb, megjelenik a „termelésvezérelt fogyasztás”. Chomsky egyesen a 

„fogyasztók gyártásáról” beszél6. Mit jelent ez? Azt, hogy a termelés nem (csak) terméket 

termel már, hanem a termék iránti szükségletet is. Ez a tőkés termelés logikája: a megtermelt 

terméket el kell adni, a profit érdekében többet kell termelni (erről a kérdésről rövidesen 

többet is fogok mondani), és a több terméket is el kell adni. A „szükséglettermelés” igen 

sikeres eszköze a reklám, a marketing. Van olyan becslés, amely szerint minden terméknek, 

amit megveszek, minimum harmadfele nem olyan holmi, amire valóban szükségem van, 

hanem olyasmi, amiről a reklám (marketing) elhitette velem, hogy azt meg kell vennem. 

(Komoly szakértők szerint a mai mobiltelefon-gyártás úgy működik, hogy a készüléket 

nagyjából egy év használat után fizikai vagy erkölcsi kopás miatt ki kell cserélni.) 

Itt, mintegy a technikai fejlődés ama bizonyos harmadik korszakának összefoglaló 

következményeképp, két dolgot kell erős hangsúllyal leírni. 

Az egyik az, hogy ez a „fejlődés” (nagyon nem véletlenül használtam az idézőjelet!) 

alapvetően megbontja az ökoszisztéma egyensúlyát. A lineáris-elragadó jellegű anyag- és 

energiahasználat elvileg is megváltoztatja az ember–környezet viszonyt. Az első – archaikus – 

korszakban még teljesen egyértelműen része az ember a környezetének. A második – 

mezőgazdasági – korszakban még mindig dominánsan elsajátítja-felhasználja az adott 

lehetőségeket, magát a környezeti feltételrendszert csak kis mértékben módosítja. (Az 

egyiptomi földművelés a Nílus áradására épül, mégpedig az ember által nem befolyásolt 

áradására, és csak annak felhasználását teszi hatékonyabbá a csatorna- és gátrendszerrel.) 

Ezek a beavatkozások még nem borítják fel az ökoszisztéma-egyensúlyt, ámbár annak – az 

egyensúlyfelbomlásnak – az előfeltételét a technika akkori fejlődése már létrehozza. (Például 

az ember ebben az időszakban dolgozza ki a nyersanyagok – fémek – elragadó jellegű 

 
6CHOMSKY, Noam: Rekviem az amerikai álomért. A vagyon és a hatalom koncentrációjának tíz alapelve. 

Napvilág Kiadó, Budapest. 2018. 127.  
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használatának módját, ami azután majd a következő korszakban válik jellegadó 

nagyságrendűvé és fontosságúvá.) A harmadik – ipari technika – korszakban az ember elkezdi 

átalakítani saját természeti környezetét, és visszafordíthatatlan (tehát lineáris, már nem 

cirkuláris), a természeti folyamatokat gyakran súlyosan károsító jellegű változtatásokat hajt 

végre. (A Nílus áradását „szabályozó” asszuáni gát felépítése, a klímaegyensúlyt jelentős 

mértékben biztosító esőerdők irtása.) A jelszó: „Az ember uralkodik a természet felett”. Ez az 

egész folyamat az ökoszisztéma-egyensúlynak a teljes felborulását jelenti. Ez az egyik dolog, 

ami az ipari technikai fejlődés által létrehozott helyzet minőségi újdonsága. 

A másik erős hangsúlyt igénylő dolog részben már kivezet a technika világából, de itt 

is szólni kell róla. Ez pedig az, hogy az ipari technikai fejlődés radikálisan – mondhatni, 

ebben is forradalmi jelleggel – átalakítja a társadalmi viszonyokat is. (Pontosabban, mint 

efféle esetekben mindig, óvakodnunk kell az egyirányú ok-okozati viszony tételezésétől. A 

társadalmi viszonyok változása egyfelől következménye a technika – a termelés – 

változásának, másfelől oka is annak. Jobb, ha úgy mondjuk, hogy együtt járnak.) A társadalmi 

viszonyok változásának lényege, hogy kialakul egy új társadalomszerveződési alakzat: a 

kapitalizmus. 

Itt megint egy fogalomértelmező közbevetést kell tenni. A „kapitalizmus” kifejezést a 

szakirodalom rengeteg különböző jelentésben használja. Nem itt van a helye annak, hogy 

filológiai fejtegetésekbe bonyolódjunk. Elég annak jelzése, hogy egyik végleten a szót tisztán 

nyelvi-mentális alakzatként, valamilyen ideológiaként használják és értelmezik, a másik 

végleten meg tisztán és kizárólag a gazdaságszervezés egy formájának jelzéseként. Nem 

tehetek itt se mást, mint rögzítem, ebben az írásban én mit értek a kapitalizmus fogalmán. 

A lényeg: a kapitalizmus komplex, a társadalmi élet egészét és minden jelentősebb 

részét átfogó társadalmi – gazdaságot, politikát, szellemi-kulturális szférát átható – 

viszonyrendszer. Definíciószerűen: a kapitalizmus olyan társadalmi-gazdasági forma és 

viszonyrend, amely a tőke- és áruviszonyra épül. Ahol a tőkeviszony azt jelenti, hogy a 

termelés domináns formája a tőkés termelés. Ennek lényege: a tőkés (eredetileg 

pénztulajdonos) biztosítja termelés feltételeit (gyár, épületek, munkaeszközök, anyagok), és a 

munkás működteti azokat. Az áruviszony lényege pedig: a termék áruként a piacra kerül. A 

kifejlett kapitalizmusban – ennek meglétét időben különböző országokban különböző 

időpontra, nagyjából a 18–19. századra tehetjük – lényegében minden fogyasztásra alkalmas 

dolog, beleértve például a műalkotásokat, végtére a tudást is, áruként, a piacon cserél gazdát. 

A műalkotást is adják-veszik, a tudásért tandíjat fizetnek. Az áruk, a fogyasztási javak a 

fogyasztóhoz a piac közvetítésével jutnak el. 

Ez tehát a kapitalizmus. Az a társadalmi-gazdasági-kulturális viszonyrend, amely az 

ipari technikai (tudományos) forradalommal együtt kialakul. És amelynek sok egyéb tartalmi 

sajátossága mellett (amelyekről itt nem szólok) van egy olyan mentális-kulturális-ideológiai 

összetevője, ami gondolatmenetem főárama szempontjából – szerintem – kitüntetett 

jelentőséggel bír. 

A tőkés termelés egyik lényegi, benső, a dolog lényegéből következő tulajdonsága a 

bővített újratermelés követelménye. Harari ezt így fogalmazza meg: „A kapitalista tan első és 

legszentebb parancsolata így szól: »A termelés hasznát a termelés további növelésébe kell 

fektetni«”7 Hosszabb távon tőkésként csak az maradhat fenn, aki a profit egy részét nem 

fogyasztja el és nem halmozza fel, hanem a termelés bővítésére (mennyiségi vagy minőségi 

fejlesztésére) fordítja. A piaci verseny kényszeríti erre. Ha nem teszi, piaci versenyellenfelei 

(akik természetesen fejlesztenek) elveszik piacát, ezáltal tönkremegy. A 

növekedéskövetelmény tehát a tőkés gazdaság egyik alapértéke. És ez törvényszerűen 

áttevődik a gazdaságon kívüli szférákra is. (Törvényszerűen, mondom, hisz tudjuk, a 

 
7HARARI i. m. 282. 



 

45 

  

társadalom létszférái megbonthatatlan kölcsönkapcsolatban állnak egymással.) És így 

kialakul, mint a kapitalizmus egészének egyik alapértéke: a növekedés mítosza. Eszerint a 

társadalomban az a „legfőbb jó”, az az egyik alapvető értékmérő, a fejlettség/fejlődés 

mértéke, ha növekedik. (Látjuk, a modern társadalmakban a fejlettség mérőszáma, illetve 

annak növekedése a GDP. Ha nagy és növekedik, akkor minden rendben van, ha nem, akkor 

baj van.) 

Csak közbevetőleg jegyzem meg, mert egyáltalán nem tartozik szorosabban a jelen 

gondolamenethez, de nem állhatom meg, hogy ne jelezzem a növekedésmítosz egy sajátos 

kiágazását. Az európai típusú modern társadalmak egyik ideológiai alapvetése, hogy az a jó, 

az a kívánatos, hogy növekedjék az adott ország népessége. Ez egyértelműen a modern – a 

kapitalizmussal együtt kialakuló – nemzetállamok ideológiája: a saját nemzet erejét az adja, ha 

mi vagyunk többen, ha egyre többen vagyunk. Ez az alapja, végső fokon tehát a kapitalizmus 

növekedésmítosza, minden oly pusztító hatású nacionalizmusnak. 

A növekedésmítoszhoz még csak annyit kell hozzátenni, hogy ez az emberi 

„fejlődés”, a Homo sapiens működésmódjának rettenetes és a jelenlegi globalizációs trendek 

alapján alig kikerülhető önpusztító csapdája. Mert nem nehéz belátni –  józan ésszel, 

racionális gondolkodással –, hogy a növekedés elvileg sem lehet korlátlan. A lineáris-elragadó 

jellegű mozgásrend óhatatlanul az „elragadott” javak elfogyásához vezet. Mondják, mire a 

szén és olaj elfogy, majd jön az atomenergia. Az uránérc mennyisége is véges. Akkor majd jön 

a fúziós energia. Az annak alapját képező hidrogén mennyisége is véges. Majd jönnek a 

„megújulók”. A szélenergia-hasznosításhoz szép nagy lapátkerekek kellenek, amelyek viszont 

könnyű fémből (vagy műanyagból, ami szintén nyersanyagokból, nem a semmiből lesz) 

készülnek, és a fém (műanyag) mennyisége is véges. Benne vagyunk, jelenleg ez létünk 

alapja, egy növekedésmítoszra épülő mozgásrendben, amiről tudjuk, hogy korlátozott. Ki 

tudunk keveredni ebből a csapdából? 

Növekedésmítosz; ez már eminensen kulturális kérdés. Így hát röviden ki kell térnünk 

a kulturális evolúció kérdéskörére. 

 

Második (közbenső) gondolatmenet az emberi gondolkodás kifejlődéséről (Hararinál: 

Kognitív forradalom8) 

 

Azért csak „közbenső”, mert nem tartozik szorosan jelen gondolatmenet(ek) fő 

tárgyához. De mégis szükség van rá, ha csak nagyon érintőlegesen is, mert a gondolkodás a 

kultúra, a kulturális evolúció alapja, ebben az értelemben természetesen alapja és feltétele a 

tudomány és technika fejlődésének is. 

Csányi Vilmos alapvető fontosságúnak tartja a hiedelmek megjelenését: „hiedelmen 

értünk minden olyan gondolati konstrukciót, amely az ember elméjében a külső vagy belső 

világáról kialakul.”9 A lényeg: a dolog mindig valami konkrét tapasztalatból indul ki. Ezt – 

gyakran így-úgy rövidített formában – kommunikáljuk, ez az emberi rész. Amit a dologról 

„tudunk”, gondolunk, azt elvisszük, a másokról átvett – kommunikált – gondolatokat 

valóságnak tartjuk. (Merthogy magunk mindent nem tapasztalhatunk meg; az emberi 

közösség lényege éppen az, hogy megtudjuk osztani a tapasztalatainkat.) Az így létrejött 

gondolat tulajdonképpen a hiedelem. 

Ugyanakkor ezzel együtt Csányi kulcsfontosságúnak tekinti az ember – csak rá 

jellemző, az állatvilágban nem található – konstrukciós képességét-készségét. 

„Konstrukciónak általában valamilyen tárgyat értünk a mindennapokban, de konstrukció egy 

vállalat szervezeti felépítése, és persze minden elbeszélt, leírt történet is.”10 Az ember 

 
8 HARARI i. m. 180.  
9 CSÁNYI Vilmos: Íme, az ember. Libri Könyvkiadó, Budapest. 2018. 43. 
10 CSÁNYI i. m. 187. 
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modellezi a környezetét, végső soron a nyelv is egy modell, annál azonban eljutunk az 

absztrakcióhoz. Az emberi elme képes az absztrakciókat is konstrukció tárgyául használni, így 

képes olyan konstrukciókra is, amelyeknek nincs meg a megfelelője a tárgyi világban.11 

A konstrukció tehát olyan gondolat vagy tárgy megalkotása, ami vagy egyáltalán nem 

létezik (mesék, mítoszok), vagy (valamilyen tárgy) a természetben nem található, emberi 

készítmény, alkotás (szokásos filozófiai megnevezéssel objektiváció). A lényeg itt az, hogy az 

adott tárgy képe – mivel a természetben nem található, tehát nem származhat közvetlen 

érzékelésből – gondolati konstrukció. Egy tárgy, pontosabban egy valamire (bármire: 

termelésre, gyönyörködtetésre, imádatra) használható tárgy csak úgy készülhet el, ha a 

készítő, tudván, mire akarja használni, megtervezi azt, létét gondolatilag anticipálja. Ez a 

(tervező) tevékenység nem közvetlenül fogyasztásra irányul, hanem egy későbbi fogyasztás 

előfeltételét jelenti; mintegy közvetítőként lép be az ember és a természet közé. És ez 

mindenképpen valamilyen fogalmi gondolkodást (vagy legalábbis legprimitívebb formájában 

is annak – a fogalmi gondolkodásnak – közvetlen előzményét, genetikai alapzatát) jelenti. 

Csányi Vilmos írja az eszközhasználatról és szerszámkészítésről: fogságban élő majmokat 

meg lehet tanítani arra, hogy kőből szerszámnak alkalmas szilánkot törjenek le. De „[…] a 

majmok csak egyetlen szilánkot hajlandóak letörni, míg az olduvai ipar (2–1,5 millió évvel 

ezelőtt) […] gondos ütésekkel sok szilánkot hasítottak le […] Ilyen teljesítményhez feltétlenül 

szükséges az, hogy a készítő előre elképzelje a végterméket...”12 (kiemelés tőlem – B.P.) 

Tudjuk, hogy szerszámot, tehát valami munkavégzésre alkalmas eszközt először a 

Homo habilis készített úgy másfél–kétmillió évvel ezelőtt: pattintott kőeszközöket „gyártott”. 

A követ megmunkálta, hogy olyan – előre elgondolt! – eszközt készítsen, amellyel az élelmet 

majd könnyebben tudja megszerezni, feldolgozni. Tehát agyában ott kellett hogy legyen a 

majdani zsákmány képzete, és közvetlen tevékenysége előtt ott kellett legyen a megmunkált 

szerszám gondolati konstrukciója is, aminek alapján azután elkészül az objektiváció, a tárgyi 

konstrukció, a konstruált tárgy. 

Többen, Harari is, részben Csányi is az emberi gondolkodás megjelenését a beszéd 

kialakulásához kötik. Mondván, az teszi lehetővé nemcsak a közvetlen kommunikációt, 

hanem a tudások-tapasztalatok átadását, generációk közötti közvetítését is. Harari így ír: 

„Nyelvünk valóban egyedi vonása [...] az információközlés olyan dolgokról, amelyek nem is 

léteznek. Tudomásunk szerint csak az ember képes olyasmiről beszélni, amit nem látott, 

érintett vagy szagolt.”13 Azt gondolom, hogy nem csak a beszéddel képes az ember 

kommunikálni (a másik ember tudomására hozni) olyasmit, „amit nem látott, érintett vagy 

szagolt.” A tapasztalatátadásra bőven a beszéd megjelenése előtt már a Homo habilis is képes 

volt; ezt bizonyítja az is, hogy a technika (a kőeszköz készítésének technikája) képes volt 

generációk sokaságának egymásra épülő tapasztalatai alapján továbbfejlődni, hogy végül 

eljusson a csiszolt kőkorszak „csúcstechnológiájához”. 

Ha ez így igaz – márpedig ezt kivételesen elég magabiztossággal igaznak tartom –, 

akkor az emberi gondolkodás (csíráinak) megjelenése jóval korábbi, és nem a beszédhez, 

hanem a technika (használati tárgyak konstrukciója) megjelenéséhez köthető (és persze a 

társas együttélés, a „közösségiség” formarendjének alakulásához; ezt azonban itt nincs tér 

mégoly röviden sem érinteni). És éppen ezért ehhez köthető a kultúra (vagy legalábbis a 

kultúraelőzmény) megjelenése is. (Anélkül, hogy itt is fogalomtisztázásba kezdenék, csak 

jelzem, hogy a filozófiai-antropológiai értelemben vett kultúra mindazon emberi objektivációk 

összessége, amelyeket társas mivoltában, közösségiségében az ember létrehoz. Beletartoznak 

tárgyak, eljárások, szokások, normák, hiedelmek, közösségen belüli viszonyformák.) 

Ahogyan Csányi Vilmos megfogalmazza: „Az emberi kultúrák lényegében a szociális 

 
11 CSÁNYI. 187–222.  
12 CSÁNYI Vilmos: Az emberi természet. Vince Kiadó, Budapest. 1999. 99.  
13 HARARI 34–35 
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vonzódás, a kommunikációs kényszer és a tárgyszeretet által folyamatosan működtetett 

funkcionális szabályrendszerek.”14 Ennek értelmében a valamilyen szintű szervezettségű 

csoportban élő, szerszámkészítő Homo habilisnál is joggal beszélünk (elő)kultúráról; talán 

nem véletlen – utaltam rá korábban –, hogy olykor „olduvai kultúráról” beszélnek. Márpedig 

amint megjelenik (bármily kezdetleges, „elő” formában is a kultúra, elkezdődik – mint az 

evolúció nem biológiai ága, sajátosan az emberi evolúció formája – a kulturális evolúció. 

Amelynek, ez gondolatmenetem e részének a lényege, integráns eleme a technika fejlődése. 

Ez a technikafejlődés természetesen akkor és csak akkor válhat tartós elemmé, ha pozitív 

hatású a faj fennmaradása és szaporodása számára. Hogy a pozitív hatás miként fordulhat át 

ellenkezőjére, arról a következő „gondolatmentben” lesz szó. 

Ezért volt szükséges ez a „közbevetés”. Hogy megmutassuk: az emberi fejlődés 

folyamatában, az emberré válásban a kezdet kezdetétől jelen van a technika mint a kultúra 

egyik alapeleme, az nem csak a „tudományos forradalomban” játszik meghatározó szerepet. 

Igaz, fejlődése – a technikáé – sok tízezer-százezer, alkalmasint millió évig nagyon lassú. 

(Még a neolit forradalom után többezer évvel is a mezőgazdasági termelés is alig fejlődő 

formákban zajlott.) A látványos, ugrásszerű technikafejlődés valóban csak nagyjából a 15–16. 

századtól kezdődően történik, amikor az első megfontolásban leírt minőségi változás 

bekövetkezik. Csak arra akartam felhívni a figyelmet, hogy ezt az „ugrást” egy nagyon lassú, 

nagyon-nagyon hosszú, de szakadatlan fejlődés előzte meg. Ennyiben a technika fejlődése 

nem újdonság (mint pl. Harari gondolja), hanem az emberi evolúció egyik kezdettől jelen lévő 

összetevő eleme. 

És akkor jöhet a harmadik gondolatmenet. 

 

Harmadik gondolatmenet: az evolúció egy sajátossága: a „megszaladás”15 

 

Az evolúciónak természetesen meglehetősen sok összetevő eleme, belső tulajdonsága, 

része (részterülete) van, ezek egyikét veszem elő; az idézett könyv alapján. 

A dolog lényegét Csányi Vilmos foglalja össze, a kötet első fejezetében, amelynek 

címe: Összetett rendszerek szabályozási problémái:  megszaladás az evolúciós rendszerben. 

Így ír: „Kísérletet teszünk arra, hogy néhány társadalmi jelenséget a természetben spontán 

kialakuló evolúciós rendszerekben megjelenő szabályozási problémák tükrében vizsgáljunk. A 

társadalom részben maga is spontán kialakuló, evolúciós rendszernek tekintehető, várható 

tehát, hogy a hasznos analógiákon kívül a kérdés vizsgálatára gyakorlati megoldásokat is 

kínál majd. […] A komplex rendszereknek nincs széles körben elfogadott meghatározásuk. 

Általában sok egyszerű komponensből állnak, […] amelyek […] egymással köcsönhatásban 

állnak, […] amelyek dinamikája egymástól eltérő, ellentétes is lehet […]. (Ez onnan van, 

hogy) … valamilyen térbeni vagy organizációs akadály keletkezik a rendszerben, … (Lehet, 

hogy az akadályok működése csupán kaotikus viselkedést eredményez, de megjelenhetnek 

emergens /„kibontakozó”/ tulajdonságok és adaptáció is.)”16 

Majd a fogalom – a megszaladási jelenség – értelmezési tartományának megfelelő 

bővítése érdekében behozza a kultúra fogalmát az A kultúra szabályozása című alfejezetben, a 

következőképpen: „[…] kultúrának tekintjük egy társadalom valamennyi komponensét, az 

embereket, a háziállatokat, a termesztett növényeket, az előállított tárgyakat, valamint 

valamennyi viselkedésformát, […] és idesoroljuk a kultúrához tartozó populáció teljes 

 
14 CSÁNYI Vilmos: Az emberi természet. Vince Kiadó, Budapest, 1999. 247.  
15 A fejezet (az utolsó két bekezdés kivételével) csaknem egészében a CSÁNYI Vilmos – DEMETROVICS Zsolt 

– FORRAI Judit – FÖVÉNYI József – MIKLÓSI Ádám – UJFALUSSY Dorottya Júlia Fékevesztett evolúció. 

Megszaladási jelenségek az emberi evolúcióban (szerk.: CSÁNYI Vilmos – MIKLÓSI Ádám) Typotex Kiadó, 

Budapest, 2010. könyv alapján készült. 
16 i. m. 11.  
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memóriakészletét is. […] (Ezek tehát szerintem – B. P. – az objektivációk és a tudati 

alakzatok.) 

A kultúrákban is megjelennek a komponensek dinamikáját korlátozó akadályok, 

kialakulnak a szabályozó rendszerek. […] A kérdést bonyolítja, hogy a spontán kialakuló 

szabályozás mellett már az ősi kultúrákban is megjelenik a szabályozásnak egy evolúciósan új 

formája, a tudatos beavatkozás. […] Vagyis a kultúrákban mint komplex rendszerekben 

nemcsak a természetes szelekció alakítja a stabilitást, hanem az egyéni szabálykövetés tudatos 

alkalmazása is.”17 

A definíció most már: „A »megszaladás« biológiai, evolúciós jelenség, akkor fordul 

elő, ha valamilyen szelekciós hatás egy tulajdonságot optimális paraméterein túl, minden 

korlát nélkül változtat, növel, […] A megszaladási jelenség időnként egy faj kihalásáához is 

vezethet.”18 (Kiemelés tőlem B. P.) 

Megjegyzi, hogy ide tartozik többek között a populáció robbanása is. Az utolsó 

időszak népességrobbanása (a 7,5 milliárdra szaporodó emberiség) „[…] maga egy 

megszaladási jelenség, amely minden más folyamatot háttérbe szorított.”19A szaporodás 

egyébként, teszem még hozzá, minden faj természetes törekvése: minél számosabb egy faj, 

annál nagyobb az esélye a fennmaradásra. A szaporodás korlátját a környezeti-természeti 

feltételek adják: addig lehet szaporodni, amíg lehet elegendő élelmet találni/szerezni. Az 

ember esetében – mondja Csányi – a túlszaporodásnak kilakultak kulturális korlátai is: „[…] 

az archaikus társadalmakban mindig gyakoroltak születésszabályozást, a kultúra gyors 

változása azonban sikeresen lerombolja egy-egy ilyen korlát hatását, és a populáció 

megszalad.”20Annyit még érdemes hozzátenni, hogy ezt a „megszaladást” nyilván nem csak a 

születésszabályozás archaikus formájú (olykor embertelennek tekinthető módjainak, például a 

csecsemők vagy betegek „kitevése”) (kulturális) korlátozása okozza. Legalább két tényezőnek 

van még jelentős szerepe. Az egyik az, hogy a neolit (mezőgazdasági) forradalom – termelés! 

– megnöveli a fogyasztási javak (élelelem) mennyiségét, így lehetséges a nagyobb létszámú 

népesség eltartása. A másik – dominánsan már a tudományos/technikai forradalom 

következményeként – az életminőség (ezen belül pl. kitüntetetten az egszségügy) javulása. 

(Ennek a „megszaladásnak” a következményire még vissza kell térni.) 

Egy további fejezetben a 21 szerző jelzi a jelenség időbeniségét: „[…] a megszaladási 

jelenségek időben három szakasszal jellemezhetők. A kezdeti szakasz részben véletlenen múlik 

[…]. A második szakasz a hordozó arányának növekedéséhez kapcsolódik (»megszaladás«). 

Végül a harmadik szakaszban a megszaladás által megfuttatott jelleg egyensúlyba kerül a 

természetes szelekció folyamatával, illetve ha ez nem jön létre, elképzelhető a populáció 

kihalása.”22 (Kiemelés tőlem B. P.) 

Ugyancsak Miklósi Ádám a Megszaladási jelenségek a biológiai evolúcióban című 

tanulmányban tesz különbséget az elsődleges és másodlagos megszaladási jelenségek között: 

„[…] érdemes megkülönböztetni a döntően genetikai, illetve a kulturális-technikai 

mechanizmusok révén megvalósuló megszaladási jelenségeket. Elsődleges megszaladási 

jelenségekről beszélhetünk, […] ha … köthető közvetlen biológiai jelenségekhez, […] és az 

átadásban is döntő szerepe van az öröklött mechanizmusoknak. […] a másodlagos/akban […] 

fontos szerepet játszanak a tanulási és kulturális mechanizmusok, […] az utóbbiak 

emberspecifikusak”23. Jelzem itt, mert nagyon fontos, hogy a technika kialakulásában és 

 
17 i. m. 13.  
18 i. m. 14.  
19 i. m. 18.  
20 i. m. 19.  
21

:i. m. 38. 
22 I. M. 27. 
23 i. m. 50.  
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fejlődésében, továbbadásában éppen az itt említett tanulási és kulturális mechanizmusok 

játszanak meghatározó szerepet. 

A könyv további tanulmányaiban különböző (újabb) megszaladási jelenségről írnak. 

Ezek közül csak kettőt jelzek, inkább csak érzékeltetendő, hogy mennyiféle modern 

„bajunkat” lehet a megszaladás fogalma segítségével értelmezni.  

Az egyik tanulmány szerint az életmódváltozás (mezőgazdaság fejlődése, „jobb” 

táplálkozás; a technika fejlődése következtében mozgásszegény életmód kialakulása) hozzák 

létre azt a megszaladási folyamatot, amelynek eredménye az elhízás és a növekvő számosságú 

cukorbetegség megjelenése.24 

Egy másik tanulmány szerint pedig a növekvő droghasználat is megszaladási jelenség. 

Korábban a droghasználatot kulturális szabályok korlátozták (pszichoaktív szerek szerepe a 

rítusokban). A modern társadalmakban ezek a kulturális szabályok (egyéb kulturális 

szabályokhoz hasonlóan) veszítettek érvényükből. A drogokhoz való hozzáférés is könnyebb 

lett, következmény a megszaladás.25 

És végül egy zárófejezet arról, hogy mi várható. Erre próbál válaszolni Miklósi Ádám 

a Kitekintés a jövőbe című írásában. Felteszi a kérdést: vajon megállíthatók-e – különböző 

fertőző betegségekhez hasonlóan – a megszaladási jelenségek? (Mivel tulajdonképpen azok 

is, mint pl. a középkori pestisjárványok, megszaladási jelenségek voltak.) Alapvető dolog, 

mondja,  a jelenségek mechanizmusának megismerése.26 De ennek alapján is „[…] igazából 

csak globális és »kultúra feletti« szabályozóktól várható a megszaladási jelenségek 

megállítása, ezek kialakulása azonban hosszú, többgenerációs folyamat, tehát ma nincs más, 

amit tehetnénk, mint a »kis lépések politikája«.”27 

És akkor mi köze mindennek a tudományhoz, ipari technikához? 

Csak annyi, hogy megítélésem szerint az ipari technika, ez a „technikai világ” 

egyértelműen sajátos megszaladási jelenség. Mire alapozom ezt?  

Az első gondolatmenetben vázoltam a technika fejlődését. Az első – archaikusnak 

nevezett – korszakban teljes mértékben, a másodikban – mezőgazdasági – pedig még mindig 

dominánsan „rendjén való”, evolúciós értelemben pozitív, az emberfaj megmaradását és 

fejlődését egyértelműen előmozdító jellegű a technika. A harmadik korszakban – tudományos-

technikai forradalmat követő ipari technikafejlődés – alapvetően változik a helyzet. A 

technika robbanásszerűen gyors fejlődése, mégpedig lineáris-elragadó jellegű fejlődése 

(növekedésmítosz!) elkezdi visszavonhatatlanul rongálni (l. energia- és anyaghasználat leírt 

sajátosságai) a természeti-környezeti létfeltételeket. Felborul az ökoszisztéma egyensúlya, és 

így a megfuttatott jelleg nem tud egyensúlyba kerülni a természetes szelekció folyamatával 

(Miklósi Ádám fentebb idézett megfogalmazásának némi kibővítése). 

Arról van tehát szó, hogy úgy tűnik, az ipari technikai fejlődés „begyújtja” a technika 

(nagyjából kétmillió éve tartó!) lassú evolúciós fejlődésének megszaladását. Ami gyorsuló 

ütemben éli fel – l. lineáris-elragadó forráshasználat, annak is megszaladása – a meg nem 

újuló és véges mennyiségű erőforrásokat. A következmény? Eről kell még szólni a következő 

gondolatmenetben. 

 

Negyedik gondolatmenet: konklúzió, avagy mi következik az elmondottakból? 

 

 
24 FÖVÉNYI József: A metabolikus szindróma és a 2-es típusú diabétesz megszaladása. Fékevesztett evolúció 

Megszaladási jelenségek az emberi evolúcióban (szerk.: CSÁNYI Vilmos – MIKLÓSI Ádám). Typotex Kiadó, 

Budapest. 2010. 61. 
25 DEMETROVICS Zsolt: A megszaladási jelenségek szerepe az addiktológiai zavarok értelmezésében. Fékevesztett 

evolúció. Megszaladási jelenségek az emberi evolúcióban (szerk.: CSÁNYI Vilmos – MIKLÓSI Ádám) Typotex 

Kiadó, Budapest. 2010. 135. 
26 i. m. 161–162.  
27 i. m. 166–168.  



 

50 

  

Próbáljunk szigorúan a logika szabályai szerint eljutni a következtetéshez! 

Az előző három részben megkíséreltük az egész gondolatmenet szempontjából 

alapvetően lényegesnek tartott elemek vázlatos leírását. Ezekből adódnak a premisszáink (a 

kiindulópontok). Megkísérlem nagyon röviden összefoglalni őket.  

Premissza 1. A technika (kapcsolódóan a „tudomány”, a tudás és annak átadása) 

kezdettől fogva jelen van az emberi faj kialakulásában. Fejlődésének első két korszakában 

beilleszkedik az ökoszisztémába, így egyensúlyi fejlődésnek tekinthetjük. A harmadik 

korszakban az egyensúly megbomlik (lásd még Premissza 2.). 

Premissza 2. A technika evolúciós fejlődése (alapvetően a kulturális evolúció része) 

hosszú ideig (az első korszakban egyértelműen, a másodikban is még dominánsan) lassú, és 

tempójánál, valamint jellegénél (cirkuláris jellegű forrásfelhasználás) éppen az emberi 

társadalom fennmaradásához szükséges nagyságrendű és jellegű. A harmadik korszakban 

azonban elkezdődik a lineáris-elragadó jellegű forráshasználat, és egyben kialakul az az elv, 

mely szerint „az ember uralkodjon a természet felett” (a növekedés mítoszának ez is a 

következménye), és ezért megborul az egyensúly. 

Premissza 3. A harmadik korszakban a technika evolúciója megszalad: „[…] vagyis 

egy tulajdonságot optimális paraméterein túl, minden korlát nélkül változtat, növel”. Ez a 

tulajdonság tehát a technika fejlődése, amely itt, ebben az időszakban „fékevesztett” (lásd az 

idézett könyv címe) lesz. Ehhez, kiegészítőleg vegyük még hozzá a populáció megszaladását, 

a népességrobbanást, ami (lásd növekedésmítosz, azon belül a nemzet 

népességszaporodásának értéke) jelenleg szintén megállíthatatlannak tűnik.  

Konklúzió: Az evolúciós folyamat akkor normális, ha „[…] az evolúció szintje: a 

szintek evolúciója addig tart, amíg egy egységes replikatív rendszer alakul ki, ez az evolúciós 

egyensúly állapota”.28 És „ha ez nem jön létre (illetve, teszem hozzá, talán jogosan, ha az 

egyensúly megbomlik) akkor elképzelhető a populáció kihalása. És éppen ez lehet a 

mondottak alapján a technika (és a populáció) megszaladásának végső következménye. 

(Tegyük – csak így, zárójelben – hozzá, hogy ez, mármint egy faj kipusztulása, 

evolúcióelméleti nézőpontból egyáltalán nem kivételes: rengeteg evolúciós „zsákutca” 

létezett, amikor kialakult egy új faj, létezett hosszabb-rövidebb ideig – Csányi szerint egy faj 

átlagos élettartama 8–12 millió év –, aztán ezért vagy azért kiderült, hogy mégsem életképes – 

vagy csak a változó feltételekhez már nem tud alkalmazkodni –, és kipusztult. Az is lehet, 

hogy a Homo sapiens mint faj, és ezt éppen a technika megszaladása mutatja meg, ilyen 

evolúciós zsákutca. 

És akkor kikerülhetetlen a nagy kérdés: tehetünk-e valamit, mit tehetünk e végső 

következmény elkerülése érdekében? Miklósi Ádám ezt írja (idéztem, most megismétlem): 

„…igazából csak globális és »kultúra feletti« szabályozóktól várható a megszaladási 

jelenségek megállítása, ezek kialakulása azonban hosszú, többgenerációs folyamat, tehát ma 

nincs más, amit tehetnénk, mint a »kis lépések politikája«”. Nem tudom, mert nem ír róla, 

hogy mik lehetnének ezek a „kis lépések”. Megpróbálok néhány általam nélkülözhetetlennek 

gondolt „nagy lépést” megfogalmazni. (Nyilván nem az összeset; nem vállakozthatok átfogó 

„emberiségmentő program” kidolgozására. Csak a – szerintem – legfontosabbakat jelzem.) 

Ezek: 

1. A növekedés mítoszának megtörése, az állandó növekedés mielőbbi leállítása. 

(Megkötések: a) A „mielőbbi” voltaképpen azt jelenti, hogy csak akkor és úgy, hogy 

minden ma élő embernek ki legyenek elégítve 21. századi szinten a primer 

szükségletei. b) A „fenntartható fejlődés” szlogenjét el kell felejteni. Egy fejlődés 

akkor „fenntartható”, ha nem éli fel forrásait. Meg kell találnunk a – földi viszonyaink 

közötti – fenntartható létezés formáit. Fontos itt, hogy „földi viszonyaink közötti”. 

 
28 CSÁNYI Vilmos: Az evolúció általános elmélete. Akadémiai Kiadó, Budapest. én. 127.  
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Vannak elképzelések – komolyan veendő tudósok részéről is –, amelyek szerint az 

emberiség fennmaradását a más bolygókra település vagy azok benépesítése jelenti. 

Ebben nem tudok hinni. Jelenlegi és a belátható jövőben rendelkezésünkre álló 

technikával több száz (vagy akárcsak tucatnyi) fényévnyire lévő bolygókat nem 

tudunk elérni úgy, hogy kellő számosságú embert odajuttassunk.) 

2. A népességnövekedés leállítása. Szakértők szerint a Földnek van egy eléggé 

korlátozott eltartó képessége; a jelenlegi 7,5 milliárd ember ennek vagy a határán van, 

talán már túl is haladta; lényegesen többet biztosan nem bír el. 

3. A technikai fejlődés irányának (célkitűzéseinek) „átállítása”. A jelenlegi irány: 

fogyasztásnövelés és fogyasztásformálás a növelés érdekében. A szükséges irány: a 

fogyasztás „szinten tartása” (külön nagy kérdés, mi lehet ez a fenntartható szint), és 

ezzel együtt és ennek érdekében a fogyasztás „normalizálása”; a felesleges 

fogyasztások, a hivalkodó fogyasztások leépítése. 

 

Elképzelhető egy ennyire radikális változássor elindítása? Igen, elképzelhető. De hogy 

megvalósítható-e? Hogy hajlandó-e az ember, a Homo sapiens előszedni a józan eszét? Ezzel 

kapcsolatban már kétségem van. (Idéztem korábban egy aforizmát: „A világon minden 

dolognak van határa, csak az emberi butaságnak nincs.”) 

Én azért, bölcsebbet nem tehetvén, reménykedem. Mert: 

 

Szubjektív zárlat (nagyon szubjektív) 

 

Valahol a budai hegyekben volt egy öreg erdő (akkor még volt; vajon ma is megvan 

még?). Eldugott sarkában volt egy kis (általában) ember nem járta tisztás. Kiskölyök 

koromban nagyapám egyszer-egyszer, kis kirándulásképp, elvitt oda. Leheveredtünk a zöld 

fűre, csak néztük a felhők játékát, elvoltunk nyugodtan-csendben. Nagyapám, csak hogy 

tudjam-megérezzem, miről van szó, mesélt a bokrokról, fákról, madárhangokról, bogarak 

zümmögéséről, mókusról, őzről. 

Amikor fiam kiskölyök volt, egyszer-egyszer, kis kirándulásképp, elvittem oda, arra az 

ember nem járta tisztásra. Leheveredtünk a zöld fűre, csak néztük a felhők játékát, elvoltunk 

nyugodtan-csendben. Én, csak hogy a kölyök tudja-megérezze, miről van szó, meséltem a 

bokrokról, fákról, madárhangokról, bogarak zümmögéséről, mókusról, őzről. 

Nagyon akarnám, hogy majd ha fiamnak kiskölyke lesz (remélem, lesz), kiviszi, 

kiviheti még őt, a kiskölyköt oda, arra az ember nem járta tisztásra. Majd leheverednek a zöld 

fűre (hinni akarom, lesz még zöld fű), csak nézik majd a felhők játékát, ellesznek nyugodtan-

csendben. Fiam, csak hogy a kölyök tudja-megérezze, miről van szó, mesélni fog (jó lenne 

bízhatnom benne, lesz még miről) a bokrokról, fákról, madárhangokról, bogarak 

zümmögéséről, mókusról, őzről. 

A racionalitás olykor bizony szkepszishez vezet. Én azért reménykedem… 

És akkor végül is mit tegyünk, mit tehetünk mi, világdöntésekbe beleszólni nem 

nagyon tudó „kisemberek” most és itt? Vélem, nem lehet másként, az egyetlen emberi (mert 

emberhez méltó) magatartás az, hogy mindennapjainkban tesszük a ránk szabott dolgokat, 

legyen az gépszerelés, gyógyítás vagy tanítás, tesszük becsülettel és tőlünk telhetően jól, úgy, 

mintha volna hosszú távú jövője az emberiségnek. Hátha összeadódik belőle valami… 

 

 

Utóirat 
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Már majdnem kész voltam ezzel írással, amikor megjelent Marosán György cikke.29 A 

szerző fizikus-filozófus, egyetemi tanár, szakkönyvek szerzője. Gondolom, szakembernek 

tekinthető; jogos komolyan ráfigyelni. Írása olvastán úgy éreztem, megerősít: tán mégsem 

egészen istentől (tudománytól) elrugaszkodott agyrém az, ahogyan én látom a dolgokat. Tán 

magam mentségéül is ideiktatom hát cikkének (idézetekkel történő) kivonatát. 

„A világ multipoláris és decentralizált lett, egyes részei – az országok és létszférák – 

egymástól elválaszthatatlanná váltak, az államok és az egyének megkérdőjelezhetetlennek vélt 

szuverenitása megszűnőben van. A világ egy olyan zenekarra hasonlít, amelyben sok a zenész, 

senki nem figyel a másikra, mindenki a maga nótáját fújja, és sehol egy mindenki által 

elfogadott karmester. 

A Föld – gazdaságostul, nemzetállamostul és környezetestül – globális »közlegelővé« 

vált. A közlegelő egykor a falu melletti rétet jelölte, ahova a gazdák a teheneiket hajtották ki. 

A közösség jóléte a közlegelő állapotától, az pedig a lelegelhető fű mennyisége és a legelésző 

tehenek száma közötti kényes egyensúlytól függött. Ha az egyensúly megbomlott – mert túl sok 

állatot hajtottak a legelőre – bekövetkezett a »közlegelő tragédiája«”. 

A kutatók alig két hónapja tárták a világ elé: közlegelővé vált bolygónk kritikus 

ponthoz érkezett. Ha az önmagukat mindenki más elé helyező nemzetek az emberiség közös 

érdekét figyelmen kívül hagyják, és nem veszik figyelembe a jövő nemzedékek szempontjait, 

katasztrófa következhet be. 

A 21. századba átlépve azonban a világ komplex és kaotikus lett. Mivel a folyamatok 

áttekinthetetlenné váltak, az addig bevált modellek rendre „megbicsaklottak”. Tanácsaikat 

követve nemhogy helyreállt volna, inkább megzavarodott a világ kényes egyensúlya: […] 

Míg a szakemberek világlátásának „vakfoltjai” régebben nem okoztak látványos problémát, 

napjainkban egyre több nem várt mellékhatással, az eredeti szándékot az ellentétére fordító 

következménnyel szembesülünk. 

Ezért megkerülhetetlen a tudósok – végső figyelmeztetésnek szánt – felhívása: alig 

másfél évtized áll rendelkezésre a környezeti katasztrófa elkerülésére (kiemelés tőlem, B. P.). 

Akár jó hírnek is tekinthető: egy hatékony stratégia megalkotásához nem a tudósok 

szakértelme a „szűk keresztmetszet”. Viszonylag rövid idő alatt létrehozhatók azok a komplex 

modellek, amelyek segíthetnek elkerülni a „globális közlegelőt” fenyegető veszélyeket. […] 

Ám ha megszületnek is ezek a komplex modellek, a politikusok nehezen vehetők rá 

használatukra. 

A modellek ugyanis – a világ bonyolultsága miatt – többnyire a hétköznapi logikával 

ellentétes következtetéseket sugallnak. A politikusok ebből azt olvassák ki: a tudósok 

ajánlásait követve csökkennek újraválasztási esélyeik. 

Az emberiség mai állapota tehát azt vetíti előre: világunk sodródni fog. […] A következmény: 

a megbomlott egyensúly helyreállítás – ha sikerül – a szükségesnél tovább tart (kiemelés 

tőlem, B. P.). 

Jogos a kérdés: miért nem kínálok optimistább képet? […] Megpróbálok […] realista lenni. 

Abban bízom, hogy a tudósok viszonylag gyorsan elénk tárják a globális Rubik-kocka 

megoldását. Azt azonban, hogy a világ vezető hatalmai hajlandók és képesek lesznek-e 

helyreállítani a globális Rubik-kocka harmóniáját – megtalálni és megvalósítani a legkevésbé 

fájdalmas, de mégis működőképes megoldást –, csak remélni merem. 

 

Tehát neki is csak a reményre futja… 

 

IRODALOMJEGYZÉK 

 

 
29MAROSÁN György: A globális Rubik-kocka. Népszava Szép Szó melléklet. 2019. január 26. 2–3. 

https://nepszava.hu/3023033_a-globalis-rubik-kocka (letöltés: 2019. január 29.) 

https://nepszava.hu/3023033_a-globalis-rubik-kocka
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BARNA ISTVÁN 
 

ÖSSZEFOGLALÓ JELENTÉS  

A MAGYARORSZÁGI EVANGÉLIUMI TESTVÉRKÖZÖSSÉG FENNTARTÁSÁBAN MŰKÖDŐ 

KÖZNEVELÉSI INTÉZMÉNYEKBEN DOLGOZÓ, PEDAGÓGIAI MUNKAKÖRÖKBEN FOGLALKOZTATOTT 

MUNKATÁRSAK KOMPETENCIAALAPÚ VIZSGÁLATÁRÓL 

 

A Magyarországi Evangéliumi Testvérközösség fenntartásában működő 

intézményekben foglalkoztatott, felsőfokú pedagógiai végzettséget igénylő munkaköröket 

betöltő munkatársak kompetencia-alapú vizsgálatára 2016 áprilisa és 2017 márciusa között 

került sor. A vizsgálatokhoz az úgynevezett kompetencia-párbeszéd modelljének a 

pedagógusszakma sajátosságaihoz igazodó, speciális változatát használtuk. 

Mindenekelőtt azt kell definiálnunk, mit is értünk a kompetencia fogalmán. Kabainé 

Tóth Klára, a diplomás pályakövető rendszer kutatója és az oktatói mélyinterjúk egyik 

kidolgozója így foglalja ezt össze: 

„A kompetencia mint hasznosuló, hasznosítható tudás manapság sokféle értelemben 

használatos a közbeszédben és a tudományos diskurzusokban is. Míg egyre bonyolultabb 

definíciókon keresztül egyre távolabb kerülünk a fogalmától, úgy tűnik, hogy a kompetencia-

meghatározások közül a legegyszerűbb visz a legközelebb a lényegéhez: egy-egy személy egy 

adott tevékenységi területen megmutatkozó, lehetséges teljesítménye. 

Az egész életen át tartó tanuláshoz szükséges kulcskompetenciák egy-egy adott 

helyzetben megfelelő ismeretek, készségek és attitűdök összességét foglalják magukban. 

Különösen szükségesek a személyes önmegvalósításhoz és fejlődéshez, a társadalmi 

beilleszkedéshez, az aktív polgársághoz és a foglalkoztatáshoz. 

A kulcskompetenciák megléte elengedhetetlen a tudásalapú társadalmakban és az egyre 

nagyobb mértékben globalizálódó világban, ez biztosítja a munkaerő olyan mértékű 

rugalmasságát, amely lehetővé teszi az állandó változásokhoz való optimális alkalmazkodást. 

Fontos tényezői továbbá az innovációnak, a termelő- és versenyképességnek, valamint 

hozzájárulnak a dolgozók motivációjához és elégedettségéhez, a munka minőségéhez. 

Az Európai Parlament és a Tanács 2006/962/EK1 ajánlása alapján váltak a 

közgondolkodásban ismertté az egész életen át tartó tanuláshoz szükséges kulcskompetenciák, 

amelyek valamennyi szakma és foglalkozás, valamint a társadalmi élet alapját adó készségek.  

A kulcskompetenciákat (az anyanyelven folytatott kommunikáció, idegen nyelveken 

folytatott kommunikáció, matematikai kompetenciák és alapvető kompetenciák a természet- 

és műszaki tudományok terén, a digitális kompetencia, a tanulás módszertanának elsajátítása, 

a szociális és állampolgári kompetenciák, a kezdeményezőkészség és a vállalkozói 

kompetencia, valamint a kulturális tudatosság és kifejezőkészség) a következő csoportoknak 

kell elsajátítaniuk: 

 

• A fiataloknak a tankötelezettség végéig, felvértezve őket ezzel a felnőttkorra, különös 

tekintettel a munkába állásra, egyszersmind alapot képezve a további tanuláshoz; 

• A felnőtteknek egész életük során készségeik fejlesztésével és frissítésével. 

 

A kulcskompetenciák elsajátítása összhangban áll az esélyegyenlőség és az általános 

hozzáférés elvével. Ez a referenciakeret továbbá alkalmazandó különösen azokra a hátrányos 

 
1 Az Európai Parlament és a Tanács 2006/962/EK ajánlása (2006. december 18.) az egész életen át tartó 

tanuláshoz szükséges kulcskompetenciákról [Hivatalos Lap L 394., 2006.12.30.]. 

http://europa.eu/legislation_summaries/education_training_youth/lifelong_learning/c11090_hu.htm (letöltés: 

2019. május 25.) 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32006H0962:HU:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32006H0962:HU:NOT
http://europa.eu/legislation_summaries/education_training_youth/lifelong_learning/c11090_hu.htm
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helyzetű csoportokra is, amelyek tanulási képességeik terén támogatásra szorulnak. Az ilyen 

csoportokra példaként említhetők a gyenge alapkészségekkel rendelkező emberek, a korai 

iskolaelhagyók, a tartós munkanélküliek, a fogyatékkal élők, a bevándorlók stb. 

Eltekintve a mindenki által ismert nyolc kulcskompetencia ismételt felsorolásától azt ki 

lehet jelenteni, hogy ezek megléte elengedhetetlen és egyre inkább azzá válik a világ minden 

országában, az európai gazdasági övezetben pedig kiváltképp a sikeres társadalmi lét 

megteremtésében az egyének számára. Ezek a kulcskompetenciák kölcsönösen függnek 

egymástól, és a hangsúly minden esetben a kritikus gondolkodáson, a kreativitáson, a 

kezdeményezőkészségen, a problémamegoldáson, a kockázatértékelésen, a döntéshozatalon 

és az érzelmek konstruktív kezelésén van. A kulcskompetenciák megléte, illetve funkcionális 

működése teszi lehetővé a generikus és speciális kompetenciák kifejleszthetőségét.  

A generikus kompetenciák elsajátítása nem köthető egyetlen speciális tárgyhoz, a 

munka világában valamennyi szervezet valamennyi munkakörére, minden olyan emberi 

tevékenységre, amely kapcsolatba hozható munkatevékenységgel, általánosan vonatkozó 

viselkedésegyüttes. Ilyen generikus kompetencia a racionális szervezés, az idővel és 

erőforrásokkal való takarékosság. Szintén ide szokták sorolni a problémaközpontú 

gondolkodást, amely számba veszi az alternatív megoldási lehetőségeket, összehasonlítja 

őket, és lényeglátón, döntésképesen választ közülük. A többi szereplővel együttműködésre 

törekvő, a szándékok és igények megfogalmazásában, kezelésében kommunikatív 

viselkedésmódot, illetve az innovativitást és a kreativitást is ebbe a szokták sorolni. 

A funkcionális kompetenciák egy-egy munkakör vagy feladat sikeres ellátásához 

szükséges viselkedésrepertoár elemeit foglalják magukba. Ezek forrásuk szerint lehetnek 

képességek, tanulás útján elnyert tudáselemek, illetve a gyakorlás útján létrejött rutin.” 

 

A tanári, oktatói kompetenciák 

 

Miközben a pályakezdők kompetenciáiról, illetve a sikeres munkaerő-piaci 

beilleszkedést megnehezítő hiányukról egyre több szó esik, szinte kívül maradnak az 

érdeklődésen a képzők, tanárok, egyéb oktatási szereplők „szkilljei”. Bár a közoktatásban 

tanítók számára létrehozott kompetenciasor2 nem elsősorban készségeket, hanem munkahelyi 

feladategyütteseket tartalmaz, segít abban, hogy az oktatók személyes kompetenciáikban, 

illetve a kompetenciák átadásának és fejlesztésének képességében tudatosan gyarapodjanak, 

felismerjék magukban a munkájuk sikerességét veszélyeztető kompetenciahiányokat. 

Több kísérlet történt már idáig is arra, hogy a tanári-oktatói készségeket a kompetenciák 

nyelvére fordítsák egy speciális, erre a körre készült kompetencia-szótárral. Erre magunk is 

tettünk korábban néhány nem eredménytelen kísérletet. 

A jelen vizsgálatban olyan pedagógiai munkakörökben foglalkoztatott munkatársakat 

vizsgáltunk, akiknek munkájához felsőfokú pedagógiai végzettség szükséges, valamennyien a 

Magyarországi Evangéliumi Testvérközösség valamely intézményében dolgoznak.  

A módszerünk a kettős percepciós diszkrepanciavizsgálat az általunk összeállított és a 

megrendelő által jóváhagyott kompetencia-szótár elemeinek felhasználásával. Miután az 

 

2 Lásd például dr. KABAI Imre – KABAINÉ TÓTH Klára – SZATMÁRINÉ DR. BALOGH Mária: A duális képzésben 

részt vevő intézményi és vállalati oktatók személyiségalapú kompetenciafelmérése. Kecskeméti Főiskola. 2014-

2015; valamint Összefoglaló jelentés a Magyar Pünkösdi Egyház Országos Cigánymisszió által alapított, a 

Reményhír Intézményfenntartó Központ fenntartásában működő intézmények pedagógiai munkakörökben 

foglalkoztatott munkatársainak kompetenciaalapú vizsgálatáról. Békés–Budapest. 2015. 
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előző mondat kevesek számára hordoz érthető mondanivalót, fordítsuk le: kettős két 

értelemben is, hiszen egyszerre kérdezünk rá a szükséges és a meglévő készségszintekre, 

valamint azért is, mert ugyancsak két különböző nézőpont, az érintett és a munkahelyi 

vezetője véleményét is számításba vesszük. Percepciós, mert nem törekszünk, nem is 

törekedhetünk „objektív” mérce alkalmazására, helyette az érzékelt („percepcionált”) 

kompetenciaszintekre vagyunk kíváncsiak, illetve ezek diszkrepanciáira, az elvárt/szükséges 

és a meglévő készségek eltéréseire. Bízunk abban, hogy módszerünk kompetencia-

párbeszédet generál: az érintettek, akik magukról nyilatkoztak, illetve akik róluk mondtak 

véleményt ezen a módon, úgy beszélhetnek egymással, hogy a közös nyelv (kompetencia) 

szótára rendelkezésükre áll. 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90%100%

Hány éve dolgozik az intézményben?  ( 0-5; 6-10; 11-
20; 21-30; 30+)

Hány éve dolgozik pedagógusként?  ( 0-5; 6-10; 11-
20; 21-30; 30+)

Képzettsége ( nincs pedagógiai végzettsége;
pedagógiai asszisztens; óvodapedagógus; tanító; ált.
isk. tanár; gyógypedagógus; egyetem; mestertanár,

szakvizsgázott, egyéb diplomás)

Munkahelye (MÁV-telep, Wesley Kincsei, Szeged, Da
Capo, Gelse és tagintéz.; Abaújkér

Neme ( férfi, nő)

47,9

19,8

3,5

6,0

23,4

34,1

21,0

4,8

12,0

76,6

7,8

24,6

2,4

14,4

12,6

4,2

7,8

20,4

40,7

35,3

12,0

22,8

14,40,6

1,2

1. ábra. A válaszadók (önmagukról nyilatkozók) általános leírása (Forrás: A MET 

fenntartásában működő köznevelési intézményekben dolgozó, pedagógiai munkakörökben 

foglalkoztatott munkatársak kompetenciaalapú vizsgálata, N = 167) 

 

A válaszadók szociológiai leírását az első ábra tartalmazza. Ezek szerint a válaszadók 
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több mint háromnegyede nő. Negyven százalékuk általános iskolai tanári végzettséggel 

dolgozik, de akad közöttük pedagógiai végzettséggel nem bíró szakoktató, illetve 

szakvizsgázott mestertanár is. Többen vannak többféle végzettséggel, így tanító és 

gyógypedagógus, illetve egyik szakján egyetemi végzettséggel rendelkező is, őket az ábrán 

látható sorrend szerint jobbra haladva soroltuk be (tehát inkább a magasabb végzettséget 

alapul véve, illetve azt, hogy abban a közegben, ahol dolgoznak, a gyógypedagógiai főiskolai 

végzettség fontosabb, mint az egyszerű tanítói vagy tanári oklevél). 

Míg a pályán eltöltött évek száma szerint a helyzet harmonikusnak látszik, az öt fő 

kategória (0–5, 6–10, 11–20, 21–30, 30+ év a pályán) elemszámai kis ingadozást mutatnak, 

addig a Wesley-intézmények valamelyikében leggyakrabban 10 év alatti pályafutást láttunk. 

A „nem” változó összevetése egyéb magyarázó változónak tekintett szemponttal az 

alábbi eredményeket hozza: az eltérés nem szignifikáns, de jellemző adat, hogy férfi 

munkatársak az átlagot meghaladó mértékben az abaújkéri egységnél találhatók (33,3%, 

ASR= +1,8). A képzettséget illetően megállapítható, hogy ebben az intézménycsoportban is 

jellemző, hogy az óvódapedagógusok (10,9%, ASR = +2,2), a tanítók (15,6%, ASR = +2,2) és 

a gyógypedagógusok (14,1%, ASR = +1,5) körében szignifikánsan magasabb a nők aránya, 

míg az általános iskolai tanári végzettségűek (53,8%, ASR = +1,9; P = 0,004, az eltérés erősen 

szignifikáns) között pedig a férfiaké. 

Bár ez eltérések nem szignifikánsak, de az egyértelműen látszik, hogy hosszú, harminc 

év feletti pedagógiai gyakorlattal inkább a nők rendelkeznek, legyen szó általában a pályán, 

illetve a Wesley-intézményben eltöltött évekről. 

 

A kompetenciákról 

 

Az első csoportban felsorolt kompetenciákat „beállítódásként” foglaltuk össze. Az ide 

sorolt egyéni tulajdonságok, a felelősségvállalás önmagáért és a rábízottakért, a 

tanulékonyság, a pozitív beállítottság a rábízottak irányában, hit a fejlődésükben és az 

előítéletmentesség. 

A következő ábra az önmagukról nyilatkozó pedagógusok véleményét jeleníti meg a 

kérdések sorrendjében: 
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2. ábra. A beállítódás kérdéscsoport átlagai a „szükséges” és a „rendelkezésre áll” 

összevetésében (átlagok az ötfokú skálán) a magukról nyilatkozók válaszaiban (Forrás: A 

MET fenntartásában működő köznevelési intézményekben dolgozó, pedagógiai 

munkakörökben foglalkoztatott munkatársak kompetenciaalapú vizsgálata, N = 167) 

 

A magyarázó változóknak tekintett dimenziók mentén néhány érdekes eltérést 

tapasztaltunk, ezek a következők: a felelősségvállalás önmagáért és a rábízottakért erényére a 

(pedagógus) pályán 0–5 éves gyakorlattal rendelkezők mondanak legkevésbé igent: számukra 

ez a készség mindössze 4,82-nyira szükséges (P = 0,003) és 4,67-nyira áll rendelkezésre 

(P = 0,089). A felelősségvállalás önmagáért és a rábízottakért másik megítélési 

szempontjából, nevezetesen hogy ez mennyire áll rendelkezésükre, szintén a szakmában 

legkevesebb gyakorlatot szerzők (0–5 év) adtak legalacsonyabb átlagosztályzatot: 4,67; 

P = 0,089. 

A tanulékonyság erényének szükségességéről a férfiak (4,55) kevésbé vannak 

meggyőződve, mint a nők (4,87), P = 0,001. Hogy szükséges-e tanulékonynak lenni, az 

átlagot szignifikánsan meghaladó mértékben mondják a gyógypedagógusok (4,90), 

legkevésbé erről a mestertanárok (3,0) és a nem pedagógus diplomások (4,50) vannak 

meggyőződve (P = 0,004). 

Az, hogy az elhivatottság, szakmaszeretet mennyire jellemzi a válaszadókat, ismét csak 

a „nem” változó mentén mutat eltéréseket: a férfiak úgy vélik, hogy bennük ez a tulajdonság 

4,58-nyi az ötfokú skálán, míg a nők magukról ugyanebben a kérdésben jobbat, 4,83-ot 

feltételeznek P = 0,046 mellett. Azok, akik legfeljebb ötévnyi szakmai gyakorlattal bírnak, 

ennek szükséges voltát 4,78-ra, rendelkezésre állását 4,53-ra taksálják, P = 0,018, illetve 

0,008 mellett az eltérések erősen szignifikánsak. 

A pozitív beállítódás a rábízottak irányában, hit a fejlődésükben kompetencia meglétét 

leginkább a MÁV-telepi iskola pedagógusai (4,80), legkevésbé a Da Capóban tanítók (4,17; 

P = 0,064) mondják el magukról.  

A magyarázónak tekintett többi változó esetében nincs semmiféle statisztikailag 

kimutatható eltérés, az emberi-szakmai beállítódásokkal kapcsolatos vélemények között nem 

mutatható ki a munka- és lakóhely, illetve a Wesley-intézmények valamelyikében eltöltött 

évek száma szerint sem eltérés. 

 

3. ábra. A beállítódás kérdéscsoport átlagai a „szükséges” és a „rendelkezésre áll” 
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összevetésében (átlagok az ötfokú skálán) a vezetői válaszokban (Forrás: A MET 

fenntartásában működő köznevelési intézményekben dolgozó, pedagógiai munkakörökben 

foglalkoztatott munkatársak kompetenciaalapú vizsgálata, N = 54) 

 

A vezető válaszok között nem találtunk ebben a kérdéscsoportban szignifikáns eltérést 

aszerint, hogy az illető férfi vagy női kollégájáról adott választ, de több eltérés látszik a 

válaszadás helyszíne szerint. Így az elhivatottság, szakmaszeretet minden olyan vezető 

számára, aki válaszolt (a MÁV-telepről nem kaptunk vezetői választ) maximális értéket 

képvisel (5,0), ha a kompetencia szükségességéről beszélünk, kivételt Abaújkér képez (4,8; 

P = 0,037). Ha arra keressük a választ, hogy kollégáik a vezetők véleménye szerint mennyire 

elhivatottak és a szakmát szeretők, ismét azt kell látnunk, hogy az abaújkéri vezető véleménye 

szerint kevéssé (4,2; P = 0,039). 

A pozitív beállítottság szükségességének átlaga 4,98, ezúttal is az abaújkéri válaszok 

(4,8) miatt (P = 0,037). 

Az előítéletmentesség mind a szükségességét (4,8), mind pedig a rendelkezésre állását 

(4,2) tekintve szignifikánsan rosszabb képet mutat az átlagnál az abaújkéri intézményből 

kapott válaszok szerint P = 0,037 és 0,039 mellett. 

A beállódást firtató kérdések elemzésekor az alábbi hiányértékeket találtuk: 

0,31

0,28

0,26

0,38

0,19

0,17

0,25

0,13

0,17

0,16

0 0,05 0,1 0,15 0,2 0,25 0,3 0,35 0,4

előítéletmentesség

pozitív beállítottság….

elhivatottság, szakmaszeretet

tanulékonyság

felelősségvállalás …

önmagáról a vezető róla

4. ábra. A beállítódás kérdéscsoport hiányátlagai az önportrék és a vezetői válaszok 

összevetésében (Forrás: A MET fenntartásában működő köznevelési intézményekben 

dolgozó, pedagógiai munkakörökben foglalkoztatott munkatársak kompetenciaalapú 

vizsgálata, N = 167, illetve 54) 

 

A válaszok összevetésében látható, hogy az önmagukról nyilatkozó munkatársak 

hiányérzete –0,13 és –0,22 közé esik, leginkább a pozitív beállítottságot (–0,28) jelölik meg 

hiányterületként. A róluk véleményt formáló vezetők szerint a legnagyobb hiányt a 

tanulékonyság terén látják (–0,38), de egyetértenek abban a munkatársaikkal, hogy az 

előítéletmentesség területén sincs minden rendben (–0,31). 

A kompetenciakérdések következő körét személyes jellemzőkként foglalhatjuk össze, ide 

olyan tanári és általában munkavállalói képességeket, készségeket gyűjtöttünk össze, amelyek 

körébe az önismeret, reális önkép, önkritika, a magabiztosság, önbizalom, határozottság, 
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következetesség, kitartás a célok és az értékek mellett, a fegyelem, a szabályok követése, a 

gondolkodás és a viselkedés rugalmassága, az időmenedzsment, időgazdálkodás, valamint a 

problémamegoldó készség került.  

A személyes jellemzők kompetenciacsoport elemeinek összevetése a magyarázó 

változókkal viszonylag kevés számú statisztikailag értelmezhető eltérést tárt fel.  

Az önismeret, reális önkép, önkritika legkevésbé a pályakezdők (0–5 éves pedagógiai 

gyakorlattal) tűnik szükségesnek (4,27), míg a 6–10 tanévet maguk mögött hagyóknak éppen 

a legfontosabb (4,85 az ötfokú skálán, P = 0,006). 

A magabiztosság, önbizalom, határozottság kérdését legkevésbé fontosnak azok ítélik, 

akik hosszú ideje (21–30 éve) vannak a pályán (4,42), de ugyanők azt is mondják, hogy az 

említett kompetenciakörnek nagyobb mértékben vannak a birtokában (4,67), mint amennyire 

egyáltalán szükségük lenne rá. A pályakezdők (0–5 éves gyakorlattal) ugyanezt fordítva érzik: 

4,52-ra értékelik a szükségességét (P = 0,079, gyengén szignifikáns) és 4,21-ra a 

rendelkezésre állását (P = 0,001, erős szignifikáns eltérés mellett). 

A következetesség, kitartás a célok és az értékek mellett a szegediek számára 

kiemelkedő mértékben rendelkezésre áll (4,78), míg a MÁV-telep és a Da Capo pedagógusai 

ebben a kérdésben bizonytalanabbak az átlagnál (4,0 mindkét esetben; P = 0,022). Hasonló a 

helyzet a képzettségek szerint vizsgálva: azok, akiknek nincs pedagógiai végzettségük 

egészen bizonytalanok abban, hogy mennyire képesek következetesnek lenni (3,89), míg a 

pedagógia asszisztenseknek (4,80; P = 0,032) ez szemmel láthatólag nem okoz gondot. 
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5. ábra. A személyes jellemzők kérdéscsoport átlagai a „szükséges” és a „rendelkezésre áll” 

összevetésében (átlagok az ötfokú skálán) a magukról nyilatkozók válaszaiban (Forrás: A 

MET fenntartásában működő köznevelési intézményekben dolgozó, pedagógiai 

munkakörökben foglalkoztatott munkatársak kompetenciaalapú vizsgálata, N = 167) 

 

Ami a kompetenciahiányok összevont értékeit illeti, a magabiztosság, önbizalom, 

határozottság kérdésében a válaszadók önmagukról egy közel fél osztályzatnyi (–0,46) 

hiányérzetről számolnak be. A következetesség, kitartás a célok és az értékek mellett nem 

mutat eltérést abban a tekintetben, hogy mennyire szükséges ennek a készségnek a jelenléte, 

de rendelkezésre állásával kapcsolatban a férfiak rosszabbat gondolnak magukról (4,28), mint 

a nők (4,79), az eltérés gyengén szignifikáns (P = 0,096). 
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6. ábra. A személyes jellemzők kérdéscsoport átlagai a „szükséges” és a „rendelkezésre 

áll” összevetésében (átlagok az ötfokú skálán) a vezetői válaszokban (Forrás: A MET 

fenntartásában működő köznevelési intézményekben dolgozó, pedagógiai munkakörökben 

foglalkoztatott munkatársak kompetenciaalapú vizsgálata, N = 54) 

 

A vezetői válaszokban a felsorolt személyiségjegyek között következetes eltérések 

mutatkoznak abban, hogy „mennyire szükségesek”, ha férfiakról vagy nőkről nyilatkoznak. 

Az elvárások valamiért folyamatosan magasabbak, ha a válasz nőre vonatkozik, így az 

önismeret, reális önkép, önkritika átlaga 4,44, ha férfival, illetve 4,91, ha nővel kapcsolatban 

fogalmazódik meg, P = 0,076 mellett az eltérés gyengén szignifikáns. A további eltéréseket az 

1. táblázatba foglalva mutatjuk meg.  

 

1. táblázat. A vezetői válaszokban a felsorolt személyiségjegyek között következetes 

eltérések 

Mennyire szükséges? 

kompetenciák 

Elvárás a 

férfiakkal 

szemben 

Elvárás a 

nőkkel 

szemben 

Szignifikanciaszint 

Magabiztosság, önbizalom, 

határozottság 

4,33 4,84 P = 0,062 

Következetesség, kitartás a célok 4,33 4,91 P = 0,028 
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és az értékek mellett 

Fegyelem, a szabályok követése 4,11 4,69 P = 0,044 

A gondolkodás és a viselkedés 

rugalmassága 

4,33 4,89 P = 0,038 

Időmenedzsment, célszerű 

időgazdálkodás 

4,22 4,82 P = 0,036 

Problémamegoldó készség 4,44 5,0 P = 0,024 

 

Ugyanakkor mindössze egyetlen olyan készség van, ahol a rendelkezésre álló 

kompetenciaszint esetében is látszik eltérés: a vezetők úgy vélik, hogy a következetesség, 

kitartás a célok és az értékek mellett a férfiak esetében szignifikánsan rosszabb értéket mutat 

(4,0), mint a nőknél (4,53; P = 0,090). 

Ugyancsak vannak szignifikáns eltérések a rendelkezésre álló kompetenciák között 

három esetben (a gondolkodás és a viselkedés rugalmassága, időmenedzsment, célszerű 

időgazdálkodás, problémamegoldó készség) aszerint, hogy a válaszokat melyik intézményből 

kaptuk, de az alacsony elemszámok további elemzést nem tesznek lehetővé. 

Ha az önportrékat és a vezetői véleményeket vetjük össze abban a vonatkozásban, hogy 

mekkora az érzékelt hiány mértéke, azt kell látnunk, hogy a vezetők a rugalmas gondolkodást 

és viselkedést kérik leginkább számon a munkatársaikon (–0,54), míg az önmagukról 

nyilatkozók úgy vélik, leginkább a magabiztosság, önbizalom, határozottság (–0,61) hiánya 

okoz nekik gondot. A többi kérdésnél az eltérések nagysága nem mutat számottevő 

különbséget az önkép és a vezető által rajzolt portré esetében, bár az nem egykönnyen 

magyarázható, miért gondolják a vezetők, hogy a fegyelem, a szabályok követése terén a 

munkatársak még túl is teljesítik csekély mértékben a vezetői elvárásokat (+0,02). 

A személyes jellemzők terén tehát több és mélyebb hiányérzet fogalmazódik meg, mint 

az előző, a beállítódásnak nevezett kérdéscsoportban, a vezetők elsősorban a magabiztosság, 

önbizalom, határozottság néven összefoglalt készségcsoportban látják a hiányt (–0,61), de az 

önmagukról nyilatkozóknál rosszabbnak látják a helyzetet szinte minden felsorolt kérdésben 

két kivétellel: a következetesség, kitartás a célok és értékek mellett, illetve a gondolkodás és a 

viselkedés rugalmassága. 
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7. ábra. A személyes jellemzők kérdéscsoport hiányátlagai az önportrék és a vezetői válaszok 

összevetésében (Forrás: A MET fenntartásában működő köznevelési intézményekben 

dolgozó, pedagógiai munkakörökben foglalkoztatott munkatársak kompetenciaalapú 

vizsgálata, N = 167, illetve 54) 
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8. ábra. A kommunikációs készségek kérdéscsoport átlagai a „szükséges” és a 

„rendelkezésre áll” összevetésében (átlagok az ötfokú skálán) az önportrékban  (Forrás: A 

MET fenntartásában működő köznevelési intézményekben dolgozó, pedagógiai 

munkakörökben foglalkoztatott munkatársak kompetenciaalapú vizsgálata, N = 167) 

 

A beszédkészség, a gondolatok világos kifejezése, érthető magyarázat kompetenciákról a 

férfiak úgy gondolják, hogy kevéssé szükséges (4,85), szemben a nők véleményével (4,94; 

P = 0,011), hasonlóan kisebb jelentőséget tulajdonítanak ennek azok, akiknek nincs 

pedagógiai végzettségük (4,76; P = 0,004), valamint a pályakezdők, a 0–5 éves gyakorlattal 

bírók (4,82; P = 0,003), és ugyanők vélik úgy, hogy ebben az átlagot szignifikánsan 

meghaladó mértékben rosszabbul is állnak (4,36; P = 0,036). 

Az adminisztrációs kompetenciák jelentőségét azok taksálják a legkevesebbre, akik 

legalább harmincegy éve a pályán vannak (4,15; P = 0,035). 

A tiszteletteljes kommunikáció szükségességéről azok vannak legkevésbé meggyőződve 

(4,60; P = 0,026), akik 11–20 éve tanítanak. 

A meggyőzőerő, érvelő- és vitakészség, a meghallgatási készség, aktív figyelem és 

kérdezés esetében nincsenek eltérések sem a „kell”, sem pedig a „van” oldalán egyetlen 
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magyarázó változó mentén elemezve sem. 
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9. ábra. A kommunikációs készségek kérdéscsoport átlagai a „szükséges” és a 

„rendelkezésre áll” összevetésében (átlagok az ötfokú skálán) a vezetői válaszokban 

(Forrás: A MET fenntartásában működő köznevelési intézményekben dolgozó, pedagógiai 

munkakörökben foglalkoztatott munkatársak kompetenciaalapú vizsgálata, N = 54) 

 

A vezetők válaszaiban nincs jelentős eltérés a magyarázó változók mentén ennél a 

kérdéscsoportnál, a nemek szerint vizsgálva egyáltalán nem találtunk ilyeneket, az iskolák 

helyszíne szerint is csupán két kérdésnél: az abaújkéri válaszadó szerint mind az íráskészség 

(4,5; P = 0,029), mind pedig az adminisztrációs kompetenciák (4,5; P = 0,029) szükségessége 

az átlagnál szignifikánsan kevesebb (lásd a 9. ábrát!). 

Az önportrék és a vezetői válaszok által kirajzolt percepcionált diszkrepanciák a 

kommunikációs készségek kérdéscsoportban először az a jelentékeny, mintegy 

félosztályzatnyi hiány tűnik fel, amelyet a magukról nyilatkozó pedagógusok a meggyőzőerő, 

érvelő és vitakészség területén éreznek, és amelynél jelentékenyen kevesebbet mondanak a 

vezetők. A kompetenciacsoport egészéről elmondható, hogy az érintett, önmagukról 

nyilatkozók általában néhány tizednyivel több hiányt érzékelnek, mint a vezetők, az egyetlen 
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kivétel itt az íráskészség, ahol a vezetők hiányérzete nagyobb (–0,23), míg a magukról 

nyilatkozók szerint elhanyagolható (–0,08) (lásd a 10. ábrát!). 
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10. ábra. A kommunikációs készségek kérdéscsoport hiányátlagai az önportrék és a 

vezetői válaszok összevetésében (Forrás: A MET fenntartásában működő köznevelési 

intézményekben dolgozó, pedagógiai munkakörökben foglalkoztatott munkatársak 

kompetenciaalapú vizsgálata, N = 167 és 54) 
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11. ábra. A társas készségek kérdéscsoport átlagai a „szükséges” és a „rendelkezésre áll” 

összevetésében (átlagok az ötfokú skálán) az önportrékban (Forrás: A MET fenntartásában 

működő köznevelési intézményekben dolgozó, pedagógiai munkakörökben foglalkoztatott 

munkatársak kompetenciaalapú vizsgálata, N = 167) 

 

A társas készségek kompetenciacsoportba négy olyan készség került, amelyek 

beemelésével a tanulókkal és tanulói csoportokkal kapcsolatban megnyilvánuló érzelmi 

attitűdök kerültek. Az első a kapcsolatteremtő és -fenntartó képesség, melynek esetében meg 

kell említeni, hogy egyetlen magyarázó változó mentén sem láttunk eltérést, nagyjából 

valamennyi megkérdezett azt mondta, ez egy közepesen fontos kompetencia (4,77 az ötfokú 

skálán), amely az átlagnál kevesebb hiányt mutat: mindössze 0,22-nyit.  

A csoportokban együttműködő tanítás, csoportképzés és fejlesztés az a kompetencia, 

amely több magyarázó változó mentén mutat szignifikáns eltérést. Ha arról beszélünk, hogy 

mennyire szükséges ez a készség, a férfiak szerint a válasz 4,36 az ötfokú skálán, a nők 

ugyanerre 4,60-ot adnak, P = 0,102 mellett az eltérés gyengén szignifikáns. Az említett 

készség nagyon fontos a tanítók szerint (4,81), de kevéssé az általános iskolai tanárok számára 

(4,30), a mestertanárok véleménye pedig egészen lesújtó: 3,0 P = 0,026 mellett. A 
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csoportokban együttműködő tanítás, csoportképzés és fejlesztés kompetenciája az átlagot 

szignifikáns mértékben meghaladóan a pedagógiai asszisztensek rendelkezésére áll saját 

értékelésük szerint, de hiányzik a gyógypedagógusok (3,95) eszköztárából (P = 0,035). 

A stressz és a konfliktusok kezelése átlag felett szükséges (5,0) a tanítók véleménye 

szerint, ám valamivel kevésbé a pedagógiai végzettség nélküli munkatársak számára (4,78; 

P = 0,012). Ez a készség a rendelkezésre állást tekintve úgy tűnik, kevésbé okoz hiányérzetet 

a férfiakban (4,49), mint a nőkben (4,19; P = 0,018), az abaújkériekben (4,42), mint a 

Szegeden dolgozókban (3,90; P = 0,078), a pedagóguspályán 0–5 éve (4,34) vagy 21–30 éve 

(4,21) dolgozókban, mint a 6–10 éves gyakorlattal rendelkezőkben (3,79; P = 0,014). 

A segítőkészség, támogató magatartást legkevésbé szükségesnek azok ítélik, akik a 

Wesley valamelyik intézményében 11–20 éve dolgoznak (4,54; P = 0,020), míg a 

kompetencia rendelkezésére állásának mértékét eltérően ítélik meg azok, akik 6–10 éve 

vannak a pályán (4,44), mint akik gyakorlata több mint 30 év (4,94; P = 0,019). 
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12. ábra. A társas készségek kérdéscsoport átlagai a „szükséges” és a „rendelkezésre áll” 

összevetésében (átlagok az ötfokú skálán) a vezetői válaszokban (Forrás: A MET 

fenntartásában működő köznevelési intézményekben dolgozó, pedagógiai munkakörökben 

foglalkoztatott munkatársak kompetenciaalapú vizsgálata, N = 54) 
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A vezetői válaszok között csupán a „szükséges” mértékének megítélésében van néhány 

szignifikáns eltérés. Miként egyéb válaszcsoportokban, itt is azt tapasztaltuk, hogy valami 

oknál fogva a válaszadók sokkal elnézőbbek vagy kevésbé igényesek, ha az, akiről 

nyilatkoznak, férfi. Így a csoportokban együttműködő tanítás, csoportképzés és -fejlesztés 

esetében a férfiakkal szemben 4,22, a nőkkel 4,73 (P = 0,091) az elvárás. A stressz és a 

konfliktusok kezelése is a nőknek kell hogy jobban menjen (5,0), a férfiaktól jóval kevesebbet 

(4,44) várnak el P = 0,024 mellett. Ugyancsak jóval több segítőkészséget, támogató 

magatartást várnak el a vezetőik a női beosztottaktól (4,98), mint a férfiaktól (4,44; 

P = 0,033). A válaszok megszületésének helyszíne is ilyen tényező: a gulácsi intézményben 

dolgozókról mondták azt, hogy a kapcsolatteremtő és -fenntartó készség (4,58; P = 0,003) és a 

csoportokban együttműködő tanítás, csoportképzés és -fejlesztés (4,29; P = 0,077) terén az 

átlagot szignifikánsan meghaladó mértékben alacsonyabb a szükséges szint. Ezzel 

párhuzamosan a rendelkezésre álló kompetenciák tekintetében eltérést egyetlen ponton sem 

lehetett kimutatni a vezetői válaszokban. 
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13. ábra. A társas készségek kérdéscsoport hiányátlagai az önportrék és a vezetői válaszok 

összevetésében (Forrás: A MET fenntartásában működő köznevelési intézményekben 
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dolgozó, pedagógiai munkakörökben foglalkoztatott munkatársak kompetenciaalapú 

vizsgálata, N = 164 és 54) 

 

Összevetve a társas készségek kérdéscsoport hiányértékeit, az önportrék és a vezetői 

vélemények alapján az alábbi megállapítást tehetjük: a legnagyobb gondot – és ebben a 

munkatársak és a vezetők is egyetértenek – a stressz és a konfliktusok kezelése jelenti, a 

percepcionált hiány egyaránt közel háromnegyed osztályzatnyi. A kapcsolatteremtő és -

fenntartó készség terén nem túl nagy hiányérzetről számolnak be a munkatársak (–0,22), ennél 

jóval többet (–0,55) érzékelnek a vezetők.  

 

Az oktatási készségek körébe azokat készségeket soroltuk, amelyek nagyjából 

megegyeznek az úgynevezett a pedagóguskompetenciákkal, amelyek néhány éve még az 

azóta csendben elhalt pedagógusminősítési rendszerben szerepeltek. Bár a portfólióírás ma 

már kevésbé része a tanárok, tanítók és óvónők mindennapjainak, a percepcionált 

hiányérzetek számbavétele ma sem érdektelen. Annyi már ránézésre megállapítható, hogy 

ezek a hiányok nagyjából félosztályzatnyit tesznek ki. Ezek között a legnagyobb hiányt a 

válaszadók kudarckezelés, kudarcfeldolgozás terén érzékelik azzal együtt is, hogy ezt a 

készséget a felsorolt tíz közül a „szükséges” oldalon is a legalacsonyabb pontszámmal 

értékelik. A legtöbb felsorolt készség esetében nincsenek jelentős eltérések a magyarázó 

változók között, csupán néhány statisztikailag is mérhető diszkrepanciát találtunk. 

A pedagógiai folyamatok, tevékenységek tervezése a mestertanárok és a nem pedagógus 

végzettségű egyéb diplomások számára fontos a legkevésbé (4,0), és az eltérés szignifikáns 

(P = 0,064). 

A célképző iránymutatás, reális célok kitűzése a MÁV-telepi iskolában valósul meg a 

leginkább (4,70 az ötfokú skálán), legkevésbé pedig a Da Capóban (3,43; P = 0,005). 

A feladatkiadás: az elvárások és utasítások világos megfogalmazása az 

óvodapedagógusok véleményében kevéssé fontos készségként jelenik meg: 4,43-os 

átlagpontjuk a szükséges oldalon közel fél jeggyel marad alatta a többi képzettségi csoport 

átlagának P = 0,040 mellett. Ugyanebben a kompetenciában jelentős hiányt érzékelnek 

magukban a pályán 0–5 éve dolgozók, az átlagosztályzatuk (4,35; P = 0,019) alapján. 

Az egyéni bánásmód alkalmazása kevésbé szükséges a férfiak (4,64), mint a nők (4,88; 

P = 0,008) véleménye szerint, míg erre a kompetenciára leginkább a szabolcsi munkatársak 

mondták azt, hogy rendelkezésükre áll (4,74), legkevésbé pedig a Wesley Kincseiben 

dolgozók (4,10; P = 0,049). 

Motiválás, bátorítás készségére leginkább a pályakezdők – 0–5 éves gyakorlattal bírók 

– szerint van a legkevésbé szükség (4,85; P = 0,047), szemben a nálunk gyakorlottabbak 

vélekedésével, akik szerint ez a legfontosabb, legalább is a legmagasabb átlagosztályzatot 

kapott készség (4,95; P = 0,047). Ami az említett kompetencia meglétét illeti, ebben a MÁV-

telepi iskolában dolgozók (4,80) a legjobbnak, a Wesley Kincsei pedagógusai a legkevésbé 

annak (4,25; P = 0,031) tekintik magukat.  

Az ellenőrzés, értékelés készségére legkevésbé a pedagógiai asszisztenseknek van 

szükségük (4,50, P = 0,009), és azok érzik ezen a területen a legkevésbé felkészültnek 

magukat, aki már 21–30 éve a Wesley valamelyik intézményében dolgoznak (3,50; 

P = 0,083). 
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14. ábra. Az oktatási készségek kérdéscsoport átlagai a „szükséges” és a „rendelkezésre áll” 

összevetésében (átlagok az ötfokú skálán) az önportrékban (Forrás: A MET fenntartásában 

működő köznevelési intézményekben dolgozó, pedagógiai munkakörökben foglalkoztatott 

munkatársak kompetenciaalapú vizsgálata, N = 167) 

 

Azoknak a kompetenciáknak az esetében, amelyeket itt most nem említettünk, a 

magyarázó változók (a válaszadók neme és képzettségi szintje, az intézmény, ahol dolgoznak, 

a szakmai gyakorlatuk, illetve az adott intézményben eltöltött éveik száma) mentén 

eltéréseket nem találtunk.  

Ami a vezető válaszokat illeti, érdekes összefüggéseket találtunk az elvárásokra 
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vonatkozó kérdések esetében. Azt kell látni, hogy miként azt korábban is láthattuk, a vezetők 

alacsonyabb szintű elvárásokat fogalmaznak meg az osztályzataikkal, ha férfi kollégára 

vonatkozik a válaszunk, mint akkor, ha női munkatársról nyilatkoznak. Így változatos és 

érdekes oktatási módszerek alkalmazását inkább várnak el a nőktől (4,98), kevésbé a 

férfiaktól (4,78; P = 0,069). A motiválás, bátorítás terén is többletfeladatot kapnak a női (5,0), 

mint a férfi kollégák (4,89; P = 0,024). Arra viszont nem találtunk adatot, hogy bármelyik 

kompetencia esetében a vezetők különbséget látnának teljesülésükben a kollégáik és 

kolléganőik munkáját illetőleg (lásd a 15. ábrát!). 

A magukról nyilatkozó munkatársak a pedagógiai folyamatok, tevékenységek 

tervezésében (–0,59) és a változatos és érdekes oktatási módszerek alkalmazásában (–0,53) 

látják önmaguk legnagyobb hiányait, a vezetők véleménye szerint a hiányok egészen másutt 

vannak. Szerintük a kudarckezelés, kudarcfeldolgozás (–0,83), valamint a fegyelem fenntartása, 

az ismeretek befogadására alkalmas munkakörnyezet megteremtése (–0,61) okozza a 

munkatársak számára a legnagyobb gondot a gyerekekkel való munkájuk során (lásd a 16. 

ábrát!). 
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15. ábra. Az oktatási készségek kérdéscsoport átlagai a „szükséges” és a „rendelkezésre 

áll” összevetésében (átlagok az ötfokú skálán) a vezetői válaszokban  (Forrás: A MET 

fenntartásában működő köznevelési intézményekben dolgozó, pedagógiai munkakörökben 

foglalkoztatott munkatársak kompetenciaalapú vizsgálata, N = 54) 
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16. ábra. Az oktatási készségek kérdéscsoport hiányátlagai az önportrék és a vezetői 

válaszok összevetésében (Forrás: A MET fenntartásában működő köznevelési 

intézményekben dolgozó, pedagógiai munkakörökben foglalkoztatott munkatársak 

kompetenciaalapú vizsgálata, N = 167, ill. 54) 
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Az utolsó három ábrán az önmagukról szóló válaszokat kompetenciacsoportonként 

ábrázoltuk a „szükséges”, „rendelkezésre áll” és a hiány megjelenítésével. 

Ami a kompetenciák szükségességét illeti, azt egyértelműen megállapíthatjuk, hogy az 

öt készségcsoportból a nők és a férfiak egyaránt a beállítódások néven összefoglaltakat tartják 

a legfontosabbnak, ezt követik az oktatási készségek, majd legkevésbé fontosnak a személyes 

jellemzők néven összefoglaltak tűnnek. 

Az is jól látszik, hogy a férfiak minden kompetenciakörben néhány tizeddel kevesebbet 

ítélnek szükségesnek, mint a nők, tehát a nők maximalistábbak.  

 

 
17. ábra. A kompetencia-csoportok összesített átlagai: SZÜKSÉGES (átlagértékek az ötfokú 

skálán) az önportrékban (Forrás: A MET fenntartásában működő köznevelési intézményekben 

dolgozó, pedagógiai munkakörökben foglalkoztatott munkatársak kompetenciaalapú 

vizsgálata, N = 167) 
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18. ábra. A kompetenciacsoportok összesített átlagai: RENDELKEZIK (átlagértékek az 

ötfokú skálán) (Forrás: A MET fenntartásában működő köznevelési intézményekben 

dolgozó, pedagógiai munkakörökben foglalkoztatott munkatársak kompetenciaalapú 

vizsgálata, N = 167) 

 

A rendelkezésre állónak ítélt kompetenciák körében azt látjuk, hogy miként a 

szükségesre vonatkozó kérdésnél, itt is a nők adnak általában magasabb értéket válaszként. Az 

egyetlen kivétel a „társas készségek” néven összefoglalt válaszcsoport, ahol a férfiak néhány 

századdal jobbnak ítélik magukat (4,47, illetve 4,40). A legnagyobb differencia a 

„beállítódások” körében látható a nők javára (4,6, illetve 4,73). 

A kompetenciakülönbségek terén kirajzolódó ábra a nemek szerinti vizsgálatban azt 

mutatja, hogy a válaszadó nők csak beállítódások terén mutatnak magukról kisebb hiányt 

kirajzoló képet, míg a férfiak minden mást területen.    

 

 
19. ábra. A kompetenciacsoportok összesített átlagai: KÜLÖNBSÉGEK 

(RENDELKEZIK – SZÜKSÉGES – átlagértékek az ötfokú skálán) az önportrékban 
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A kutatás eredményei összefoglalása, javaslatok megfogalmazása 

 

A kutatásba bevontak köre nagyon heterogén volt abban a tekintetben, hogy különböző 

képzettségű, felelősségi körű munkatársak kerültek egy csoportba. A feldolgozás folyamán 

mindig figyeltünk arra, hogy a válaszok értelmezésénél a képzettségi különbségek mentén jól 

elkülönüljön az eltérő beosztású munkatársak véleménye. Ugyanakkor így összefoglalva sem 

tanulság nélkül való az eltérések értelmezése. 

Az teljesen nyilvánvaló, hogy a legnagyobb probléma a kudarckezelésben, 

kudarcfeldolgozásban mutatkozik meg a legnagyobb, az egy egész osztályzathoz közelítő 

hiány, amelyet nagyjából egyformán látnak a pedagógiai vezetők és maguk az érintett 

pedagógusok is. A kudarckezelés mellett a másik nagy hiányterület a stresszkezelés, és 

feltételezhető, hogy a két terület összefügg: mindkét esetben a befektetett energiák rossz 

hatásfokú megtérülése látszik, amelyet a problémák tudatosításával, speciálisan erre fokuszáló 

tréningekkel („Adaptykes”)3 kellene kezelni. 

Azok a hiányterületek, amelyekkel a pedagógusok küzdenek, de amelyeken a vezetőik 

nem látnak hiányokat, szintén összefüggéseket mutatnak a kudarc- és stresszkezeléssel: ilyen 

a magabiztosság és önbizalom kérdése az időmenedzsment is. Nem kizárt – és erre 

kompetenciafejlesztő tréningek adhatnak választ –, hogy a fent említett, mindkét fél részéről 

érzékelt két hiányterület a vele összefüggéseket mutató, a pedagógusok által érzékelt egyéb 

hiányokkal, amelyeket azonban a pedagógiai vezetők nem látnak teljes mélységükben. Ezek 

ismét olyan továbbképzés szükségességét vetik fel, amelyek önbizalom-növelők, 

hozzájárulnak ahhoz, hogy a pedagógus-munkakörök valamelyikében foglalkoztatottak 

nagyobb önismerettel és a szakmai közösség segítő támogatásával váljanak jobb 

szakemberekké. 

 

 
3 Az Adaptykes finn kisvállalkozások munkatársai továbbképzésére kifejlesztett módszer, amelynek lényege a 

problémák gyökerének azonosítása és az erre irányuló fejlesztés. Lásd: http://www.bkik.hu/1334-ADAPTYKES 

(Letöltés: 2019. május 25.) 
 

https://www.google.com/url?q=http://www.bkik.hu/1334-ADAPTYKES&sa=U&ved=0ahUKEwji2buVgpPKAhWIoQ4KHQ08AdoQFggEMAA&client=internal-uds-cse&usg=AFQjCNFAIgnyvsYztLo4J7pQj3EVEQWjkA
http://www.bkik.hu/1334-ADAPTYKES


 

79 

  

CSEPREGI ANDRÁS 
 

HATALOM, ERŐSZAK ÉS MEGVÁLTÁS WALTER WINK TEOLÓGIÁJÁBAN: 

RENÉ GIRARD RECEPCIÓJA 

 

 

Tanulmányom1 tárgya René Girard az erőszak eredetét kutató hipotézisének recepciója 

Walter Wink hatalom-trilógiájának harmadik kötetében. A Trilógia műfaja, szerzőjének 

eredeti elgondolása szerint, szövegértelmezés, amely azonban a teológia egyre szélesebb 

területeire tekint ki, s a harmadik kötetben már a megváltás és a Jézus-követés átfogó igényű, 

kortárs értelmezésével találkozunk. Az első kötet 1984-ben jelent meg, Naming the Powers: 

The Language of Power in the New Testament címmel. Két év múlva követte a második, a 

címe: Unmasking the Powers: The Invisible Forces That Determine Human Existence. A 

harmadik, a Girard-recepció szempontjából is fontos munka 1992-ben látott napvilágot: 

Engaging the Powers: Discernment and Resistance in a World of Domination.2 Mielőtt Girard 

recepciója felé fordulunk, röviden bemutatom Wink munkásságát. 

 

Walter Wink amerikai biblikus teológus szélesebb körben a hatalom-trilógia révén vált 

ismertté. A hatalom bibliai kifejezésének a témája 1964-től kezdve foglalkoztatta, ennek az 

érdeklődésnek a jegyében születettek első könyvei, a The Bible in Human Transformation: 

Towards a New Paradigm for Biblical Study3,  és a Transforming Bible Study4 amelyekben 

már megmutatkozik a teológiájában mindvégig meghatározó kérdés: hogyan lehetséges az 

ember és az emberi közösség evangéliumi átformálódása? E mellé a kérdés mellé csatlakozott 

a Jézus személye iránti intenzív érdeklődés. 1971-ben kezdte meg kutatását a „Jézus, az 

Emberfia” témakörben, amelynek az összegzése végül jóval a hatalom-trilógia után, 2002-ben 

jelent meg The Human Being: Jesus and the Enigma of the Son of Man5 címmel. A „hogyan 

lehetséges az átformálódás” kérdés mellé tehát csatlakozott a „ki az, aki átformál” kérdése, 

rendszeres teológiai kategóriákkal leírva, a szótériológia mellé a krisztológia.  

Az 1935-ben született Wink a metodista egyház lelkésze lett, néhány év gyülekezeti 

szolgálat után tanítani kezdett, végül évtizedeken keresztül, egészen 2012 májusában 

bekövetkezett haláláig, a New Yorki Auburn Theological Seminary professzora volt. Az 

amerikai délen, Texasban nevelkedett, sok kortársával együtt Martin Luther King polgárjogi 

mozgalmának a hatása alá került, s megérintette az erőszakmentes konfliktuskezelés 

evangéliumi lehetősége, amely teológiájának fókuszpontjává vált. Az erőszakmentesség 

lehetőségének teológiai reflexiójában viszont nem kellett teljesen új utakat keresnie, korábbi 

nemzedékek által lerakott alapokon építkezhetett tovább. Valójában, még a huszadik századon 

belül is, már a harmadik nemzedéket képviseli. Az első nemzedék képviselője az 1901-ben 

született francia-német református lelkész és ellenálló André Trocmé, akinek a hatvanas évek 

elején megjelent Jesus and the Nonviolent Revolution6 című könyve nagy hatással volt a 

második nemzedéket képviselő John Howard Yoderre, akinek 1972-es The Politics of Jesus7 

című munkája már Wink közvetlen forrásai és inspirációi közé került. Az erőszakmentesség 

nemzedékek során érlelt teológiai reflexiója kapta meg tehát sajátos winki interpretációját a 

 
1 A tanulmány alapjául szolgáló előadás a Szegedi Egyetem Vallástudományi Tanszéke által szervezett Vallás és 

erőszak konferencián hangzott el 2013. december 6-án 
2 Mindhárom kötet a Fortress Press gondozásában jelent meg, Philadelphiában illetve Minneapolisban 
3 Fortress Press, Philapelphia. 1973 
4 Abingdon Press, Nashville. 1980 
5 Fortress Press, Minneapolis 
6 az első angol nyelvű kiadás: Scottdale, Pa., Herald, 1973 
7 Eerdmans, Grand Rapids, Michigan 
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hatalom-trilógiában. 

De mi a winki értelmezés sajátossága? Ha itt és most csak egy dolgot szeretnénk 

kiemelni, akkor az a mítosz rehabilitációjának a kísérlete. Wink meg volt győződve arról, 

hogy a kortárs mai ember gondolkodása nem kevésbé mitikus, mint az ókori emberé volt, és 

arról is, hogy a mítoszok olyan ismereteket közvetítenek a számunkra, amelyet a racionális 

érvelés nem tud közvetíteni. A mítoszok sokkal mélyebben meg is határozzák 

gondolkodásunkat és cselekvésünket, mint az analitikus úton felépített tudás, és döntő 

jelentőségű számunkra és közösségünk számára, hogy milyen mítoszokban hiszünk. Wink 

szerint az amerikai populáris kultúra fő vonalát a megváltó erőszak mítosza határozza meg, 

csakúgy, mint az ókori Izraellel szemben a Babiloni Birodalmat, illetve az első 

keresztényekkel szemben a Római Birodalmat. Ahogyan pedig a próféták, illetve az apostolok 

és az evangélisták mitikus formában fogalmazták meg az erőszakkal szembeni isteni üzenetet, 

úgy bennünket is támogathat a mítoszban elbeszélt örömhír, hogy ellenállhassunk a megváltó 

erőszak mítoszának. 

Azt gondolhatnánk, hogy a mítoszt rehabilitáló Wink éles ellentétben áll a biblia 

üzenetét demitologizáló Bultmannal. A Trilógiában azonban mindössze három alkalommal 

utal rá, viszont mindhárom utalás árnyalja ezt a feltételezést. Az első kötet egy 

lábjegyzetében8 azt olvassuk, hogy a demitologizálás bultmanni programja „jó irányba haladt, 

de rossz alapra épült. Bultmann definíciója szerint a mítosz a valóságot meghamisító 

objektiváció, amit az egzisztenciális interpretáció révén megpróbált mellőzni. Ha Bultmann 

mítoszértelmezése pozitívabb lett volna, olyan, mint amivel például Carl Gustav Jung, Mircea 

Eliade vagy Paul Ricoeur munkáiban találkozunk, akkor azt a nagyon helyes törekvését, hogy 

a bibliai szöveget érthetővé és egzisztenciálisan megragadhatóvá tegye, anélkül is elérhette 

volna, hogy a mítoszt feláldozza az értelmezés oltárán.” A harmadik kötetben pedig, a hamis 

bírót kérlelő özvegy (Lk 18,1-8) és az éjfélkor zörgető barát (Lk 11,5-13) példázatainak 

kapcsán, teljes egyetértéssel idézi Bultmannt, akinek a szavai, szerinte, nem csak Jézus 

tanítására, hanem a teljes Bibliára vonatkoznak: „az imádság nem azt a célt szolgálja, hogy az 

imádkozó alárendelje magát Isten változhatatlan akaratának, hanem azt, hogy Istent rávegye 

valamire, amit ő máskülönben nem tenne meg”.9 A lábjegyzetben egy mondat erejéig még 

Karl Barthot is bevonja az együtt gondolkodó teológusok körébe: „Isten nem ugyanúgy 

cselekszik, akár imádkozunk, akár nem”.10  

A Bultmanntól és Barth-tól idézett néhány mondat igen jelentős a hatalomelmélet 

szempontjából. Wink a hatalmakat, amelyeket a bibliai szöveg az uralom, a királyság, a trón, 

az erő és még számos hasonló kifejezés segítségével jelenít meg, olyan valóságokként mutatja 

be, amelyek egyszerre bírnak spirituális és materiális dimenzióval. Az imádság, mint 

spirituális eszköz, ha bekapcsolódik a hatalmak küzdelmébe, átlépi a spiritualitás határait, és 

materiális változást is eredményez, amint ezt a legkézenfekvőbben Jézus és a tanítványok 

gyógyításai szemléltetik. A hatalmak pedig küzdenek egymással, mert a bűnbeesés őket is 

kifordította magukból. Wink a klasszikus hármas megközelítés szerint beszél a hatalmakról: a 

hatalmak jók, mert Isten teremtményei, gonoszok, mert elbuktak, és megváltásra szorulnak, 

mint az egész teremtett világ. Ha a bukott hatalmak szövetségbe tömörülnek, akkor létrejön a 

gyilkos Uralkodó Rendszer, amelynek ideológiája a megváltó erőszak mítosza, eszköze pedig 

a gátlástalan erőszak. Az Uralkodó Rendszerrel, ami a jánosi és a páli teológia szóhasználata 

szerint gyakran egyszerűen a „világ”, Jézus úgy veszi fel a harcot, hogy nem él annak gyilkos 

eszközével, az erőszakkal, az uralom logikájával szemben a szolgálat logikáját követi és 

tanítja, a bukott hatalmakat pedig nem frontálisan támadja meg, hanem meghal számukra, 

hogy megszabaduljon tőlük és legyőzze őket. S ha az Uralkodó Rendszer ideológiáját a 

 
8 WINK Naming the Powers 143 
9 WINK Engaging the Powers 302 
10 WINK Engaging the Powers 400 
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megváltó erőszak mítosza szerint ragadhatjuk meg, akkor mindazt, amit Jézus tett és képvisel, 

a megváltás mítosza fejezi ki. Ennek részletes kibontása képezi Wink teológiájának 

súlypontját. 

Ennek a szemléletnek és érdeklődésnek a sodrában valószínűleg elkerülhetetlen volt, 

hogy Wink találkozzon René Girard munkásságával, azon belül is különösen a bűnbakképzés 

elméletével és annak teológiai recepciójával. A Girard-ral való ismerkedés folyamata jól 

nyomon követhető. A trilógia első, 1984-ben megjelent kötetében még nem hivatkozik rá. A 

második, 1986-ban megjelent kötetben, a gadarai megszállott meggyógyításának (Mk 5,1-20) 

értelmezése során idézi először Girard-t11, utal egy cikkére12, majd a Violence and the Sacred 

1985-ös kiadására, valamint két, akkor még csak franciául olvasható munkájára13. A rövid 

utalásban Girard elméletének két lényeges motívuma is megjelenik. A harmadik, 1992-ben 

megjelent kötetben Girard, és mellette első német teológus interpretátora, a katolikus 

Raymund Schwager már komoly szerepet kap. Wink itt külön szakaszt szentel Girard 

hipotézisének, amelyben összegzi, hogy mely pontjait tartja a saját megváltás-elmélete 

szempontjából jelentősnek, és azt is, hogy mely gondolataival nem ért egyet. A 

következőkben először röviden összefoglalom Wink megváltás-értelmezésének a lényegét, 

majd a teológus Girard-értékelését tekintjük át.  

Wink a megváltás eseményét Jézus kereszthalálához köti, és a Christus Victor tradíció 

szerint értelmezi. Az értelmezés kulcsa Kol 2,14-15: „[Isten] eltörölte a követelésével minket 

terhelő adóslevelet, amely minket vádolt, eltávolította azt az útból, odaszegezve a keresztfára. 

Lefegyverezte a fejedelemségeket és a hatalmasságokat, nyilvánosan megszégyenítette őket, 

és Krisztusban diadalmaskodott rajtuk”. Ennek szellemében idézi Luthert is: „az ördög azt 

hitte, hogy Jézus az ő zsákmánya lesz, bekapta a csalit, és kirántották a vízből, hogy mindenki 

megláthassa”.14 Krisztus győzelmének a lényege tehát az, hogy az Uralkodó Rendszerré 

szerveződött gonosz, amely felfedezte Jézusban azt a veszélyes ellenfelet, aki nem hajlandó 

az erőszakkal élni és ezzel a gonoszhoz alkalmazkodni, minden erejét mozgósítja Jézus 

elpusztítására. Célját el is éri, Jézust elpusztítja a kereszten, csak azzal nem számolt, hogy 

Jézus tudatosan vállalt halála révén a gonosz számára is meghalt, azaz kilépett a gonosz uralta 

térből. Vélt győzelme színhelyén a gonosz egyedül maradt, pőrén, mindenki számára 

láthatóan, nyilvánosan megszégyenítve. Jézus nem az egyetlen, aki a halálos fenyegetést 

elszenvedve ellenállt a gonosznak, mások is járták ezt az utat, előtte is és utána is. De az 

egyetlen, akinek a halála egyetemes érvényű győzelemmé, Isten mindnyájunkért kivívott 

győzelmévé lett. Jézus győzelmének páratlanságát értelmezve Wink kiemeli, hogy amellett, 

hogy a kereszt felé vezető út mindennapjaiban betöltötte a Tóra legbelső értelmét, halálával és 

feltámadásával Jézus megvalósította az emberiség egyetemes mítoszait is. „Amit ezek a 

mítoszok a személyes és szociális fejlődés szükséges útjaként írnak le, Jézus valóságos emberi 

lehetőségként mutatta meg, ezzel pedig a saját történetét mítosszá, egyetemessé tette. A 

mítoszok történeti megélése révén mitikussá tette a saját történetét, ugyanakkor 

mítosztalanította is az ellenséges mítoszokat, megmutatva, hogy halálát milyen társadalmi és 

politikai szereplők okozták. A halál és a feltámadás időtlen mítosza így az emberi egzisztencia 

humanizálásáért folytatott harc történetévé lett, amelyet a hatalmakkal vívunk, akik el akarják 

hallgattatni az ellenállást.”15 

Ebbe az értelmezésbe vonja bele Wink Girard hipotézisét. Miért volt szükség a 

keresztre, miért ilyen erőszakos az emberi nem, teszi fel a kérdéseket, és elgondolkodik a 

Girard bűnbakelméletében található válaszon. A bűnbakképzés mechanizmusát hat lépésben 

 
11 WINK Unmasking the Powers 45–46. 
12 WINK Unmasking the Powers 183., 2. lábjegyzet 
13 WINK Unmasking the Powers 184, 11. lábjegyzet 
14 WINK Engaging the Powers 140. 
15 WINK Unmasking the Powers 143. 
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építi fel, aszerint, ahogyan az Girard eszmélődése során leírásra került. 

Az első lépés a mimetikus vágyakozás leírása, amely nagy szerepet játszik emberré 

válásunkban, hiszen az által tanulunk, hogy mások, számunkra pozitív példát adó modellek 

vágyait, kívánságait utánozzuk.  

A második lépés a mimetikus rivalizálás lehetősége, amely akkor alakul ki, ha 

modellünk példáját követve vágyakozunk valami után, amit modellünk elzár előlünk, mintegy 

azt mondván: ne utánozz, ne akarj olyan lenni, mint én, amire én vágyom, az nem lehet a tiéd. 

Modell és követő ugyanarra vágynak, a követő kívánsága még inkább megsokszorozza a 

modell vágyakozását, modell és követő a rivalizálás örvényébe kerülnek. 

A harmadik lépés azt a helyzetet szemlélteti, amikor egy hagyományos közösségben, 

ahol a különböző társadalmi csoportokat jó őrzött határok választják el egymástól, és az 

elkülönülés biztosítja a rendet, a határok elmosódnak, a megkülönböztetés pedig 

megkérdőjeleződik, krízisbe kerül. A megkülönböztetés krízise anarchiával fenyeget, hiszen 

elszabadulhat az addig jól őrzött határok közé szorított, a mimetikus rivalizálásból táplálkozó 

erőszak. Az anarchia szélére sodródott közösség pedig, hogy az összeomlást elkerülje, 

bűnbakot keres. 

A negyedik lépésben kiválasztásra kerül a szükséges áldozat, egy személy vagy egy 

kisebbség, aki, vagy ami, azzal jelöli ki magát erre a szerepre, hogy valamiben különbözik a 

többiektől. A különbség szinte bármi lehet, a lényeg, hogy felhívja magára a többség 

figyelmét, hogy az rávetíthesse a benne lappangó, jórészt tudat alatti erőszakot. A közösség 

elhiszi, hogy a bűnbak-szerepre kiválasztott alany fenyegeti őt a megsemmisüléssel, s miután 

elűzi, vagy megsemmisíti, valódi megkönnyebbülést él át, ami visszamenőleg is igazolja 

számára, hogy a bűnbak vétkes volt. A bűnbak megbüntetése után a többség energiáit újra az 

építésre fordítja, ünnepli a megbékélést, és a következő krízisig nyugalomban él.  

Az ötödik lépés szerint a közösség az egykori áldozatot szakralizálja, nem ritkán 

istenné emeli. Ebben a lépésben összekapcsolódik az a tapasztalat, hogy a közösség az áldozat 

révén kezdhetett új életet, és a bűntudat, amely jóvátételt keres. Ezzel az erőszak nem csupán 

tovább él, hanem vallási és mitikus formát ölt, amely, generatív hatásánál fogva, a kultúra más 

területeit is formálja.  

Végül kialakul az ismétlődő áldozati gyakorlat, amely az erőszak ciklikus kezelését jól 

szabályozott rituális és társadalmi intézményrendszerbe tereli.16 

 

Lássuk most röviden, hogy melyek Girard hipotézisének azok az elemei, amelyeket 

Wink megkérdőjelez. Míg Girard szerint minden mítosz egy valamikori bűnbak 

feláldozásának fedőtörténete, amely jótékony homályban tartja az alapító gyilkosságot, addig 

Wink szerint vannak erőszakmentes mítoszok is, mint például a hopi teremtésmítosz, más 

mítoszok pedig, mint a babiloni teremtésmítosz, nyíltan beszélnek a közösség erőszakos 

viszonyairól. Wink nem gondolja továbbá azt sem, hogy a bűnbakképzés minden erőszak 

gyökere lenne, a bűnbakképző mechanizmust inkább a megváltó erőszak mítosza egy 

változatának tekinti. A bűnbakképző mechanizmust, másfelől, Wink nem tekinti az egyetlen 

konfliktuskezelő megoldásnak, hiszen már a legrégebbi kultúrák is egy sor egyéb eljárás 

ismeretéről is tanúskodnak, mint például a közvetítés, az ajándékozás és a bocsánatkérés. 

Végül pedig nem ért egyet Girard-ral abban sem, hogy az evangéliumok és az páli levelek 

meggyőző egyértelműséggel tanúskodnának a bűnbakképző mechanizmus leleplezéséről, és 

ilyen tiszta, a bűnbakképző mechanizmus fedőmítoszát leromboló képet sehol másutt nem 

találunk.17 Wink szerint a helyzet ennél jóval bonyolultabb, az értelmező nem mellőzheti a 

bibliai szöveg kritikus megközelítésének igényes eszközeit. Girard hipotézise, mint általános 

igényű világmagyarázat, tehát nem feltétlenül állja meg a helyét. A fenti kritika ellenére 

 
16 WINK Unmasking the Powers, 145–146. 
17 WINK Unmasking the Powers, 152–155. 
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Girard elméletét Wink igen jelentős kísérletnek tartja, amely Jézus életének, halálának és 

feltámadásának olyan értelmezési keretet ad, amelyben különösen releváns, megvilágító 

erővel kapcsolhatók össze megváltásunk eseményei az erőszakos világban megélt 

tapasztalatainkkal. 

Girard hipotézisének teológiai alkalmazása során Wink adottnak veszi, hogy a 

mimetikus vágyakozás és rivalizálás minden emberi közösséget jellemez. Rámutat, hogy az 

ókori birodalmak ütközőzónájában élő Izrael különösen gyakran került a megsemmisülés 

szélére, ritka győzelmei és gyakoribb vereségei olyan tapasztalatokkal ajándékozták meg, 

amelyek kedvezőek voltak a bűnbakképző mechanizmus kialakulása számára, amint ennek 

ritualizált formáját a Héber Bibliából ismerjük is. A Héber Biblia viszont néha arról is 

tanúskodik, hogy Izrael Istene leleplezi a megváltó erőszak mítoszának a bűnbakképző 

mechanizmusban testet öltött változatát: Káin tettét minden szakralitást nélkülöző 

gyilkosságként ábrázolja, Józsefet megmenti attól, hogy rivalizáló testvérei áldozatává legyen, 

a testvéreket pedig megvilágosító erejű felismerésekben részesíti, a Szenvedő Szolga éneke 

pedig páratlanul transzparens módon mutatja be a közösség megdöbbenését önmaga miatt. 

Ezzel a kettősséggel találkozunk Jézus sorsában és sorsának értelmezésében is. Kajafás híres 

mondatára építve, hogy „jobb nektek, hogy egyetlen ember haljon meg a népért, semhogy az 

egész nép elvesszen” (Jn 11,50), Wink bizonyítottnak látja, hogy Jézusra ellenfelei 

bűnbakként tekintettek, és bűnbakként adták halálra – nemcsak a zsidó vallási hatóság 

gondolkodott így, hanem a társadalmi nyugalmat fenntartani igyekvő római megszállók is. A 

kérdés az, hogy hogyan értelmezték Jézus halálát követői, az apostolok és az evangélisták, az 

első keresztények? Wink arra a meggyőződésre jutott, hogy az Újszövetség tanúságtétele, 

hasonlóan a Héber Bibliáéhoz, ebből a szempontból igen vegyes: számos részlet megvilágító 

erővel leplezi le a bűnbakképző mechanizmusban rejlő nyers erőszakot, más részletek viszont 

továbbra is a szükséges áldozat, a megváltó erőszak mítosza keretében értelmezik Jézus 

halálát és feltámadását. Az előbbiek a Christus Victor tradíciót táplálják, az utóbbiak pedig a 

„Jézus, mint helyettes elégtétel” értelmező keret újszövetségi alapjaiként szolgálnak. 

Wink elismeri, hogy a megváltás, mint helyettes elégtétel, sok ember számára ma is 

releváns, életformáló értelmezés lehet, de a saját ügye, az erőszak feltárása és leleplezése, 

valamint az erőszakmentes alternatíva megtalálása szempontjából igen nagy akadálynak 

tartja. Ez az értelmezés, csakúgy, mint a mitikus bűnbakképző mechanizmus, elrejti a Jézussal 

szemben megnyilvánuló erőszakot, és elrejti Jézus aktív erőszakmentes ellenállását is. Hosszú 

árnyékát Istenre is ráveti, hiszen szerinte Isten szándéka szerint halt meg Jézus, ezzel pedig 

utat ad annak a mélyről fakadó lelki igényünknek, hogy a saját erőszakos vágyainkat Istenre 

vetítsük rá. Az erőszak elrejtésével együtt a helyettes elégtétel tana elrejti az erőszak 

áldozatait is, mindazokat, akik Jézus előtt és után, hozzá hasonlóan szenvedtek a Bukott 

Hatalmak kezében. Ha nem látszik az áldozat, nem látszik az erőszak sem. A helyettes 

elégtétel tana szerint Jézus szenvedése annyira különleges, hogy senkinek a szenvedésével 

nem hozható kapcsolatba, ha tehát valaki erőszakot szenved, nem fogjuk szenvedésében 

felfedezni a szenvedő Jézust, nem fog bennünket felháborítani az ellene irányuló erőszak, s 

ezzel megint csak teret nyer az erőszak. Wink idézi Simone Weil ismert szavait: „a hamis 

isten a szenvedést erőszakká alakítja át, az igaz Isten pedig az erőszakot szenvedéssé” 

transzformálja,18 – saját szenvedésévé, amely legyőzi az erőszakot. Idézhetné Bonhoeffer 

híres, Hívők és pogányok című versét19 is, amely ugyanezt a felismerést tárja fel. A Christus 

Victor tradíció kortárs tapasztalatokkal felfrissített értelmezési keretében viszont megjelenik 

az erőszak minden részlete, a legártatlanabbnak tűnő mimetikus rivalizálástól fogva a rafinált 

és hideg fejjel végrehajtott bűnbakképzésig. Ami pedig ennél is fontosabb, megjelenik benne 

Jézus Krisztus mennyei Atyja, az az Isten, akitől idegen az erőszakos uralom igénye, s éppen 

 
18 WINK Unmasking the Powers 149. 
19 BONHOEFFER Börtönlevelek 167. 
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ebben támaszt velünk szemben soha meg nem szűnő kihívást. Ahogyan ezt Weöres Sándor is 

megsejtette: 

 

Én is világot hódítani jöttem, 

s magamat meg nem hódíthatom, 

 

csak ostromolhatom nehéz kövekkel, 

vagy ámíthatom és becsaphatom. 

 

Valaha én is úr akartam lenni; 

ó bár jó szolga lehetnék! 

 

De jaj, szolga csak egy van: az Isten, 

S uraktól nyüzsög a végtelenség. 

 

Wink kérdése tulajdonképpen az, hogy rátalálhatunk-e egy olyan értelmezésre, 

amelyben Istennek ez a mássága el nem hárítható vonzerőt gyakorolhat ránk. Ezt az 

értelmezési keretet találta meg a Christus Victor tradíció felújított változatában, ehhez talált 

segítségre Girard hipotézisének kritikus alkalmazása révén.  
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DEZSÉNY ZOLTÁN 
 

KATASZTRÓFA SZABOLCSBAN –  

HELYZETFELTÁRÓ TANULMÁNY A 2009. JÚNIUS 7-ÉN LEZAJLOTT JÉGKÁR ALAPJÁN 

 
Bevezetés 

 

A tanulmány megírása, remélhetően széleskörűen világít rá egy olyan 

katasztrófaeseményre, amely az egyébként is egy halmozottan hátrányos megyét, Szabolcs-

Szatmár-Bereg megyét sújtotta. A Kárpát-medencében az utóbbi 20–30 év tapasztalatai alapján, 

főként a meteorológiai anomáliákat tekintve, átrendeződtek az 1900–1950 között mért 

meteorológiai jellemzők. A szélsőségek értékeinek előfordulását gyakran igen nehéz (a hazai 

viszonylatot tekintve) földrajzilag behatárolni például erózióveszélyes, vagy „jégesős” területeket 

– amelyeket korábban jól lehetett meghatározni (például Baranya megye, Heves megye). A 

napjainkra kialakult időjárási helyzetben, szinte bárhol előfordulhat szélsőséges csapadék, jégeső 

és szélvihar. A Szabolcs-Szatmár-Bereg megyét sújtó jelenség országosan kiemelkedő kárait 

növelte a terület hasznosítási jellege – a gyümölcsösök, a zöldségnövények területeinek relatíve 

nagy részesedése a magyarországi területekből –, valamint a felkészületlenség, amely a preventív 

eljárások alkalmazásának hiányában testesül meg. Az ökológiai, ökonómiai és nem utolsó sorban 

egy szociális szempontból kedvezőtlen diszharmonikus fejlődésű megye, sérülékenyebb minden 

környezeti és társadalmi konfliktussal szemben.  

A hosszútávra szóló megoldás – kivédendő potenciális káreseményeket – egy igen átfogó, 

sokoldalú megközelítést igénylő feladat. E célok elérésében ad(hat) módszertani szempontból 

megoldást az a szakmai feltételrendszer, amely a környezeti kockázatok tényezőinek 

megalapozottabb vizsgálatára és minősítésére irányul a környezeti és gazdasági kárenyhítés 

érdekében, különösen ami az agroökológiai feltételeket és a gazdálkodási technológia minősítését 

illeti. 

A tanulmányban – a jégesővel párosult szélvihar kapcsán, rávilágítunk azokra az 

adatforrásokra (részjelentésekre) amelyek közvetlen kapcsolatban voltak. Így a meteorológiai 

helyzetképet az Országos Meteorológiai Szolgálat (OMSz) jelentése alapján, a lakosságot és 

infrastruktúrát ért károkat a megyei katasztrófavédelmi szervezet összefoglaló jelentése, valamint 

az egykori Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal (MGSzH) munkatársainak felmérései alapján 

vettük figyelembe. A kárfelmérésekben és a kárenyhítésben szerepe volt a területen működő 

biztosítótársaságoknak és a nonprofit gazdaszervezeteknek, de a területi kiterjedést és 

kárértékeket tekintve a kárösszegzésnél nem voltak mértékadók (amit a mezőgazdasági 

biztosítóknál fellelhető, mindössze 17%-os biztosítottsági lefedettség is érthetővé tesz). 

Több szakterület kiváló szakembereinek véleményét meghallgatva és adatait felhasználva 

került sor a tanulmány megírására azzal a céllal, hogy körvonalazódjék, a jövőben miként lehetne 

az elemi károkat preventív módon megelőzni, enyhíteni, illetve, ha a kár már bekövetkezett, 

miként lehetséges objektívebb módon a szűk vis maior alapokat elosztani. Súlyt fektettünk az új 

nemzeti agrár-kárenyhítési rendszer bevezetésének pozitív bemutatására és kritikájára annak 

jövőbeni jobb szakmai megalapozottsága elősegítése céljából.  

A többoldalú megközelítésen alapuló és a jelenség körülményeit feltáró tanulmány, illetve 

az ennek alapján levonható következtetések, javaslatok alapját képezik az olyan döntés-előkészítő 

információs blokknak, amely rávilágít a kárjelenség tényezőire, a veszélyközösség 

érintettségének mértékére és azokra a jelenlegi ösztönző, vagy éppen gátló tényezőkre, amelyek a 
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kármegelőzést, ill. a kárenyhítést befolyásolják. 

Az előrelépéshez a levonható következtetéseket, tanulságokat, javaslatokat összegző rész 

mutat szándéka szerint utat, az ott meghatározott és egymásra épülő szakmai követelmények 

betartását javasolva tesz erre kísérletet. A katasztrofális méreteket öltő 2009. június 7-dikei jégeső 

gyors cselekvésre ösztönözte a döntéshozókat az agrárkár-enyhítés területén, ami alapvetően a 

mezőgazdasági termelők érdekeit szolgálja. Hangsúlyozandó, hogy a törvény 2009. évi június 7-

dikei jégkárnak a kárenyhítés körébe történő „beemelését” lehetővé teszi, s ezáltal egy kedvező 

„jogi keret”-nek bizonyult, de természetesen, e szabályozás csak akkor éri el célját, ha a 

végrehajtási utasítás, szakmailag megalapozott, és az érintettek körében konszenzust biztosít. 

Ezzel együtt fontos a jogos kárigények kielégítéséhez elegendő anyagi fedezet mindenkori 

megléte, hogy a megfelelő végrehajtási utasítással kiegészült jogi szabályozás elérje célját. Ha e 

feladatok megoldásához jelen tanulmányunk szerény mértékben hozzájárul, akkor elértük 

célunkat. 

 

1. Általános természetföldrajzi jellemzők 

  

A megye az Észak-Alföld nagyrégióhoz tartozik, amely terület a Nyírségi 

homokhátságokra és a Felső Tisza vidék két kistájra különíthető el. A terület fekvése, földrajzi 

elhelyezkedése „különleges” a hazai viszonyokat tekintve – mivel a Kárpátok előterének, a 

történelmi Partium részének tekinthető. Több folyónk az országba történő „belépési” pontja. A 

Tisza, Szamos, Kraszna  egykori törmelékkúpján alakult ki az a fluviatilis eredetű homokhátság, 

amelyet Nyírségnek nevezünk. Vízrajzi, morfológiai, talajtani és nem utolsó sorban a 

meteorológia szempontból a terület szélsőséges természeti jelenségek sorozatának van kitéve. A 

katasztrofális árvizektől a súlyos deflációs kártételekig, az aszálykároktól a jégverésekig 

országosan is kiemelkedő kárjelenségekkel számolhatunk a térségben.  

Az okok nem csak az éghajlatváltozás szélsőségeiben keresendők, de a súlyos és káros 

következményekkel járó antropogén hatások (is) alapvetően közrejátszanak a terület környezeti 

konfliktusainak kialakulásában. A Kárpátok közelsége, a főgerincét áttörő szibériai eredetű 

frontok, a csapadék és szélviszonyok, majd az aztán következő árvizek a térség mezőgazdaságát 

fokozottan veszélyeztetik. Az antropogén hatások alatt – a térségre vonatkozóan, elsősorban a  

Tisza felső vízgyűjtőjén végbement művelési ág változtatása (értsd: erdőírtás, ősgyep feltörés, az 

egykori árterektől való elvágás) mind olyan tényező, amely miatt vagy lökésszerű víztöbblettel, 

vagy a gyors vízleeresztés miatt – vízhiánnyal számolhatunk.  

Az egykori Ecsedi láp mára csak összezsugorodva, néhány hektáron őrizte meg eredeti 

állapotát a telkesítési beavatkozások miatt.  

A területre jellemző, hogy a kontinentális éghajlati hatások itt a legerőteljesebbek az 

országban, a domborzati tényezők, valamint az uralkodó É-ÉK-i széljárás miatt. E tényezők előre 

vetítik a szélsőséges lehűlés és felmelegedés gyors változását, amely a gazdálkodás 

szempontjából kifejezetten káros. A terület fekvése, vízrajza és nem utolsó sorban a XIX. század 

közepétől végbement folyószabályozások, mocsárlecsapolások miatt a terület arculata lényegesen 

megváltozott – szárazabbá és szélsőségesebbé  vált –  a mezo- és és a mikroklíma rendszer 

gyökeres változása miatt. Nincs kiterjedt ártéri, mocsári vegetáció, a terület „ zöme 

mezőgazdasági művelés alatt áll.  

A változásokat a terület használati módokban lehet nyomon követni, s ez a 2008-ban a 

következő táblázatban bemutatott művelési ágak szerinti megoszlásra vezetett a Szabolcs-

Szatmár-Bereg megye termőterületén (1. táblázat). 
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1. táblázat. Szabolcs-Szatmár-Bereg megye termőterületének művelési ágak szerinti 

megoszlása 

Művelési ág megnevezése Terület (ha) Területi részesedés (%) 

Szántó 286 765   56,1  

Kert    6 319     1,2  

Gyep ( rét, legelő)   66 351    13,0  

Szőlő       894      0,2  

Gyümölcs   32 684     6,4  

Mezőgazdasági terület mind  393 013   76,9  

Erdő 113 886   22,3 

Nádas     3 561     0,7  

Halastó        548     0,1  

Termőterület összesen  511 008  100  

 

A megye kitűnik a termőterületek magas arányával (81%), amiből a szántó 56,1%-os 

részarányú (286.765 ha). A művelési ágak megoszlásánál a gyümölcs (6,4%), a kert (1,2%) és a 

szőlő (0,2%)  együttesen 7,8%-os részarányúak, amelyek cca. 40 000 ha területet foglalnak el. 

Hagyományosan almatermesztő vidék, az ország elsőszámú termesztési körzete, részaránya több 

mint 50% a fentebb felsorolt művelési ágaknál. A gyümölcságazat főbb termesztett növényei az 

almán kívül, a meggy, szilva, dió, köszméte és cseresznye. Ezek elmúlt évekbeli területi 

megoszlásának alakulását mutatja a 1. ábra. 

 

 
1.ábra. Különböző gyümölcsfajok területe Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében (1998-

2005) 

 

Külön ki kell emelni, hogy az egykori árterek viszonylag magas talajvízű, pontosabban 

jelentős talajvíz ingadozású területein a víz utánpótlást, az ültetvények a talajvízből kapják. 
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A szilva, dió és az ártéri szórvány körte ültetvények a tartós vízborítást is képesek elviselni. 

Az évszázadok termesztési tapasztalata létrehozta, ill. kialakította azt a faj és fajta választékot, 

amelyek a legjobban alkalmazkodnak az ökológiai körülményekhez. 

A mezőgazdasági terület relatíve nagy részaránya (76,9%) 393 ezer ha. Ezen belül az 

ültetvények 40 ezer hektáros kiterjedése, ráirányítja a figyelmet az egyes elemi károk 

gazdálkodást érintő aspektusára. A terület (különválasztva a Nyírség homokvidékét, valamint a 

Felső-Tisza és mellékvizei síkságát) országosan is kritikus környezeti konfliktusoknak van kitéve. 

A környezeti konfliktusok jellege a Felső-Tisza régiójában és a belső Nyírségben a 

következőképp összegezhető (2. ábra és 3. ábra). 

 

 

 

                                                                                                 

                                                                               

 

 

 

                                     

   

             

 

 

                                                                                                                                                

                                                                         

 

 

                                            

                                                                                                        

                                                                              

                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.ábra. Környezeti konfliktusok jellege a Felső-Tisza régiójában 
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3. ábra. A belső Nyírség fluvatilis eredetű homokvidékének környezeti konfliktusai 

 

A környezeti konfliktusok mindkét területen más-más jellegű előfordulásában legalább 

annyi szerepe van a természeti tényezőknek, mint a művi beavatkozásoknak. A 

tenyészidőszakban megfelelő növényi borítottság nélküli talajokon a deflációs jelenségek 

rombolják a feltalaj értékes humuszos rétegét, az árterek „elzárásával” a talajvíz készleteit 

csökkentik. A természetes galériaerdők, mocsári vegetáció visszavonulása egy lassan végbemenő 

szárazodási folyamatot indított be, amely a jelenleg kialakult mezo- és mikroklíma alakulásában 

érzékelhető. 

 

2. Időjárási helyzet 2009. június 9-én 

 

2.1. Széllökés 
 

A maximális széllökés vizsgálatához a 4. ábrán látható automata állomások adatait vettük 

alapul.  

 

 

Talajvízszint süllyedése 

Fokozott aszályérzékenység 

a szélsőséges csapadékeloszlás 

és a talajtakaró sajátságai miatt 
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4. ábra. A Szabolcs-Szatmár-Bereg megye területén működő automata állomások 

 

A maximális széllökés térképeket az OMSZ-ban kifejlesztett MISH (Meteorological 

Interpolation based on Surface Homogenized data basis) matematikai statisztikai módszerrel 

végeztük (szerzői: Szentimrey Tamás és Bihari Zita). Ez a módszer alkalmas napi vagy hosszabb 

felbontású meteorológiai mezők rekonstruálására, kihasználva az éghajlati és más egyéb, például 

az orográfiai ismeretek széles tárházát. Az interpoláció során arra törekszünk, hogy az eredmény 

a lehető legnagyobb mértékben megközelítse a valódi állapotot. Ennek előfeltétele, hogy a 

számítások figyelembe vegyék azokat a tényezőket, amelyek hatással vannak az interpolálandó 

meteorológiai elemre. Így a tengerszint feletti magasságra és más domborzati jellemzőkre – 

például a különböző irányú és dőlésszögű lejtők –  is tekintettel kell lenni. Szél esetében 

figyelembe vesszük a felszínborítás hatását is. Szintén javítja az interpoláció pontosságát, ha nem 

csak a kérdéses időponthoz tartozó mérések adatait használjuk fel, hanem a térbeli eloszlás 

modellezéséhez figyelembe vesszük az adatsorok időbeli egymásutániságában rejlő 

információtartalmat is. 

 

2.2. Csapadék 

 

A csapadéktérképek az OMSZ radarhálózatában operatívan alkalmazott, a felszíni 

csapadékmérő hálózat adataira (5. ábra) támaszkodó korrekciós eljárással készültek. 
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5. ábra. A hagyományos csapadékmérő hálózat állomásai Szabolcs-Szatmár-Bereg megye 

területén 

 

 A csapadékmérő állomásokon a napi csapadékösszeg mellett az észlelési gyakorlatban a 

csapadék alakjára, zúzmarára, hófúvásra és egyéb időjárási körülményekre vonatkozóan is 

feljegyzés készül. A csapadéktérképeken ezen állomások megfigyeléseit használtuk a jégeső 

tényének feltüntetéséhez. 

 

A maximális széllökések területi eloszlása 

 
Az elektronikus adatbázisunkban beérkezett széladatok szerint 2009. június 7-én Nyíregyháza 

Napkor állomáson mértük a térségben a legmagasabb széllökést: 97,2 km/h-t, ami már eléri az 

erős vihar fokozatot. A 2. táblázatban nyomon követhető, hogy a Szabolcs-Szatmár-Bereg megye 

területén működő állomásainkon milyen értékű maximális széllökést mértünk ezen a napon. 

 

 

3.táblázat. A 60 km/h-t meghaladó maximális széllökések 2009. június 7-én 

Állomás m/s km/h 

Nyíregyháza Napkor  27 97,2 

Vásárosnamény 20,3 73 
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Milota 17,2 70 

Pátyod 15,7 56,5 

Újfehértó 14 50,4 

Nyírlugos 13,2 47,5 

 

 

A legnagyobb széllökés értékeket 16 óra és 16.30 között rögzítettük a szupercellához 

kapcsolódó konvergencia vonal átvonulása nyomán. Az interpolált adatokból készült térképünk 

(6. ábra) becslést ad a maximális széllökés értékekre azokban a pontokban is ahol nem történt 

mérés. Látható, hogy a vizsgált régió középső területein söpört végig a zivatarzóna erős nyugat-

északnyugati szél kíséretében.  

    
6. ábra. A maximális széllökés alakulása a 2009. június 7-én Szabolcs-Szatmár-Bereg megye 

területén 

 

 Kiterjedt területeken, főként Nyíregyháza körzetében fordult elő 90 km/h fölötti 

szélsebesség. A megye szinte egész területén elérte a viharos fokozatot a maximális széllökés 

értéke, a zivatargócok közelében ennél jóval magasabb is lehetett. 

 

 A csapadék területi eloszlása 
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 Észlelőink Kemecse, Aranyosapáti, Csaroda, Nyírkarász, Vásárosnamény csapadékmérő 

állomásokon jégeső fellépését jelezték. Tiszabercel, Nyíregyháza Sóstó, Fehérgyarmat, Tarpa, 

Kocsord települések környezetében pedig zivataros volt az időjárás. A Kemecsén történt 

észlelések szerint a jégszemek elérték a 2-4 cm-es átmérőt, a szél orkán erejű volt, a lehullott 

csapadék mennyisége meghaladta a 20 mm-t, Aranyosapátiban borsónyi jég hullott a mérőhely 

környezetében.  

 A szupercellás zivatar helyzete, a zivatargócok jól nyomon követhetők a radarméréseket is 

felhasználó interpolált ábrán (7. ábra). Kisebb területeken, ahol a konvektív tevékenység igen 

intenzív volt, a csapadék mennyisége elérhette akár a 40 mm-t is. 

 

 

 
 

7. ábra. A napi csapadékösszeg 2009. június 7-én Szabolcs-Szatmár-Bereg megye területén, az 

észlelt jégeső kiemelésével 

 

Adatforrás, értelmezés, kárenyhítési eljárás 

 

A 2009. június 7.-i vihar és jégkár együttes kártételét országosan is kiemelkedő 

káreseményként tartják számon. A folyamatos adatfeldolgozás miatt, állandóan változó 

káradatoknál az egy héten belül felmért károkat, valamint a 2009. november 10-ig feldolgozott 

káradatokat vettük alapvetően figyelembe, illetve a közbenső jelentések adatait is. A potenciális 

mezőgazdasági károk, amelyek túlnyomó része a nem biztosított területekre (is) vonatkoznak, 

kultúránként, hozamkiesés összegekért, illetve a 30%-ot meghaladó hozamkiesés értékeit is 

táblázatban összefoglalva tüntették fel a megyei MGSzH jelentéseiben. 
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8. ábra. Adatforrási pillérek a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében figyelembe vett káresemények 

alátámasztásához 

 

Az anyag összeállításánál a 2009.június 12-én készült I. és II. Kimutatás adatait vettük 

figyelembe melyek közül az első településsoros a második pedig növénysoros információkat 

közöl a kiesett hozamértékre, a károsodott területe, a művelési ágakra és a 30% feletti termelési 

értékkiesésre, valamint az érintett gazdák számát illetően. Az adatok gyűjtésénél felhasználtuk a 

más időpontokban készült felmérések adatait is illetve az országosan előfordult jégkár 

eseményeket, valamint az időközi részleges káradatfeldolgozás eredményeit kárnemenként és 

kárösszegenként. A begyűjtött káradatok a ténylegesen előfordult káreseményekre vonatkoznak. 

Az adatok részletessége és száma szempontjából szinte alárendelt szerepük van a biztosítói 

adatoknak. Az egyes biztosítók (Allianz, Generali, Groupama, K&H ) valamint a biztosítói 

egyesületek a 2009. június 26-dikai illetve a július 7-dikei feldolgozás adatait szolgáltatták. 

A biztosítói adatok feltüntetik: a bejelentések számát (db), az érintett terület nagyságát (ha) és a 

kártartalék összegét (m Ft).  

A nem biztosított károkat, amelyek potenciálisan nagyságrenddel nagyobbak, mint a 

ténylegesen biztosított káresemények, és részletezik a lakosság, valamint az infrastruktúrában 

esett károkat a megyei katasztrófavédelmi igazgatóság jelentésében olvashatjuk. Az MGSzH 

megyei káradat jelentései tartalmazzák a már említett módosított hozamérték kiesés értékeit 

növénykultúránként, amit a károsodott terület függvényében határoztak meg. A számítás módja 

országosan egységes módon, a szakminiszter által megállapított ún. referenciával történik. A 

Az OMSZ adatai 

Katasztrófavédel

mi adatok 

MGSZH 

adatok 

Biztosítók adatai 

Mezőgazdasági 

infrastruktúrális 

és lakossági károk 
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gazdálkodó a három évre visszamenő kármentes hozamok átlagértékei szerint, pontosabban az 

attól történő 30%-ot meghaladó eltérés (veszteség) szerint számíthat kárenyhítésre. Az ún. 

referenciaárba a gazdálkodás költségeinek, a piaci viszonyoknak, a termelési költségek 

ingadozásának hatása is beletartozik. Ez egy aggregált mutató, amely az adott növényágazat piaci 

viszonyait átfogó értelemben véve tükrözi. Ha az adott évben nem állapítottak valamely esetben 

meg referenciaárat (pl. ritka vagy bő termőterületű növényeknél), akkor a korábbi évek 

referenciaárait veszik figyelembe a kárszámításhoz. Értelemszerűen a 30%-on belüli 

terméskiesést illetve érték kiesést a gazdálkodó kénytelen elviselni. 

 

 A károk jellege és mértéke 

 

A kárelőfordulások helyszíneit, az érintett községeket, a növénykultúrák szerint összesített 

kárártákeket az MGSZH megyei hivatala jelentése alapján táblázatosan mutatjuk be. Az adatok a 

I. Kimutatás és a II. Kimutatás táblázatokban feltüntetett, kifejezetten a június 7-i jég- és 

viharkárokra vonatkoznak, amelyek gyakorlatilag az első átfogó összesítést képviselik a helyszíni 

kiszállások illetve a gazdálkodókkal együttesen végzett kárbecslések alapján. 

A kárbejelentések folyamatosak, ezért számuk változó (növekvő), mégis ennek ellenére a 

gyakorlati tapasztalatok s a helyi viszonyok ismeretében a június 12-ig bejelentett károkat 

mértékadónak kell tekinteni, mivel a legsúlyosabb és nagy kiterjedésű károkat a jelzett időpontig 

a megye egész területén bejelentették. A károk mértékét növelte a jégverés széllel kombinált 

hatása, amely szinte vízszintesen letarolt növényi hajtásokat eredményezett. A veszteségek 

mértékére – országos összehasonlításban – a későbbiekben még növénycsoportonként kitérünk. 

 

 „A megyénket jelentősen sújtó 2009. június 7-én 17 óra körül érkező vihar- és jégkár 

gyorsbecslését –  ahol 36 118 ha-t érintett az elemi csapás – követően június 8. és 11. között 

újabb, részletesebb kárbecslést végzett el a falugazdász hálózat. A felmérés településenként és 

növényenként készült, ahol a károsodott terület méretét az érintett gazdákkal becsültük meg, a kár 

mértékét pedig a káresemény előtt hektáronkénti átlaghozam százalékában vettük figyelembe. Az 

idei árakat nem ismerve, az átlagárakat a 2008. évi adatokkal egyezően határoztuk meg. Emiatt 

inkább becsült, mint felmért a hozamérték kiesés. (A 2008. évi átlagárakat csökkentettük, a 

kárenyhítési rendelet mellékletében megadott betakarítás részbeni elmaradásából adódó 

megtakarítással)”. 

A nagy sebességű szél (97,2 km/h) illetve a 40 mm/24 h csapadékintenzitás (interpolált 

érték) együttesen egy ék illetve dárdahegyszerű jégformát alakított ki, amely közel vízszintesen 

ütközött – azaz tarolta le a növényállományt. A kalászosoknál kalászolás illetve tejes érés 

fenofázisában szinte elborotválta a még zöld kalászokat. Ez az őszi búzát cca. 7.000 ha területen 

érintette mintegy 80%-os  veszteséget, kárt okozva. A búza, a rozs és az árpa együttesen több, 

mint 9.000 ha-on 663 millió Ft hozamérték kiesést szenvedett el a 2009. június 30-i jelentés 

alapján. A megye kalászos vetésterületéből (63 638 ha) 28 782 ha károsult különböző mértékben, 

aminek a tényleges hozamérték kiesése 1.010.248 e Ft-ot tett ki. Ennek a 30% feletti „nettó 

kiesés értékét” tekintve 707 millió forint jelentkezett „jogos” kárigényként a 2009. szeptember 4-

dikei kimutatás alapján. Még nagyobb kár következett be a fiatal kukoricahajtásokban a vegetatív 

részek (levélzet, szár) képzésénél, ahol is a fiatal hajtásokat teljesen leborotválta a jégeső.  

A károsult terület e kultúrában a 47 000 ha-t meghaladta, s a nettó kifizethető kár (a 30% 

vagy azt meghaladó terméskiesés felett) 1 837 millió Ft-nak adódott. A károsult részarány is igen 

magas, 39,3%-a a megye teljes állományának. 
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A napraforgó megyei állományának több mint 19,5%-át érintette a katasztrofális kár 23 

ezer ha-on 1 milliárd Ft feletti jogos kárösszeggel. 

A szántóföldi zöldségek viszonylag kis területen, 4.615 ha-on károsultak, ami csak 3,8%-

os részarányt jelent, de ugyanakkor viszonylag magas nettó hozamkiesési értékkel szerepeltek 

242 millió Ft kárösszeggel. A heves jégeső nemcsak mennyiségi, hanem minőségi károkat, durva 

mechanikai sérüléseket okozott a termésben, ami a gabonafélékhez viszonyítva csak 

töredéknyinek bizonyult. Egy-egy növényfajra vetítve a következő károsodott területek 

jelentették a fő veszteségeket: 

- csemegekukorica 1108 ha 

- zöldborsó    511 ha 

- burgonya   167 ha 

- görögdinnye  339 ha. 

 

A 30% módosított (levont) hozamérték talán többet mond e kárértékek alakulásánál, mivel 

a június 12-dikén összesített adatok tanúsága szerint ez 573 millió Ft „jogos” kárkifizetést 

indokolt, szemben az 1734 millió Ft-os szántóföldi károkkal illetve az 1976 millió Ft-os 

gyümölcskárokkal. 

Célszerű az egyes terménycsoportokat az egy hektárra eső hozamérték kiesésre 

vonatkoztatva is megvizsgálni. Ez utóbbi mutató a jól összehasonítható, fajlagos kár mértékét 

adja meg. Növénycsoportonként a következő módosított hozamértékkel – azaz 30% feletti 

veszteséggel – számolhattunk: 

- szántóföldi növények:  35,81 e Ft/ha (1.211.444 ha) 

- szántóföldi zöldségek:  52,50 e Ft/ha (4.615 ha) 

- gyümölcsösök (összes):  94,50 e Ft/ha (22 478 ha) 

- alma(étkezési):           10 9,33 e Ft/ha. (14 181 ha). 

Ésszerűnek tűnik a szántóföldi kultúrákon belüli ún. „vezérnövények” kárainak a 

kiemelése, amely a 2009. szeptember 4-dikei összesítések alapján következők szerint alakult: 

- kukorica:   3850 e Ft/ha fajlagos kár,  38,5 e Ft/ha károsult területen; 

- kalászos gabonák:  2457 e Ft/ha fajlagos kár,    24,57e Ft/ ha károsult területen; 

- napraforgó:   4452 e Ft/ha  fajlagos kár,     44,52e Ft/ha károsult területen. 
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1.Kimutatás. A Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében 2009. 06. 07-dikén átvonuló jég és vihar által okozott károkról 

(település soros) 
 

 

Sor-

szám 

 

 

Település 

Szántó Szántófóldi zöldség Gyümölcsös Károsodott  

összes  

terület 

(ha) 

Hozamérték 

kiesés  

összesen 

( e. Ft) 

Mód.  

kiesés 

(-30%)  

(e. Ft.) 

 

Érintett  

gazdák  

száma 

Károsodott 

terület    (ha) 

 

Hozamérték 

kiesés     

 (e. Ft) 

Károso-

dott terü-

let    (ha) 

Hozam-

érték kie-

sés  (e. Ft) 

Károso-

dott terü-

let    (ha) 

Hozamérték 

kiesés     

(e. Ft) 

1. Nyírtelek 1306,50 154516,41 224,00 156139,10 66,00  36172,80 1596,50 346828,31 242779,82 76 

2. Nyiregyháza 910,00 89473,36 105,00 110585,50 431,00 240466,56 1446,00 440525,42 308367,79 776 

3. Nagycserkesz 890,00 51123.00 126,00 36958,00 122,00 36280,24 1138,00 124361,24 87052,87 210 

4. Kótaj 1125,00 96767,00 34,00 20688,00 215,00 158404,05 1374,00 275859,05 193101,34 340 

5. Nyírtura 80,00 7285,72 0,00 0,00 98,70 63128,94 178,70 70414,66 49290,26 45 

6. Sényő 60,00 3692,80 0,00 0,00 75,50 47910,75 135,50 51603,55 36122,49 40 

7. Nyírpazony 92,00 12104,01 0,00 0,00 50,50 28111,56 142,50 40215,57 28150,90 98 

8. Ibrány 144,00 6590,93 0,00 0,00 48,20 7693,63 192,20 14284,56 9999,19 40 

9. Demecser-

Borzsova 

421,00 34433,00 0,00 0,00 15,00 10799,00 436,00 45232,00 31662,40 15 

10. Gávavenesellő 560,00 38036,00 5,00 1502,00 0,00 0,00 565,00 39538,00 27676,60 20 

11. Kék 26,00 1061,00 3,50 1260,00 32,00 14971,00 61,50 17292,00 12104,40 25 

12. Kemecse 1274,00 101578,00 26,00 8180,00 253,00 216880,00 1553,00 326638,00 228646,60 50 

13. Nagyhalász 601,00 31652,00 0,00 0,00 305,00 147105,00 906,00 178757,00 125129,90 60 

14. Nyírbogdány 1060,00 73273,00 15,00 6405.00 160,00 95806,00 1235,00 175484,00 122838,80 75 

15. Székely 535,00 14238,00 0,00 0,00 67,00 28238,00 602,00 42976,00 30083,20 35 

16. Vasmegyer 160,00 13807,00 58,00 19755,00 56,00 44621,00 274,00 78183,00 54728,10 8 

17. Tiszadada 380,00 27577,00 0,00 0,00 0,00 0,00 380,00 27577,00 19303,90 4 

18. Tiszaeszlár 1700,00 187337,00 20,00 16100,00 10,00 6914,00 1730.00 210351,00 147245,70 65 

19. Tiszalök 1940,00 141128,00 200,00 57025,00 48,00 10966,00 2188,00 209119,00 146383,30 32 

20. Tiszavasvári 4880,00 364726,00 1240,00 341953,30 0,00 0,00 6120,00 706679,30 494675,51 210 

21. Berkesz 530,00 37396,00 0,00 0,00 27,00 13354,00 557,00 50750,00 35525,00 50 

22. Nyírtét 325,00 17471,00 5,00 1800,00 28,00 15172,00 358,00 34443.00 24110,10 40 

23. Nyírkarász 1540,00 108929,00 0,00 0,00 55,00 32510,00 1595,00 141439,00 99007.30 155 

24. Nyírtass 870,00 57092,00 27,00 7359,00 555,00 310218,00 1452,00 374669,00 262268,30 140 

25. Petneháza 165,00 6048,00 0,00 0,00 4,00 2390,00 169,00 8438.00 5906,60 27 

26. Nyírmada 56,00 2299,00 5,00 770,00 63,00 37428,00 124,00 40497,00 28347,90 35 

27. Nyíribrony 62,00 3751,00 5,00 1080,00 30,00 11205,00 97,00 16036,00 11225,20 20 

28. Laskod 25,00 620,00 0,00 0,00 30,00 15687,00 55,00 16307,00 11414,90 21 

29. Ramocsaháza 235,00 11441,00 40,00 7320,00 35,00 12135,00 310,00 30896,00 21627.20 70 

30. Szabolcsbáka 346.00 21467,00 19.00 8368.00 111.70 42626,00 476.70 72461.00 507?2.70 7 

 31. Gulács 135.00 6454.00 0.00 0.00 70.00 8443,00 205.00 14897,00 10427,00 24 
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Település 

Szántó Szántóföldi zöldség Gyümölcsös Károsodott 

összes 

terület 

(ha 

Hozamérték 

kiesés 

összesen 

( e. Ft) 

Mód. 

kiesés 

(-30%) 

(e. Ft.) 

Érintett 

gazdák 

száma 
Károsodott 

terület    (ha) 

 

Hozamérték 

kiesés 

(e. Ft 

Károsodott 

terület    

(ha) 

Hozamérté

k 

kiesés 

(e. Ft 

Károsodott 

terület    

(ha) 

Hozamérték 

kiesés 

(e. Ft 

32 Gemzse 295.00 95749,00 0.00 0.00 55,00 27015,00 350.00 122764,00 85934,80 61 

33 Tiszaadony 230,00 9469,00 0,00 0.00 18,00 8405.00 248.00 17874.00 12511,80 65 

34 Tiszaszalka 371.00 20220,00 0,00 0.00 66.00 18798,00 437,00 39018,00 27312,60 64 

35 Gelénes 180.00 7457.00 0.00 0.00 90.00 25373.00 270,00 32830,00 22981.00 35 

36 Olcsaapáti l17,00 8370,00 0,00 0,00 16.00 3506.00 133.00 11876,00 8313.20 21 

37 Vámosatya 349,00 16000,00 0,00 0,00 63,00 24465,00 412,00 40465.00 28325,50 55 

38 Tiszavid 225.00 10795.00 0.00 0.00 5.00 2042.00 230,00 12837.00 8985,90 35 

39 Tiszakerecsen

y 

125.00 5667,00 0.00 0.00 50.00 14665,00 175,00 20332.00 14232,40 110 

40 Tarpa 201,00 19807,00 10.00 2800,00 24.00 6955,00 235,00 29562,00 20693,40 82 

41 Tákos 205,00 15107.00 0,00 0,00 30,00 20052.00 235.00 35159.00 24611.30 30 

41 Olcsva 157.00 4736,00 0.00 0,00 140,00 7220.00 297,00 11956,00 8369.20 52 

43 Nagyvarsány 310.00 21944.00 0.00 0,00 170.00 148352,00 480,00 170296.00 119207.20 104 

44 Márokpapi 523,00 70537,00 20.00 7000,00 94.00 76435.00 637,00 153972.00 107780.40 41 

45 Kisvarsány 160.0 8206,00 0,00 0,00 50.00 26848.00 1210.06 35054.00 24537.80 76 

46 Jánd 185.00 9109.00 0.00 0.00 37,00 8887.00 222.00 17996.00 12597,20 65 

47 Ilk 490,00 59511.00 0,00 0.00 70.00 24481.00 560.00 83992.00 118794,40 53 

48 Hetefejércse 390,00 23861,00 0,00 0.00 65,00 30613,00 455.00 54474.00 38131.80 35 

49 Gyüre 220,00 15029,00 0.00 0,00 50,00 29458,00 270,00 44487.00 31140,90 32 

50 Csaroda 620.00 64660,00 0.00 0,00 46.00 28956.00 666,00 93616,00 65531,20 30 

51 Beregsurány 556,00 73658,00 0.00 0,00 196.20 157054.00 752,20 230712,00 161498,40 96 

52 Beregdaróc 320,00 20930.00 0,00 0,00 185,00 124976,00 505,00 145906,00 102134.20 55 

53 Barabás 460,00 21251,00 0.00 0.00 88,00 46289,00 548,00 67540,00 47278,00 40 

54 Aranyosapáti 150,00 9896.00 0.00 0.00 75,00 77940.00 225.00 87836,00 61485,20 40 

55 Vásárosnamén

y 

715,00 33168.00 0,00 0.00 310.00 121482.11 1025.00 154650.11 108255,08 160 

56 Gyulaháza 1090.00 107041.00 20.00 6210,00 130.00 69733.00 1240.00 l82984.00 128088.80 91 

57 Kékcse 80.00 1702,00 0.00 0.00 11,00 1489.00 91,00 3191.00 2233.70 25 

Összesen 26 571,00 2123473,59 2 463,50 995 476,90 4 139,40 2208957,11 33 173,90 5327907,60 3729535,32 2847 
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II. Kimutatás. A Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében 2009. június 7-én átvonuló jég és vihar 

által okozott károkról (növénysoros) 
 

 

Növény 

 

Károsodott terület   

(ha) 

2008. évi értékesítési 

átlagár 

(Ft/kg) 

 

Hozamérték kiesés 

(e.Ft) 

Módosított 

hozamérték kiesés (-

30%) 

(e.Ft) 

l. Szántóföldi növények (átlagos hozamérték kiesés: 79,52 e.Ft/ha) 

Őszibúza 6 914,00 33,80 578 903,01 405 232,1073 

Árpa 124,50 29,80 8 980,53 6  286,3696 

Rozs 483,00 23,80 13 158,07 9 210,6476 

Triticale 1 376,00 25,80 56 483,68 39 538,5774 

Zab 160,00 25,80 5 701,80 3 991,26 

Kukorica 13 719,00 17,80 909 629,48 636 740,6388 

Káposztarepce 1 690,00 87,80 195 620,16 136 934,1092 

Szója 141,00 57,10 6 180,50 4 326,3528 

Szárazborsó 320,00 39,80 23 362,60 16 353,82 

Napraforgó 5 598,00 52,80 479 984,51 335 989,1563 

Dohány 632,00 172,60 195 342,88 136 740,0164 

Mák 20,00 275,00 4 400,00 3 080 

Szántóföldi növények 

összesen 

 

31 157,50 

 

- 

 

2 477 747,22 

 

1 734 423,055 

2. Szántóföldi zöldségfélék (átlagos hozamérték kiesés: 371,12 e.Ft/ha) 

zöldborsó 511,00 70,00 221 949,00 155 364,3 

csemege kukorica 1108,00 30,50 296 283,10 207 398,17 

görögdinnye 339,00 22,00 187 624,80 131 337,36 

paprika 6,50 58,00 1 812,50 1 268,75 

paradicsom 8,00 16,00 3 168,00 2 217,6 

káposzta 62,50 18,00 29 700,00 20 790 

karfiol 5,00 78,00 4 387,50 3 071,25 

burgonya 167,50 23,00 68 333,00 47 833,1 

tök 8,00 18,00 2 880,00 2 016 

brokkoli 8,00 65,00 3 120,00 2 184 

Szántóföldi 

zöldségfélék 

Összesen 

 

2 207,50 

 

-  

 

819 257,90 

 

573 480,53 

3. Gyümölcsfélék (átlagos hozamérték kiesés: 544,62 e.Ft/ha) 

étkezési alma 3 593,00 24,90 2 200 121,67 1 540 085,169 

őszibarack 96,40 94,70 70 096,94 49 067,858 

körte 15,00 108,70 24 827.08 17 378.956 

bodza 71,20 63,70 27 155,31 19 008,717 

szilva 240,90 18,70 39 070,85 27 349,591.5 

meggy 909,70 48,70 346 138,17 242 296,7204 

cseresznye 32,00 96,70 16 052,20 11 236,54 

Ribizli 

(piros, fehér) 

 

3,00 

 

58,70 

 

528,30 

 

369,81 

ríbizli(fekete) 22,60 58,70 7 167,27 5 017,089 

szamóca 16,00 248,70 21 487,68 15 041,376 

dió 184,00 247,80 70 558,57 49 391,0004 

Gyömölcsfélék összesen  

5 183,80 

 

- 

 

2 823 204,04 

 

1 976 242,827 

4. Szőlő  12,00 81,70 3 921,60 2 745,12 

Szőlő átlagos hozamérték kiesése: 326,80 e.Ft/ha 

Mindösszesen: 38 560,80 - 6 124 130,76 4 286 891,533 
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A növények ezer Ft/ha-ban kifejezett fajlagos kárértékeit a keletkezett kár 

szerkezetének jobb, az összehasonlíthatóságot biztosító elemezhetősége miatt emeltük ki. Az 

adatok az MGSzH 2009. augusztus 4-i összegző kárszámításai alapján közöltek, és megfelelő 

kiindulási alapokat nyújtanak a megye egészét érintő károk áttekintéséhez  A károk térbeli 

kiterjedését jellemezve már az elsődlegesen felmért (2009. június 12-én összesített) káradatok 

is a megye közepén az ÉK –Ny–DNy tengely 6 zivatargócának körzeteire vonatkoznak. Az 

érintett települések közül: Tiszavasvári 4.880 ha szántóföldi és 1.240 ha szántóföldi zöldség 

kultúrája, míg Nyíregyháza 555 ha gyümölcsöse károsodott. 

Ha az állami vis maior kárcsökkentő támogatás, pontosabban a jogosultság összegét és 

az érintett gazdák számát tekintjük, hasonló térségek neveivel találkozhatunk, s ezeken a 

területeken a hozamérték kiesése millió Ft-ban a következő módon alakul: 

1. szántóföldi növények esetén Tiszaeszlár 187 m Ft 

2. szántóföldi zöldségek esetén Tiszavasvári 342 m Ft 

3. gyümölcsösök esetén Nyírtass 310 m Ft 

4. 30% feletti kárösszeg Tiszavasvári 494 m Ft. 

Az első átfogó kárfelmérés alapját a 2009. június 8. és 11. közötti becslések sora 

szolgáltatta, amelyekre az MGSzH szakemberei és a gazdák együttműködésében került sor. A 

hozamérték kiesést a 2008. év átlagait (mint bázist) figyelembe véve történt, a káreseményt 

megelőző három kármentes év átlaghozamainak, valamint a 2008. évi átlagáraknak a szorzata 

alapján. Így kapták meg azt várható hozamérték becslést, aminek alapján megállapíthatták a 

veszteséget. 

A gyümölcsösök ültetvényei szenvedték el fajlagos értékben (egységnyi területen) 

számítva a legsúlyosabb veszteségeket. A nem függőlegesen hulló, diónál nagyobb méretű és 

ék alakú jégdarabok a nagy erejű szél miatt szinte horizontális irányú nyírást okoztak az új és 

fiatal ültetvények vegetatív és generatív szerveiben egyaránt. A súlyos zöldfelület roncsolás, 

letarolás, elnyírás nem egy helyen eredményezett teljes kipusztulást. A 90 km/h vagy nagyobb 

sebességű szélrohamok még a védőháló rendszert is elszaggatták ott, ahol bár szórványosan, 

de előfordult ilyen védekezés is. 

Azt hangsúlyozni kell, hogy ilyen szupercella okozta zivatar még a preventív 

védekezésnek sem sok teret enged, tekintettel annak gyors és összefüggő zivatarcsóva voltára, 

amely végig száguldott a megye középső részén Ny-ról K-ÉK irányba. 

A három jég- és viharkár előfordulás alkalmával június 7-én 5.183 ha, június 22-én 

1.567 ha és június 26-án 2.637 ha gyümölcsös károsodott, ami nagyságrendjében a 104 ha-t 

közelíti meg az ország első számú almatermő körzetében. 

A tényleges (nettó hozamérték-kiesés a 30%-ot meghaladó veszteségeknél) mind 

területben, mind kárértékben igen jelentős, mert 14 181 ha 1.550 millió Ft értékben sínylette 

meg az időjárási katasztrófa káros hatásait. A teljes almaültetvényi kárt alapul véve azonban a 

kialakult helyzet még súlyosabb megítélés alá eshet, hiszen a teljes hozamérték kiesés 2.214 

millió Ft-nak bizonyult. Az almások után következik a szilvaültetvények jég- és viharkára 

1.214 ha károsodott területtel és 233 millió Ft hozamérték kieséssel. A 2009. október végi 

összesített kárfelmérések Szabolcs-Szatmár-Bereg megyére vonatkoztatva az egyes kárnemek 

tekintetében meglepő eredményt mutatnak.  

Az előzetes felmérések alapján a jégeső a többi kárnemekhez képest a 2. helyet 

foglalja el. Amint az látható az aszálykárok okozta értékveszteség a legnagyobb, 5,7 milliárd 

Ft, s csak utána következnek a jégkárok 4,1 milliárd Ft értékben, míg a belvíz okozta károk 

(8,6 millió Ft), és a fagykárok (7,4 millió Ft) egy nagyságrenddel kisebb tételt képeznek. 

Hangsúlyozandó, hogy ezek a károkban kizárólag a termesztett növényeket ért mezőgazdasági 

károkat vettük figyelembe.  

A fenti kárnemek összehasonlítása a támogatandó kárenyhítést teszi indokolttá, mivel 

a kifizethető károk mértékének nagyságrendje milliárdokra rúg. Különösen ki kell emelni 
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előbbiekkel kapcsolatban, hogy egy olyan kifejezetten mezőgazdálkodást kiterjedten folytató 

megyében, mint Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, ahol nem egy kistérségben szinte az 

egyetlen jelentős bevételi forrást a mezőgazdasági tevékenység jelenti. Indokolt volt többek 

között ezért is bővíteni a hazai agrár-kárenyhítési alapokat, amelyek ha nem is teljes 

mértékben, de enyhítik és enyhíthetik az elemi károkból származó gyakran gazdálkodást 

bénító méretű veszteségeket. 

A károk kiterjedését, az érintett települések számát és a felmerült kárértékeket 

együttesen értékelve derül ki az a tény, hogy a 2009. június 7-i jég- és viharkár valóban egy 

mértékadó eseményként kezelhető az eddigi országos, hasonló előfordulású időjárás okozta 

károkhoz képest. A jég- és viharkárokkal érintett megyék a 2009. június 30-ig elvégzett 

összegezés alapján a kiterjedésében és a hozamérték kiesés mértékében egyaránt a 2009. 

június 7-i katasztrofális jégkár adatai adják az igazán kiugró adatsort: 

1. az összes károsult terület: 38 560 ha, 

2. az érintett települések száma: 66 

3. a hozamérték kiesés: 6,124 milliárd Ft. 

A helyzetet súlyosbítja, hogy az ún. értékes ültetvények, a gyümölcsösök 65-100%-os 

veszteséggel 5.183 ha-t képviselnek, de a szántóföldi zöldségek 2.207 ha-on még ennél is 

megsemmisítőbb veszteségeket szenvedtek el 80-100%-os mértékben. A jég- és viharkár 

sorozatban érintett 7 megye közül messze a leginkább sújtott Szabolcs-Szatmár-Bereg megye. 

Ez annál is inkább helytálló megállapítás, mert a jég- és viharkárok június 22-én és 26-án is 

megismétlődtek. Tekintettel arra, hogy többi megyére nem adtak meg összesítő adatokat, a 

jelentős különbségeket azzal szemléltetjük, hogy a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében 

időjárási katasztrófában károsodott terület mintegy 60 000 ha-ját hasonlítjuk az időjárási 

károk kiterjedésében sorrendben utána következő Somogy megye mindössze 14 008 ha-jával, 

ami alig több mint egynegyede az előbbinek. Az országos mezőgazdasági kárenyhítési 

igények az előzetes felmérések képe szerint a 2009. október 26-i állapotnak megfelelően 

4.500 db kárbejelentés várható a november 10-i feldolgozásig, s ebből 3509 db október 22-ig 

beérkezett Szabolcs-Szatmár-Bereg megyéből. Jellemző az, hogy országosan 6.506 kárigény 

érkezett be, ennek több mint a fele esett Szabolcs-Szatmár-Bereg megyére. Az utána 

következő (és nagy területű) megye Bács-Kiskun, ahol csak 882 db beérkezett ilyen kárigényt 

regisztráltak. 

Az előfordult időjárási katasztrófa-együttes hatásának mértéke alátámasztja a nem 

mezőgazdasági területeket ért károk illetve a katasztrófavédelem megyei parancsnokságának 

hivatalos jelentése. A mozgósított erők nagysága példátlannak bizonyult, a szomszédos 

megyék (Hajdú-Bihar, Békés, Csongrád megye, valamint Pest, Bács-Kiskun és Szolnok 

megye) tűzoltói, polgárivédelmi szakemberei az infrastruktúra valamint a lakossági vagyon 

kárenyhítése érdekében erejüket szinte meghaladó munkát végeztek. E tanulmányban talán 

éppen a hitelesség és a kárjelenségek súlyossága miatt célszerűnek tartottuk a parancsnoki 

jelentés részeit közreadni.  

 

Adatok a károk mértékéről a Katasztrófavédelmi Igazgatóság jelentése alapján 

 
A lakossági bejelentések és az önkormányzati jelzések alapján 40 települést érintett 

kisebb – nagyobb mértékben a vihar, károsodott magán, önkormányzati épület és közmű. Öt 

településen (Nyírbogdány, Berkesz, Beregsurány, Márokpapi és Tiszalök) egy-egy lakóépület 

vált lakhatatlanná, összesen 19 fő került ideiglenes elhelyezésre rokonoknál, ismerősöknél. A 

vihar által összesen 13 település maradt áramszolgáltatás nélkül. A magántulajdonú 

lakóingatlanok vonatkozásában 40 településen összesen 7.738 épületet ért kár közel 510 

millió Ft értékben. Az Észak-Alföldi Regionális Fejlesztési Ügynökség felé önkormányzati 

tulajdonú épületekben keletkezett károk helyreállítására 29 település nyújtott be vis maior 
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igényt összesen 158 ingatlanra, melyből 130 volt kötelező önkormányzati feladat ellátását 

biztosító épület, 28 nem. A 29 vis maior igényt bejelentett településből 12 önkormányzat tart 

igényt védekezési költségek megtérítésére. A vihar nem csak az épített, hanem a 

mezőgazdasági környezetet is tönkretette, valamint jelentősebb károk keletkeztek az érintett 

területek erdőségeiben is.  A legnagyobb mezőgazdasági károk Tiszavasvári, Tiszaeszlár, 

Rakamaz, Nyírtelek, Kótaj, Búj, Nyírbogdány, Demecser, Székely, Baktalórántháza, 

Nyírmada és Csaroda környékén keletkeztek. A viharkárok felszámolásában június 7.10. 

között alkalmazott erők eszközök összesen:39 tűzoltóság, 17 civil szervezet, 418 fő és75 

technikai eszköz (44 gjf.,19 különleges szer, 12 egyéb jármű) vett részt. 

 

Következtetések és tapasztalatok 

 

A 2009. június 7-én lezajlott rendkívüli időjárást követően a károk nagysága, típusa és 

kiterjedése következtében egy kivételes helyzet állt elő. Az európai uniós parlamenti 

választások a vihar által érintett településeken is rendben lezajlottak. A választás eredményei 

az áram nélkül maradt településeken a vészforgatókönyvek alapján kerültek felterjesztésre, 

ilyen vonatkozásban segítségkérés az igazgatóságra nem érkezett. A károkat, ideiglenes 

helyreállítási munkálatokat a megye tűzoltóságának szinte teljes állománya mellett a bevont 

külső (megsegítő) szervek összehangolt munkájával is csak közel egy hét alatt lehetett 

elhárítani, felszámolni és elvégezni. Ennek egyik oka az volt, hogy a károk jellegéből 

adódóan speciális eszközökre (láncfűrész, emelőkosaras gépkocsi stb.) volt szükség. Ezen 

eszközök – a külső technikai segítséget is figyelembe véve – csak korlátozott mértékben 

álltak rendelkezésre. A lakosok nagy része az önmentést, ideiglenes helyreállítást 

végrehajtotta, illetve közreműködött, de volt példa arra is, sajnos nagy számban, hogy a kárt 

szenvedett lakosok (életerősek) „megvárták” amíg a tűzoltó erők odaérkeznek, és ők maguk 

nem működtek közre a károsodott ingatlan ideiglenes helyreállításában. A károk enyhítésére a 

kormány megalkotta a 1094/2009. (VI.15.) számú határozatát. A határozat az önkormányzatok 

részére szab meg feladatokat, amelyek végrehajtása a kisebb létszámú hivatali apparátussal 

rendelkezők részére a napi működés mellett szinte megoldhatatlan problémákat jelent. A 

biztosítás kivételével semmilyen féle kárenyhítésre nem jogosultak azon lakosok, akik a 

további károk megelőzése érdekében a kárfelmérés előtt megjavíttatták, vagy megcsináltatták 

használt palából a károsodott ingatlanjuk tetőhéjazatát. Célszerű lenne létrehozni egy 

Katasztrófavédelmi Alapot mind megyei és mind országos szinten, ami a hasonló helyzetek 

elsődleges beavatkozásainak pénzügyi fedezetét biztosítaná, valamint rendkívüli helyzetekben 

(határátkelőnél kamionok feltorlódása során mobil WC biztosítása, hőségriadó esetén 

palackozott víz osztása, viharkár esetén fólia biztosítása) is lehetőséget biztosítana a gyors 

intézkedésre. A megyei országgyűlési képviselők egyöntetűen támogatták a Magyar Nemzeti 

Katasztrófa Alap létrehozásáról és működési feltételeinek a megalkotásáról szóló 

országgyűlési határozati javaslatot, melyet az országgyűlés elé terjesztenek. 

 

A biztosítók kárjelentéseinek értékelése 

 

A rendelkezésre álló adatok meglehetősen hiányosak, pontosabban csak a 

kárbejelentések számát, az érintett terület nagyságát és a rendelkezésre álló kártartalékot 

tüntetik fel. A hazai mezőgazdasági biztosítások – amint az már a korábbi VAHAVA 

tanulmányokból ismert – rendkívül alacsony „fedettségűek” más EU tagországhoz 

viszonyítva. Esetünkben Szabolcs-Szatmár-Bereg megyére a biztosítási lefedettség alig 17%, 

amely figyelembe véve a viszonylagosan nagy gyümölcs, kert részarányt (7,6%) valamint a 

szántóföldi zöldségtermesztés és a fóliás termesztés részarányát indokolt volna a jóval 

magasabb biztosítási lefedettség. A kedvezőtlen helyzetnek több oka is van, melyeket röviden 
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ismertetünk: (1) a krónikus tőkeszegénység, főként az egyéni kis területen (10 ha alatt) 

gazdálkodóknál (elaprózott részterületeken nehéz jövedelmezően gazdálkodni); (2) a 

szemléletből eredő hátrány, „az úgyis segít az állam, minek költsek még erre is” gondolat; (3) 

a „majd csak kibírom valahogy, ha károm van majd kötök biztosítást a jövő évre” mentalitás. 

Mint látható egyik szemlélet sem kedvez az agrárbiztosítások széleskörű vagy 

legalább megfelelő mértékű elterjedésének. Ami pozitív irányú kezdeményezés tapasztalható 

az évről-évre növekvő gazdabiztosítási egyesületek alakulása, amelyeket nonprofit alapon az 

azonos veszélyközösségbe tömörült gazdák hoznak létre. Talán a közvetlen érdekeltség, 

(kármegelőzés, kárenyhítés) itt érvényesül a legjobban, tekintettel arra, hogy a kockázati 

közösségnek kell fedeznie a károkat. Ugyanakkor saját forrásból kell előteremteni a 

biztosítási fedezetet. Az egyesületek érdekeltek a minél egyszerűbb és gyors 

adminisztrációban (az „üzemelési” és kárkifizetési költségek tekintetében egyaránt). Erős a 

társadalmi és szakmai kontroll. A MABISZ mezőgazdasági tagozatának vezetője által 

összegyűjtött statisztika a 2009. június 7-re vonatkozó kumulált adatsorait mutatja be 

Szabolcs-Szatmár-Bereg megyére, valamint további három megyére együttesen. Az a kevés 

károkra vonatkozó adat (3. táblázat), amely egyáltalán rendelkezésre áll az arányokat és a 

károsított területek nagyságát tekintve Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében mutatja messze a 

legnagyobb értékeket. Érdemes összehasonlítani a biztosított és a ténylegesen kárt szenvedett  

területeket: 10 320 ha szemben a 143 000 ha-ral.  

A rendelkezésre álló viszonylag kevés biztosítói adat, amely összegében egy összevont 

(kumulált) adatnak tekinthető, mivel több káreseményt összevontan jellemez, szintén egy 

számban vannak kifejezve az egyes kultúrák biztosítási kár neméről. Ennek oka főleg a 

statisztikai nyilvántartási rendszerben illetve az üzleti titokra való hivatkozásban keresendő. 

A biztosítási szektor megerősödése csak úgy képzelhető el, ha jól meghatározott 

szakmai alapon nyugvó kárenyhítési rendszer van életben,. A gazdálkodás közgazdasági 

szempontból „stabil” alapokon nyugszik. Nem utolsó sorban egy szemléletváltásnak kell 

bekövetkeznie mind a gazdák, mind a biztosítók részéről, amely szerint egyenlő 

„partnereknek” tekintik egymást, nem ellenfélnek a fennálló érdekkülönbségekből adódóan. E 

célok az alábbiakban valósulhatnak meg (7. táblázat). A táblázatban taglalt lehetőségek, 

módszerek bár országos viszonylatban érvényesek, mégis az agroökológiai és gazdasági 

feltételek együttes értékelése, minősítése a kockázatok szempontjából különös fontosságúak 

Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében tekintettel a megye feltételeire és a mezőgazdaság kiemelt 

szerepére. 

 

3. táblázat. A mezőgazdasági károkra vonatkozó információk (július 7.)  

Biztosítók Kárbejelentés 

(db) 

Károsodott terület   

(ha) 

Kártartalék (m Ft) 

Groupama 37 2.200 130 

Allianz 65 2.700 270 

Generali 350 3.800 402 

K&H 89 1.620 37 

Összesen 541 10.320 839 

. 

 

A 2009. június 16-án és azt megelőzően és követően Zala, Somogy, Baranya 

megyékben sok biztosítottnál június 16. előtt és június 16-án is volt jégkár. 
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4. táblázat. Mezőgazdasági kárra vonatkozó információk (június 16-a előtt) 

 Biztosítók Kárbejelentés  

(db) 

Terület  

(ha) 

Kezdeti 

kárbecslés (m Ft) 

Allianz 45 2.000 350 

Generáli 300 6.000 449 

Groupama 237 11.149 500 

K&H 25 1.360 36 

Eqyesület 78 3.960 250 

Összesen 685 24.469 1.585 
  

5. táblázat. Kisvállalkozói és lakossági vagyonkárok 

2009. június SZABOLCS 

db várható kárérték (mFt) 

Aegon 2 474 331,5 

Allianz 1 630 120 

Generali 2 141 310 

Groupama-Garancia 3 200 518 

Signal 378 50 

UNIQUA 355 40 

QBE ATLASZ 65 8 

K&H 589 90 

UNION 125 44 

Magyar ÍPosta 268 70 

MKBB 10 0,4 

KÖBE 5 0,1 

Összesen 11 240 1 582 

 
Következtetések 

 

A jelenség körülményeinek ismeretében vizsgáljuk meg azokat a pozitív jellegű 

beavatkozásokat, amelyek a gazdálkodókat, a lakosságot, az ingatlanjaikon károsult 

vállalkozókat egyaránt érintették. Feltétlen „pozitív” hatásúaknak kell tekinteni a 

következőket. 

1. A szakmai kormányzat gyors törvényalkotása, a katasztrófatörvény módosítása. A 

Nemzeti Agárkár-enyhítési Rendszer 2009-től hatályos új feltételrendszerének 

kidolgozása illetve a módosítása azáltal, hogy a jégverést is beemelte a 

kárenyhítendők körébe a 32/2009 (III.31) FVM rendelet módosításakor. Ez azt jelenti, 

hogy a fagykár, belvízkár, aszálykár és jégverés (kombinált viharkár) esetén is a vis 

maior alapnak kell kárenyhítést eszközölnie a tényleges károkat tekintve. 

2. Figyelemre méltó volt az az országos összefogás, amelyben a tűzoltóság és a polgár-

védelem gyors mozgósítással (öt megyéből) az erők koncentrálásával szakszerűen 

tudott beavatkozni elsősorban a lakossági vagyont és az infrastruktúrát sújtó kár 

enyhítése céljából. Meglehetősen nagy erőket mozgósítottak technikában (75 eszköz, 

418 fő tűzoltó). 

3. Hatékony és gyors együttműködés történt jó eredményekkel, a kárfelmérést a 

biztosítók az érintettekkel együtt végezték, s a tűzoltóság részéről viszonylag hamar, 

június 16-ra átfogó jelentést tudtak adni a 40 település kárigényéről, 7738 db épület 

kárértékeiről, melyek összesen 520 millió Ft-ot tettek ki. 
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4. A testületek közül a hivatásos és önkéntes tűzoltó szervezetek végeztek kiváló munkát, 

mivel egy héten belül eltávolították az infrastruktúrát terhelő akadályokat (pl. kidőlt 

fákat), kiszivattyúzták az elöntött pincéket, lefedték fóliával ideiglenesen az 

épületeket… stb. 

5. Példásnak bizonyult az önkormányzatok lakosságot segítő, mentő munkája az 

ideiglenes befogadó helyek létesítésével, gyors segélyek, fóliák, majd tetőfedő 

anyagok biztosításával. 

6. A civil szféra – az önkéntes tűzoltóegyletek, önkéntes lakossági mentőcsapatok illetve 

szolgálatok révén – közvetlenül segített a kárenyhítésben illetve a romeltakarításban. 

A pozitív beavatkozások, mint ahogy az elsőként kiemelt kárenyhítéssel foglalkozó 

1094/2009. (VI.15.) kormányrendelet előírása szerint valamennyi díjfizető résztvevő jogosult 

kárenyhítésre a Nemzeti Agrárkár-enyhítési Alapból a már említett jég, belvíz, aszály és fagy 

kárnemekre. Nézzük meg (6. táblázat), hogy milyen észrevétel, kritika fogalmazódott meg a 

hatályba lépés kezdetén a gazdálkodók szemszögéből! 

 

6. táblázat. A 094/2009. (VI.15.) törvény kritikája gazdálkodói szemszögből 

Pozitív kritika 

 

 

Negatív kritika 

Egyöntetű a részesedés, független a kockázat 

mértékétől. 

Súlyos MOSZ bírálat: az őstermelőknek nincs 

díjfizetési kötelezettségük. 

Aki fizetett (díjat), annak jár a kárenyhítés. A díjfizetési kötelezettség június 30-ig nem 

megfelelő, mert a növénytermesztőnek nincs 

bevétele ez idő tájt, ezért az őszi határidő 

ajánlott. 

Őstermelőknek nem kötelező a belépés a 

kárenyhítési díjfizetési alapba. 

Nem megfelelő a kárenyhítés indokoltságának 

az elismerése (pl. az öntözés bevezetésénél 

nincs kárenyhítés, hiányoznak az olyan 

támogatások, mint pl. a vízdíj eltörlése). 

A referencia hozamérték elfedi a gazdálkodás 

egyéb veszteségeit 

Differenciáltan kell (legalább ökológiai 

körzetenként) a kársújtott területek határait 

megszabni – a tényleges károk szerint. 

Nem szükséges a biztosítás, mivel mégis van 

kárenyhítés a négyféle kárnemre 

(költségkímélés).. 

Túl magas a 30% feletti kárkifizetési határ. 

 

Amint az érzékelhető, a gazdálkodókat kifejezetten támogató 1094/2009 (VI. 15.) számú 

ún. kárenyhítési törvény alkalmazásánál igenis adódhatnak valós vagy vélt károsodások, 

amelyek akár a törvény hatálya alá vagy hatályán kívül esnek, a jó szándék ellenére is. 

A módszerek támogatásánál (állami „elismerésénél”) döntő lehetőségekként kell 

tekinteni a mikro- és mezoklímát pozitív irányban alakító eljárásokra, amelyek a káros 

jelenségek kialakulását akadályozva hosszabb távon is kedvezőbb klímaviszonyokat 

teremthetnek.  Talán jó példát szolgáltat erre a kiszáradó és aszállyal sújtott Alföldön belül az 

átfogó tájrehabilitáció Nagykörű térségében, ahol az ártéri gazdálkodás értékelőállító szerepe 

szerencsére kapcsolódott az árterek vizes élőhelyeinek visszaállításához. 
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7. táblázat. Kárenyhítési lehetőségek a hazai mezőgazdaságban 
Közgazdasági jellegű 

lehetőségek 

Ökológiai jellegű lehetőségek Technológiai jellegű 

lehetőségek 

Állami katasztrófa-alap 

• Biztosítási díjfizetési 

támogatás 

• Díj-jóváírás 

• Önrész-vállalás 

• Bonus-malus rendszer 

bevezetése 

mezőgazdasági 

biztosításokban 

• Nonprofit 

gazdaszervezetek a 

biztosításban 

 

• Ökológiai szempontból 

alkalmazkodó 

tájhasználat 

• Művelési ág helyes 

megválasztása 

 

• Speciális élőhelyek 

biztosítása 

(árterek, fokgazdálkodás) 

 

• BMP módszerek 

alkalmazása 

• Vízmegőrző művelés 

• Minimum-tillage 

Táji adottságoknak megfelelő 

Faj- és fajtaválasztás 

 

Az időjárás szélsőségeiből fakadó „potenciális” károkat – főként hosszú távon – a 

tájhasznosítás módjának megválasztásával és a terület vízháztartásának a szabályozásával, a 

felelősségteljesebb, szakszerűbb gazdálkodással (Best Management Practice) operatív módon 

való alkalmazásával lehetséges az egész ország területére kiterjeszteni (9. ábra). 

 

Összegzésképpen az állam elemi kár enyhítési elveinek illetve gyakorlatának az alábbi 

szakmai „szűrőkön” kell átmennie (a mezőgazdasági elemi károk előfordulásánál): 

(1) a termesztett kultúra összhangban van-e az agroökológiai feltételekkel (oda illik-e 

vagy sem/?/); 

(2) a helyre adaptált agrotechnika mint potenciális kárcsökkentő (eróziót, deflációt, 

elöntést stb.) tényezőcsoport – az agrotechnika minősítése (9. ábra); 

(3) megtett-e mindent a gazdálkodó vagy azok a szervezetek (pl. gazdabiztosítók) a 

prevenciós beavatkozások érdekében (pl. jégeső elhárítás valamely formája); 

(4) idejében és megfelelő lehatárolással történt-e az elemi károk tér- és időbeli 

lehatárolása (a gazdálkodótól függött-e és mennyiben a végrehajtás) 

 

A gazdálkodók szempontjából megfogalmazódó (jogos) igények: 

1. gyors és szakmailag megalapozott kárfelmérés; 

2. lehetőleg a kárfelmérés utáni kifizetés (legalább még a termelési ciklusban); 

3. legyen mindenki számára „kötelező” a káralaphoz való hozzájárulás, termőhelyi 

veszélypotenciál szerint; 

4. legyen közvetlenül anyagilag elismerve a kármegelőzést szolgáló preventív beruházás; 

5. szempont lehet a 30%-nál nagyobb kárlimit csökkentése, különös tekintettel az adott 

régió ökoszociális viszonyaira. 

 

 

 



 

107 

  

 
9. ábra: A gazdálkodás – elemi károk biztosítási sémája a veszélyeztetettség alapján 

 

Örvendetes tény, hogy az elemi károk okozta veszteségeket az államjogilag 

szabályozottan kompenzálja. A kérdés: milyen mértékben és milyen gyorsan. A 

mezőgazdasági termelés jellegénél fogva hosszú távon számol az elemi, akár katasztrófaszerű 

károkkal is, ezért döntő szempont, hogy a vis maior helyzetekhez megfelelő katasztrófa-alap 

álljon rendelkezésre. Ha a hozzáférés szakmailag és hosszú távon megalapozott (főként a 

preventív védekezés elveinek betartásával, ami már önmagában is kockázatcsökkentő hatású), 

akkor az államnak érdeke, elsőrendű feladata a bajba jutott gazdálkodók megsegítése. 
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GÉCZI RÓBERT – BARTON GÁBOR 
 

VAKVÁGÁNY – A VERESPATAKI TERV 

 

A tavaly márciusban, három év elteltével ismét tüntetésbe fogtak Romániában a 

verespataki bányaberuházást ellenző civilek, miután a román kormány egyértelművé tette, 

nem hajlandó lemondani az arany- és ezüsttartalékok kiaknázásáról. A civilek és a zöldek 

aggodalma nagyon is érthető, ugyanis az elmúlt három évben úgy tűnt, hogy lekerült a 

napirendről az erdélyi település alatt nyugvó színesfémlelőhely kiaknázásának ügye, miután a 

bukaresti parlament 2014-ben elutasította a beruházást elősegítő törvénytervezetet, de az idén 

a kormány nyilvánvalóvá tette, hogy mindenáron kitermelné a verespataki drágafémeket, 

ezért minden természetvédelmi övezetté nyilvánítást ellenez. Abban az esetben, ha Verespatak 

táj- és természetvédelmi szempontból védetté válna, felkerülne a UNESCO világörökségi 

listájára, nem lehetne kitermelni a település alatt található tartalékokat. Verespatak számára 

civil szervezetek szorgalmaztak nemzetközi védelmet, követelve, hogy a román hatóságok 

terjesszék fel a bányatelepülést az épített örökséget védő UNESCO-listára. Azt remélték, 

hogy ezzel megakadályozhatják a környező hegyek apróra őrlésével és ciántechnológiás 

átmosásával járó aranybányaprojektet.1 

A román hatóságok szerint a világörökségi védettség mostani elnyerése hátrányt 

jelenthet abban a jelenleg zajló kártérítési perben, amelyet a Verespatakon aranybányát nyitni 

akaró kanadai Gold Corporation indított a román állam ellen. Románia attól tart, hogy a 

világörökséggé nyilvánítás újabb muníciót adhat a kanadaiaknak azon érvelésükhöz, hogy a 

román állam megvezette őket, amikor a színesfém kitermeléséhez szükséges engedélyek 

megadásával hitegette több mint egy évtizeden keresztül – áll az idén június 13-án kiadott 

kormánynyilatkozatban.2 

 

Előzmények  

 

Verespatak neve az elmúlt két évtizedben a ciános technológiájú aranybányászattal 

kapcsolatosan került be a köztudatba. Tény, hogy a helyiek által az ördög szemének nevezett 

arany rányomta bélyegét a település kialakulására és történetére. 

Az 1990-es évek végén a Roşia Montană Gold Corporation kanadai-román 

vegyesvállalat egy Verespatakkal kapcsolatos tervet mutatott be, mely szerint az Európában 

egyedülálló, jelenleg 10 milliárd euróra becsült 300 tonnányi arany- és 1600 tonnányi 

ezüstkészlet kitermelését célozza.  

A terv szerint az 1600 hektárt érintő projekt során két települést – Verespatakot (Roşia 

Montană) és Szarvaspatakot (Corna) – teljesen ledózerolnák, házakat, templomokat és 

temetőket törölnének el a föld színéről létrehozva Európa legnagyobb külszíni 

nemesfémbányáját. A terv szerint a 16-17 év alatt ciános technológiával kitermelt érclelőhely 

helyén egy zagytározó és több kizöldített meddőhányó maradna. További négy év alatt pedig a 

táj rehabilitációja – az ipari létesítmények területeinek termőtalajjal történő beborítása és 

újranövényesítése – 2020-ra természetközeli állapotot eredményezne. A 1076/2004 évi (VII. 

 
1 Románia területén az elmúlt fél évszázad során két katasztrófával végződő zagyülepítő gát szakadt át. 1971. 

október 30-án a Hunyad megyei Felcsőcsertezs (Certej) falu egy részét sodorta el a zagy. 89 halásos áldozatot és 

74 sebesültet követelt. 2000. január 30-án a nagybánya mellett található Zazár (Săsar) település közelében 

található ülepítő gátja szakadt át. A ciánt és nehézfémeket tartalmazó zagy a Lápos folyóba, ahonnan a 

Szamosba, majd a Tiszába ömlött. Ez az esemény okozta az ismert tiszai ciánszennyezést 
2 SZÉKELY Kriszta: A legfelsőbb védelmi tanács asztalára kerül Verespatak UNESCO örökségvédelmi védettsége. 
Szabadság. Kolozsvár, 2018. június 13. http://szabadsag.ro/-/a-legfelsobb-vedelmi-tanacs-asztalara-kerul-
verespatak-unesco-oroksegvedelmi-vedettsege (letöltés 2018. június 20.) 
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8.) Kormányrendelet előírásainak megfelelően a módosított övezeti településrendezési terv 

környezeti vizsgálatához egy Különleges Bizottságot létesítettek. A bizottsági jelentés alapján 

a beruházók zöld utat kaptak a terv kivitelezésére. 

 

A terv 

 

1999-ben a Rosia Montana Gold Corporation (RMGC) mindössze hárommillió 

dollárért 25 éves koncessziót szerzett a román államtól a két település területére. A beruházás 

teljes költségét 1,7 milliárd dollárban állapították meg, amiből 400 milliót már 2005-ben el is 

költöttek az ingatlanok felvásárlására. A cég adatai szerint összesen 4 milliárd dollár bevételt 

ígért a román államnak a bányatársaság. Közvetlenül 1,8 milliárdot a költségvetésbe 

utalnának át az állam 19,3 százalékos részesedése után, de fizetnek még bányajáradékot, 

illetve állami és megyei adót is. Emellett beruháznának további 2,4 milliárd dollárt 

foglalkoztatásra, építkezésre, technológiai felszerelésekre és a táj rehabilitációjára. Ezek az 

összegek az országba történő közvetlen külföldi tőkebefektetés nagyságát növelnék, illetve a 

helyi megrendeléseken keresztül folynának be a román gazdaságba. További 2,4 milliárd 

dollárt a cég humánerőforrásokra fordítana. Az összegek közvetlen beruházást jelentenének a 

román gazdaságba: azokhoz a romániai munkavállalókhoz, vállalkozókhoz és cégekhez 

kerülnének, amelyek az RMGC számára szükséges termékeket és szolgáltatásokat biztosítják 

a bánya építkezési, üzemeltetési és rekultivációs szakaszában.  

Ugyanakkor a századfordulóig bányászatot folytató Minvest állami vállalat (amely az 

RMGC részvényesévé vált) átengedte kitermelési engedélyét a Gabriel Resources Rt.-nek. 

Kezdetben az anyagi gondokkal küzdő verespataki önkormányzat kedvezően fogadta a 

beruházó megjelenését, hiszen az RMGC Regionális Környezeti Akcióterv környezeti 

stratégiai céljai előremutatóak voltak: 

- a lakosság társadalmi és életszínvonalának javítása; 

- a hulladékgyűjtési, -válogatási és -tárolási előírások teljesítése; 

- a szennyezések olyan szintű korlátozása, mely nem okoz jelentős hatást a 

vízminőség tekintetében; 

- a szennyezőanyag kibocsátásának korlátozása, 

- a zajszennyezés forrásnál történő korlátozása; 

- a biodiverzitást, növényvilágot és állatvilágot érő hatások visszaszorítása 

- a kulturális, építészeti és régészeti örökséget érő negatív hatások 

minimalizálása; 

- az emberi egészség védelme; 

- az úthálózat fejlesztése; 

- a tájkép romlását kiváltó hatások enyhítése; 

- a talajokat érő negatív hatások korlátozása; 

- a meglévő erőforrások maximális kihasználása; 

- az üveghatású gázok kibocsátásának csökkentése. 

  

A román–kanadai bányatársaság 2009-ben megszerezte a környezetvédelmi engedélyt. 

Az RMGC által benyújtott környezeti hatástanulmány részét képező településfejlesztési tervet 

az akadémiai körök, több mint ezer ismert személyiség és összesen hetvenhét zöld szervezet 

nyomására a kormány „nem fogadta el, vagy utasította el", hanem a vitát és a döntést 2013 

őszén a parlamentre bízta. A parlamenti bizottság pedig 2014-ben a terv elutasítása mellett 

döntött. Ezzel párhuzamosan 2015. szeptember 15-én a Bákói (Bacãu) törvényszéken az 

RMGC végleg elvesztette az Alburnus Maior3 és a Salvați Bucureștiul (Mentsétek meg 

 
3 Alburnus Maior Verespatak latin neve  
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Bukarestet) civil szervezetek által indított, a környezeti hatástanulmány elutasítását célzó pert. 

2016 őszén a távozó román kormány4 kulturális minisztere előterjesztett az UNESCO-

hoz egy pályázatot, azzal a céllal, hogy vegyék fel a települést a védett kulturális örökségek 

listájára. Verespatak védetté nyilvánításának folyamata 2011-ben indult el, amikor az országos 

műemlékbizottság a kulturális tárcának javaslatot tett a település felterjesztésére a 

világörökségi listára. 2016 februárjában a kulturális minisztérium és a környezetvédelmi tárca 

levélben értesítette az UNESCO párizsi világörökség-központját, hogy Románia felvette 

Verespatakot a világörökséggé nyilvánításra javasolt helyszínek listájára. Bukarest akkor arra 

az egyedi kulturális tájra, az ember és környezete közti értékteremtő kölcsönhatásra 

hivatkozott, ami a több ezer éves aranybányászat során alakult ki az erdélyi településen. 

Ugyanakkor Verespatak védetté nyilvánítása hátrányosan érintheti a román állam 

érdekeit abban a perben, amelyet a lelőhelyet több mint tizenöt éve kiaknázni próbáló kanadai 

Gabriel Resources indított Románia ellen. A társaság 2015-ben a beruházási viták 

rendezésének washingtoni székhelyű nemzetközi központjánál kezdeményezett eljárást, és 4,4 

milliárd dollár kártérítést követel a román államtól. A kanadai többségi tőkével és a román 

állam húszszázalékos részesedésével alapított Rosia Montana Gold Corporation Európa 

legnagyobb külszíni aranybányájának megnyitását próbálta engedélyeztetni, ahol 

ciántechnológiás eljárással a színesfémet kitermelni. Ezzel párhuzamosan a román kulturális 

minisztérium 2017 telén műemlékvédelmi területté nyilvánította Verespatak két kilométeres 

övezetét, ennek nyomán a térségben nem szabad bányászati tevékenységet folytatni. A 

kulturális, illetve környezetvédelmi tárca ugyanakkor 2016 februárjában levélben értesítette 

az UNESCO párizsi világörökség-központját, hogy a bukaresti hatóságok felvették 

Verespatakot a világörökséggé nyilvánításra javasolt helyszínek listájára.  

 

A felszíni kitermelés  

 

Eredetileg a felszíni kitermelés ötletét 1851-ben Franz Hauer osztrák geológus vetette 

fel. Az RMGC által bemutatott Megvalósítási Tanulmány (MT) szerint a kitermelés 

beindításához a verespataki 740 családi házból 1800 ember áttelepítésére lenne szükség, nem 

szólva a térségben található nyolc templomról és a hozzájuk tartozó temetőkről. Mindez a 

település közigazgatási körzetének 39%-át érintené.  

Az aranybányászat ismert környezeti és társadalmi hatásai mellett az is aggodalomra 

ad okot, hogy az RMGC többségi tulajdonosa, a Gabriel Resources új ebben az iparágban, 

nem rendelkezik a szükséges tapasztalatokkal egy ilyen beruházás megvalósításához. A 

kivitelezés útjában már csak a négy falu és a környezetvédelmi mozgalmak állnak. 2006-ban 

17 zöldszervezet a bíróságon megtámadta az RMGC városrendezési tervét, és a 

környezetvédelmi miniszter a per időszakára felfüggesztette a cég működési engedélyét. 2010 

júniusában a Bukaresti Ítélőtábla az RMGC javára döntött, kötelezte a hatóságot, hogy állítsa 

ki a tározó megépítéséhez szükséges engedélyeket. 

 Az RMGC tevét elemezve a gondok négy fő kategóriája rajzolódik ki. Ezek: (1) a 

környezeti hatások, (2) a kitelepítés és következményei, (3) a kulturális örökségre gyakorolt 

hatások és (4) a gazdasági egyenleg. 

 

(1) Az ércek magas kéntartalma miatt nagyon megnőhet a savas bányai szivárgás 

lehetősége. Az összes lelőhelyről kinyert érc tekintetében a kéntartalom általános 

középértékeként 1,9% kén volt a számítások eredménye. A legmagasabb középértéket – 2,4%-

os kéntartalmat – a Várhegyről származó minta tartalmazza. Az 1%-nál magasabb 

kéntartalmú anyagok várhatóan savat termelnek, és potenciálisan különféle fémeket hoznak 

 
4 A Dacian Cioloș vezette technokrata kormányról van szó. 
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létre a savas bányai szivárgás következtében. A savas bányai szivárgás, erősen 

környezetszennyező, fémionokban (nehézfémekben) gazdag bányavíz, amely akkor 

keletkezik, amikor szulfid-ásványok vízzel és levegővel érintkeznek. A bányászat során, a 

levegőn igen instabil szulfidtartalmú ércek a felszínre kerülnek, azaz érintkeznek a levegő 

oxigénjével és vízzel, oxidálódnak, és fémhidroxid és kénsav képződik. A fémhidroxid 

nagyrészt sárga iszap formájában leülepszik, a kénsavas víz pedig kioldja a talajból a 

fémionokat, és ezzel párhuzamosan a szulfidokban lévő fémek megjelennek a vízben. A 

fémszulfidok a leggyakoribb savképző szulfidásványok, míg az ólom, a kadmium, a réz, a 

cink és a higany-szulfidok a legkárosabbak. Ez utóbbi fémek csak alacsony pH-érték esetében 

maradnak oldott állapotban, és fejtenek ki káros hatást a vízi környezetre, magasabb 

koncentráció esetében az emberre és a többi élőlényre is. A szulfidokban található fémek 

másik csoportja akkor is képes oldott állapotban maradni, ha a kifolyó vagy a befogadó víz 

pH-értéke később megemelkedik. A fémek e csoportjába tartozik az arzén, a szelén és a 

tallium; akárcsak az előbbi fémek, ezek is komoly kárt okoznak a vízi környezetben, és 

veszélyesek a szennyezett vizet fogyasztó élőlények egészségére. A nehézfémek ismert 

hatásai miatt a savas bányai szivárgás igen súlyosan károsíthatja a felszíni vizeket. Addig, 

amíg a közvélemény figyelmét elterelte a nagybányai ciánszennyezés, az Aranyosba 2001 

első félévében három alkalommal is ömlött nehézfém-tartalmú zagy az aranyosbányai 

tározóból. Mivel a tervezett meddő szulfidtartalma általában hasonló, mint magáé az ércé, 

nagy valószínűséggel számítani lehet a savas bányai szivárgásra. A meddőhányó, különösen 

az elszórt érclelőhelyeken, a kívánt minőséget épphogy el nem érő ércből tevődik össze, és 

általában szulfidtartalma megegyezik az ércben levő koncentrátummal. Az őrlés és a cianidos 

kezelés után megmaradt meddőanyag mérete igen változatos lehet, benne a nagyobb, ököl 

nagyságú kőzetdaraboktól az apró szemcsékig változatos granulometriát mutat. Ez kedvezően 

befolyásolja a víz és az oxigén a meddőben történő szabad áramlását. Ha lefedetlen marad, 

mint ahogy az abrudbányai eset mutatja, a csapadék 30-60%-a átszivároghat rajta. A terv nem 

javasol alagcsöveket a meddőhöz. Ha a meddőanyag szennyezést eredményez, az bekerül a 

felszíni és talajvizekbe. 

 A bánya bezárásának költségét 19,53 millió dollárra becsülték – ebben nincs benne a 

szennyvíz kezelésére fordítandó pénzösszeg. Az USA-ban egy hasonló méretű bánya esetén a 

kiadás 30-60 millió dollár között mozog; a víz tisztításának hosszabb távú költségei még 

további 30-60 millió dollárt jelenthetnek5. Az RMGC az érc nemesfémtartalmának kinyerése 

során aktiváló anyagként a környezetre oly káros cianidot használna. Ez a technológiai eljárás 

képezi a projekt legkényesebb pontját: naponta 42 700 kilogramm cianidot használnának fel, 

vagyis 15 millió kilogrammot évente. A cianidos eljárás bevezetése következtében jelentős 

mennyiségű lassan lebomló melléktermék keletkezik: cianát, tiocianát és cianidos 

fémvegyületek. A zagytározóban a cianid-koncentráció nem haladhatja meg az 50 mg/litert, 

hiszen ennél magasabb érték környezeti katasztrófához vezethet. Az egész technológia akkor 

válik alapvetően veszélyessé, amikor a ciános oldat kikerül a zárt technológiai rendszerből6. 

Az őrlőmalomból a zagytározóba kerülő víz cianid szintjét 100-130 mg/literre tervezik. 

Kezelés hiányában ez a szint elég magas ahhoz, hogy az összes közelben található élőlény 

pusztulását okozza. A projekt tervezői megvizsgálták a cianid kezelésére szolgáló 

módszereket, amelyekkel elkerülhető lenne az élővilág károsítása, és megállapították ennek 

költségeit; de ezeket a kiadásokat nem építették be a Megvalósíthatósági Tanulmányban7 

 
5 CHAMBERS, David M.: Technikai kommentárok a Verespatak Megvalósíthatósági Tanulmányhoz és a 

Verespatak Projektleíráshoz. Kézirat. 2003. 
6 FÖLDESSY János – BŐHM József: Arany és cianid – lehetőségek és kockázatok. Magyar Tudomány (173. évf.) 

5. 2012. 532–540.  
7 Roşia Montană Gold Corporation honlapja (letöltés: 2017. május 27.) 
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közzétett költségvetésbe8. 

A 2002 őszén napvilágot látott módosított projektleírás tartalmazza a kifolyó zagy 

cianid-tartalmának csökkentésére egyrészt a Világbank, másrészt Románia által kibocsátott 

irányelveknek megfelelően az ún. INCO kéndioxid/levegő eljárást. Ez a módszer nem 

távolítja el a teljes cianidot vagy a cianid-melléktermékeket a kifolyó zagyból, de a 

zagytározó vizével kapcsolatba kerülő szárazföldi élőlények pusztulását megakadályozó 

szintre csökkenti a cianid mennyiségét. A kéndioxid/levegő eljárás révén a cianidszint akár 1 

mg/literre is visszaszorítható lenne – természetesen a működési költségek ennek megfelelően 

növekednének. Ám még ez a cianid-koncentráció is végzetes mennyiségű lehet a vízi 

környezetben élő élőlények számára. Mi több, a cianid-melléktermékek (tiocianát) 

mennyisége nem csökken a vízi élőlények veszélyeztetettségi szintje alá. Ezzel magyarázható, 

hogy a zagy tározómedencéből való kiömlése környezeti szempontból elsődleges 

szükségszerűséggé válik. A Megvalósíthatósági Tanulmány szerint a kéndioxid/levegő eljárás 

alkalmazása – 1 mg/liter eredmény mellett – további 9,1 millió dollárnyi tőkeigényt jelentene, 

míg a működési költségek évi 2,95 millió dollárra nőnének.  Ez 2% növekedést jelentene a 

projekt tőkebefektetési költségei és 3% növekedést a működési költségek tekintetében. Ezzel 

szemben 50 mg/liter eredmény a kéndioxid/víz eljárás alkalmazása összességében „csak” 1,22 

millió dollárral emelné a működési költséget.  

  (2) A kitelepítés és a bánya tevékenysége lakhatatlanná teszi Verespatakot és 

egyértelműen megsemmisíti Szarvaspatakot. Az előbbit a bányászati tevékenységgel járó 

robbantások, valamint a nehézgépjármű forgalom teljesen romba döntheti, ui. a felszíni 

kifejtésnél napi 20 t TNT robbanóanyagot használnak.  

 A kitelepítésekkel foglalkozó szakirodalom nem nagyon ismer olyan esetet, amikor a 

kitelepített közösség nem járt volna rosszabbul. Ez az esetek nagy többségében a közösség 

szétesésével, az alkoholizmus és a szélsőséges viselkedési, devianciás minták 

megerősödésével, valamint az idősebb lakosság gyors elhalálozásával jár. Az idősek számára 

a kitelepítés egyenértékű a halálos ítélettel – nem véletlen hogy ők azok, akik leginkább 

ragaszkodnak a megszokott lakhelyükhöz, ehhez kapcsolódóan a templomokhoz és 

temetőkhöz is.  

A külszíni fejtés, a meddőhányók és a zagytározó létesítése további 722 ha 

földterületet venne igénybe a már megbolygatott 625 hektáron felül. A projekt a három 

település teljes földterületének 18%-át foglalná el. Ezt azt jelenti, hogy 877 családot kellene 

áttelepíteni.  

Verespatak környékén az 1970-es években már lezajlott egy kitelepítés, amikor a 

Nanu-patak völgyében a külszíni fejtés megnyitásával két tucat családot költöztettek ki a 

verespataki központban épített tömbházakba, Abrudbányára és Gyulafehérvárra. A 

kitelepítésre megjelölt „új falu” helye nem kedvező, és az RMGC által felajánlott könnyű 

szerkezetű bungalók fenntartási költségei meghaladják a helyiek lehetőségeit. A bánya 1600 

hektáros területével több száz családot fosztana meg a megélhetési források egyikétől. 

(3) A bányatevékenység hatásaként, a robbantások, a por és a nehéz gépjárművek 

jelentős forgalma szükségszerűen a falu épületeinek gyors állagromlásához vezet. A terület 

római kori értékei (pl. római tárnák a spanyolországiaknál jobb minőségben megőrzöttek), 

illetve a 2002 során felfedezett, feltehetően egy gazdag család földi maradványit tartalmazó, 

egyedülálló római mauzóleum számára a projekt megvalósítása egyértelműen a pusztulást 

jelentené, és pótolhatatlan veszteséget jelent. A jelenlegi régészeti ásatások során új, egyedi, 

kelta és római leletek is előkerültek, amelyek megőrzése csak helyben lehetséges. A régészeti 

feltárások a feltárandó területnek körülbelül tizedére korlátozódnak és nem a szakmai 

 
8 CHAMBERS i. m. 12. 
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szükségszerűséget, hanem a cég által diktált logikát követik; következésképp a 

megsemmisülés előtt nem jutunk átfogó, értelmezhető képhez a területről. Ahelyett, hogy a 

leletek egy gyűjteménybe kerülnének elhelyezésre, különböző múzeumok között szóródnak 

majd szét.  

A Román Tudományos Akadémia tizenkét pontos közleményében leszögezte, hogy a 

verespataki projekt nem közérdekű fontosságú, anyagi és szellemi értékek rombolása révén 

valósítható meg, a környezetet romboló hatású, jelentéktelen anyagi haszonnal jár, a helyi 

lakosság és a közvélemény ellene foglal állást, ezért kivitelezése értelmetlen és káros.9 

(4) A bánya tevékenysége Románia számára sem hoz gazdasági hasznot, ui. az állam 

számára a tényleges bevételi forrást csak a fizetések után adók jelentik. Tekintve, hogy a régió 

gazdaságilag elmaradottnak minősített, az RMGC tíz évig mentesül mindenféle 

adókötelezettség alól. A haszonból a román állam 2%-ot kap, miután a cég kifizeti tartozásait 

(a létrehozási költség legalább 450 millió USD, az RMGC tőkéje pedig ennek tizede, alig 40-

50 millió USD).  

Ugyanakkor a területnek a gazdaságilag elmaradott zóna minősítése miatt, az első 

időszakban a román állam szubvencionálja a bányában dolgozók munkabérét.  A bánya az 

építési szakaszban kb. ezer munkást foglalkoztat majd, de az üzemeltetéshez 250-300 ember 

is elég lesz. Az RMGC képviselői az abrudbányai bányászoknak 10 ezer munkahelyet ígértek. 

A bányatevékenység által hátrányosan érintett mezőgazdaságból élők számát pedig 6-700 

családra becsülték.  

A kitermelés költségvetése rendkívül alacsony energiaárakat tartalmaz – ami 

szubvencionálás esetén lehet csak valós. A bánya érctartalma a gazdaságosan kiaknázható 

aranytartalom alsó határán mozog.10 A projekt gazdasági szempontból azért ígérkezik 

nyereségesnek, mert az előrejelzések szerint a lelőhelyen 225,7 millió t arany található. 

Tonnánként 1,4 gramm aranyat és 7,5 gramm ezüstöt számolva a nyereség 297,675 t arany és 

1547,91 t ezüst lenne. A számításoknál használt fémtartalom 1,2 gramm tonnánként. A 

tapasztalatok szerint a gazdaságos arany-előállítás alsó határa az 1,15 g/t érték11. Ehhez hozzá 

tartozik, hogy az arany világpiaci ára rendkívüli mértékben ingadozik, tekintve hogy e 

nemesfémnek a valós értéke jóval alacsonyabb a felfogásból adódó konvencionális értékénél. 

Alacsony aranyárak a bányászat szüneteltetését vagy a bánya idő előtti bezárását jelenthetik. 

Ennek következménye, hogy a bánya bezárásának és a környezete rehabilitációjának terhei a 

román államra hárulnak, tevékenység, mely a magas költségek miatt más bányák esetén sem 

valósult meg megnyugtató és kielégítő mértékben. 

A projekt a helyi lakosság körében főleg a munkahelyek létesítése reményében talál 

támogatókat. Az elképzelések szerint az előkészítő munkálatok ideje alatt 200-550, míg az 

építkezés három éve alatt 2000 munkahely jöhet létre. A tényleges működés 17 éve alatt 558 

munkavállaló alkalmazását tenné lehetővé. A munkahely-teremtés azonban csalóka ígéretnek 

tűnik, hiszen a tényleges munkahelyek száma eléggé alacsony, részben időszakos jellegű. 

Továbbá nem elhanyagolható szempont, hogy helyben csak korlátozott számban találhatók 

meg a magasan képzett munkavállalók. Ez pedig vonzást gyakorol a magasan kvalifikáltak 

számára, munkaerő-vándorlást eredményez, tehát a létesítmény nem a helyi munkaerő-

felesleget köti le.  Így majdnem biztosra vehető, hogy a jól fizető munkák nagy részét nem 

helyi, valószínű külföldi szakemberek fogják megkapni. Következésképp megállapítható, 

hogy amíg az RMGC profitja biztosítottnak tűnik, a román állam és a helybeliek nyeresége 

minimális, kétséges és bizonytalan jellegű. 

A projekthez kiválasztott és a Szarvas-patak völgyében elhelyezésre kerülő 

 
9 HAIDUC, Ionel: Proiectul Roşia Montana între riscuri şi beneficii, ARS. 2013. 
10 CHAMBERS i. m. 13. 
11 CHAMBERS i. m. 8. 
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gátkonstrukciót módosított felvízoldali modellnek nevezik. Földrengésekkel szemben ezt a 

modellt nem tartják kellően biztonságosnak. Hegyes terepen tározógátak építése esetében a 

tervezésnél mindenképp földrengésekkel kell számolni (még akkor is, ha a terület nem 

szeizmikus mozgásoknak kitett övezetben helyezkedik el). Fontos, hogy a tárolt anyag ne 

kerüljön ki a gátak mögül. A tervezett gát felső része – melyet a módosított felvízoldali 

modell alapján kívánnak megvalósítani – földrengés szempontból sokkal sebezhetőbb lesz, 

mint az alsó rész, amelynél a középvonalas konstrukciót használnák. Ha a földrengés 

lerombolná a gátat, a kéntartalmú zagy belekerülne a gát alatti vízfolyásba. A gát a 

Szarvaspatak-völgyben, Abrudbányától két kilométerrel feljebb található (1. ábra).  

Az Európai Unió országaiban szigorú előírások vonatkoznak a lakott települések felett 

létesülő tározógátakra: a lakosság és a vagyoni értékek megóvása érdekében a víztározókéhoz 

hasonló biztonságos konstrukciót kell választani. A gát jelenlegi terve nem felel meg ennek a 

követelménynek. A projektleírás szerint a tározógát maximum 0,14 g talajgyorsulást lenne 

képes elviselni, amely egy a Richter-skálán egy nyolcas erősségű földrengésnek felel meg. 

Egy ilyen erősségű földrengés rendkívül súlyosnak számít, és akár 0,86 g talajgyorsulást is 

előidézhet az epicentrumtól számított 15 kilométeren belül.  Így a modellezett földrengés 

epicentruma, a projektleírás adatainak tükrében, mindenképpen jókora távolságra lenne a 

verespataki bányától. 

 

 
1.ábra. A tervezett zagytározó fekvése a Szarvaspatak-völgyben  

 

Annak megítélésére, hogy a feltételezett 0,14 g erősségű talajgyorsulás megfelelő 

kiindulási alap egy földrengés modellezéséhez, tisztázni kellene az említett nyolcas erősségű 

földrengés epicentrumának távolságát, és bemutatni a bányaterület és a térség geológiai és 

talajszerkezeti modelljét. Ezen túl azt is vizsgálni kéne, hogy egy kisebb, de közelebbi 

földrengés nem vezethet súlyosabb károsodáshoz. A legbiztonságosabb a középvonalas 

konstrukció használata lenne – nemcsak a gát alsó részén, de teljes egészében – ami azonban 

növelné a költségeket. A tározógát megépítéséhez a hulladékkőzetet – a meddőt – használnák. 

A gáthoz felhasznált hulladékkőzetet a sav- és fémtermelés elkerülése végett indokolt gondos 

vizsgálatnak alávetni. A Megvalósíthatósági Tanulmányból és a projektleírásból nem derül ki, 

hogy számoltak-e ezzel a feladattal, foglalkoztak-e ezzel a kérdéssel. 

Az EU irányelvei szerint a zagy a reaktív-veszélyes kategóriába tartozik. Veszélyes 

anyagnak minősülő hulladék esetében kötelező a szigetelt derítő biztosítása, ami a földágyra 

helyezett műanyag kettős, külső és belső szigetelési réteg közé elhelyezett sóder révén 

valósulhat meg. Így a felső réteg bármilyen szivárgása kimutathatóvá és helyrehozhatóvá 
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válik. Nem tudni, hogy a zagytározó medencébe szánt 300 mm tömörített réteg megfelelően 

szigetelő burkolatot képezhet. Nem tisztázódott az sem, hogy milyen sűrűségűre tervezik ezt a 

tömörített anyagot12. 

A Szarvas-patak vízgyűjtőjére vonatkozó geológiai felmérés megállapítja, hogy a 

vízfolyás hordalékos üledéke iszapos homokból, homokból és kavicsból áll, amit különböző 

vastagságú agyagrétegek egészítenek ki. Mivel az agyagrétegek nem borítják folytonosan az 

egész völgyet, megkérdőjelezhető a tározó hatékonysága, hiszen megfelelő vízzáró-réteg 

hiányában nem akadályozható meg a szivárgás. A tározógát alatt építendő töltés csak részben 

lehet hatékony ellenszere a szivárgásnak. A talajvíz szennyeződésének megakadályozása 

végett, szintetikus szigetelésre lenne szükség, aminek költsége 2001-ben egy USA-beli 

bányában négyzetméterenként 4,3 dollár költséget jelentett13. A tervezett zagytározó területe 

600 ha-os, aminek kettős szigetelése 13 millió dollárnyi többletköltséget okozhat. A MT csak 

egy 30 cm tömörített rétegre és egy 30 cm-es, hulladékkőzetből álló védőrétegre vonatkozik. 

A bányamunkálatok során, amikor az aknák elérik a talajvíz szintjét, szárazon 

tartásukhoz szivattyúk használatára van szükség. Mivel a bányászat során még nem oxidált 

szulfidásványokat hoznak felszínre, savas víz gyűlhet fel az aknákban. A régi vájatokból 

származó további szennyeződés és a savas bányai szivárgás jelentős mértékben hozzájárulhat 

az aknákban maradó víz pH-jának csökkenéséhez. Ha a bányaművelés befejeztével kialakuló 

aknatavakban savas, fémekkel szennyezett víz marad vissza, további bezárás után fenntartási 

költségek merülhetnek fel az aknavizek kezelésével, semlegesítésével vagy elvezetésével 

kapcsolatban is. E szempontot a MT teljesen figyelmen kívül hagyta. 

Külön érdemes még szólni a tervezett meddőhányóról. Az RMGC tervei szerint a cég 

a síklazítás és az összetömörítés révén olyan vízzáró réteget igyekszik kialakítani a 

meddőhányó alatt, amely megakadályozza, hogy a létrejövő savas víz behatoljon a 

talajvízrendszerbe. Ez teljesen téves elképzelés, hiszen a hegyvidéken a talajvízrendszer 

jellegzetesen sekély, és teljesen valószínűtlen, hogy a meddő termelte savas víz beszivárgását 

pusztán a síklazítás és a tömörítés megállíthatná. 

A felszíni kitermelés utáni helyzetet ábrázoló modellek lehetőséget biztosítanak a 

bányagödrökből kitermelt, valamint a meddőhányókba kihelyezett anyag mennyiségének 

kiszámítására.14 Az anyagáthalmozások térképe a bányaműveléssel kapcsolatos objektumokat 

(meddőhányók tetőszintje, fejtések feneke stb.), illetve a különböző beavatkozások során 

fellépő felszínalaktani változásokat szemlélteti a projekt különböző fázisaiban (2. ábra). Az 

ábra a beruházást tervező RMGC vállalat megvalósíthatósági és környezeti tanulmányaiban 

található térképek alapján készült digitális domborzatmodelleket mutatja be. A különböző 

projekt-fázisokban tervezett létesítményeket szintvonalak és határvonalak segítségével 

modelleztük, majd ezeket a mesterséges felszíneket térinformatikai módszerekkel illesztettük 

be a jelenlegi terepviszonyokat ábrázoló EUDEM 20 méteres felbontású felszínmodellbe. Az 

így nyert felszínek lehetőséget adtak arra is, hogy meghatározzuk a projekt során átmozgatni 

tervezett anyag mennyiségét is. 

 

 
12 HAIDUC i. m. 
13 CHAMBERS i. m. 12. 
14 BARTON Gábor – BÓDIS Katalin – GÉCZI Róbert: Modelling and visualising landscape and terrain impacts of 

planned developments. Surface Models for Geosciences (ed. RŮŽIČKOVÁ, Kateřina – INSPEKTOR, Tomaš). 

Springer. 2015. 1–12. 
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2. ábra. Az anyagmozgások és felszínalaktani változások  

 

A modell szerint az aranybánya teljes kiépítettsége idejére mintegy 300 millió 

köbméter anyagot halmoznak át, továbbá majdnem 600 hektáron változik meg gyökeresen a 

táj képe, s ugyanakkor funkcionalitása is (3. ábra). A térképek az EU-ban használatos 

CORINE felszínborítási osztályok alakulását mutatják a projekt fázisai során. A tervezett 

területhasználati módokat a fent említett RMGC tanulmányokban található térképek és 

leírások alapján szimuláltuk. A végső állapotot bemutató térképszelvényen látható, hogy 

ugyan a mesterséges felszínek nagysága nem nő nagymértékben, a projekt területén ezzel 

párhuzamosan észrevehetően csökken a heterogenitás, sokkal nagyobb, összefüggő területek 

képződnek. 
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3. ábra. A táj és a területhasználat változásai (Barton, 2015) 

 

Következésképp elmondható, hogy Verespatak és környékének sorsát ma és a jövőben 

is, mint mindig történelme kétezer éve során, legfőbb kincse, az arany döntheti el, pedig 

értékét nem csak a felszínalatti nemesfém-ércek jelentik, hanem történelmi és építészeti 

emlékei, valamint természeti kincsei. Némi optimizmusra adhat reményt, hogy az Európai 

Parlament 2017. április 28-án 566 igennel megszavazta azt az állásfoglalást, amely arra 

szólítja fel az Európai Bizottságot, hogy kezdeményezze a cianidos bányászati technológiák 

teljes betiltását az EU területén, illetve módosítsa a bányászati hulladékok kezelésére 

vonatkozó 2006/21. számú irányelvet. 
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KISS FERENC  
 

A KÖRNYEZETTUDATOSSÁG ÉS A FENNTARTHATÓSÁG A FELSŐOKTATÁSBAN 

 

Bevezető 

 

A Környezet és Fejlődés Világbizottság 1987-ben adta közre jelentését Közös jövőnk 

címmel, amelyben a kormányokhoz és rajtuk keresztül az intézményekhez szól: „Külön 

fordulunk a fiatalokhoz. A világ minden pedagógusának kulcsszerepe lesz abban, hogy 

beszámolónk hozzájuk is eljusson. Ha sürgető üzenetünket nem sikerül a mai szülőkhöz és 

döntéshozókhoz eljuttatnunk, akkor gyermekeink egészséges és életet adó környezethez való 

jogát kockáztatjuk. Ha szavainkat nem leszünk képesek lefordítani arra a nyelvre, amelyen 

eljuthatnak az emberek - akár öregek, akár fiatalok - szívéhez és eszéhez, nem leszünk 

képesek azokra a nagy társadalmi változtatásokra, amelyekkel fejlődésünk folyamatát helyes 

irányba terelhetjük.”1 

Az Egyesült Nemzetek Környezet és Fejlődés Konferenciája, amelyet 1992 június 3-

14. között Rio de Janeiróban került megrendezésre, mely megerősítette a fenti ajánlást: Az 

oktatásnak irányt kell váltania, hogy nagyobb segítséget tudjon nyújtani egy fenntartható 

társadalom felépítésében. Az ENSZ új, 2030-ig szóló fenntárhatósági célrendszere az oktatás 

fontosságát újra megerősítette (l. ábra). 

 

 
1. ábra. Az ENSZ 2030-ig szóló fenntárhatósági célrendszere az oktatás fontosságát 

újra megerősítette 

 

Környezettudatosság a Magyar Képesítési Keretrendszerben 

 

Az Európai Képzési Keretrendszer (EKKR/EQF) egy olyan eszköz, amely az 

 
1 BRUNDTLAND, Gro Harlem: Közös jövőnk, A környezet és fejlesztés világbizottság jelentése. Mezőgazdasági 

Kiadó, Budapest. 1988 
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úgynevezett tanulási eredményeket (learning outcomes) állítja a középpontba. Nyolc 

egymásra épülő szintet javasol. Ezeket tudás, készségek és kompetenciák (knowledge, skills 

and competencies) segítségével kimeneti szemléletben írja le. A szintek száma lehet eltérő az 

egyes nemzeti keretrendszerekben, azonban az általános szabály a tanulási eredményeken 

alapuló megközelítés2. 

   

 
1. ábra. Európai Képesítési Keretrendszer és Magyar Képesítési Keretrendszer. A 

tanulási eredményeket leíró jellemzők eltérései a két rendszerben 

 

A Magyar Képzési Keretrendszer (MKKR) kissé eltér az európaitól és a tanulási 

eredményeket a következő jellemzőkkel határozza meg: tudás, képesség, attitűd, autonómia, 

és felelősség vállalás (1. táblázat). Ez a kimeneti szemléletű leírás lehetőséget adott minden 

képzési területen arra, hogy az attitűd és felelősségvállaláson belül beírhassuk a 

környezettudatosságot a követelményekbe. Ezek részben különböző az adott szakmától függő 

specifikus jellemzők is lehetnek, de az általános kompetenciákban egységesen jelennek meg 

minden területen és minden szinten. 

 

1.táblázat. A Magyar Képzési Keretrendszer tanulási eredményeinek jellemzői 

 Tudás  Képesség  Attitűd  Autonómia és 

felelősségvállalás  

A deskriptor 

jellemzése  

A leírás 

szempontjai:  

a tudás mélysége,  

szervezettsége, 

kiterjedtsége, 

rugalmassága, 

formálhatósága.  

Motoros  

készségek, 

terület-

általános 

képességek, 

terület-

specifikus 

képességek.  

Kedvező/ 

kedvezőtlen 

megítélés; 

vélekedések, 

nézetek; 

szándékok, 

törekvések.  

Mértéke, területei, 

valamint a társas 

környezetben való 

viselkedés-

dimenziói.  

 

 
2 TEMESI József: Nemzetközi kitekintés a Nemzeti Képesítési Keretrendszerek szintjeinek és szintleírásainak 

megvalósítási módjairól, Az Országos Képesítési Keretrendszer (OKKR) kialakítását előkészítő tanulmány. 

2007. 
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Általános kompetenciák a képzési területi leírásban 

 

Az elmúlt időszakban elkészült 10 képzési területi leírás a Magyar Képesítési 

Keretrendszerhez, amely alapot ad új szakok létesítéséhez illettetve a meglévők 

felülvizsgálatához. A képzési területeknek megfelelő szakmai csoportok munkája közben, 

felmerült az igény olyan általános kompetenciák megfogalmazására is, melyeknek a 

fejlesztése minden szakterületen fontos, s amelyek elvárhatóak egy felsőfokú végzettséggel 

rendelkező szakembertől. Az alábbiakban bemutatjuk ezeket az 5-8 szintek teljes részletezése 

nélkül. 

 

2. táblázat. A Magyar Képzési Keretrendszer által megfogalmazott kompetenciák 

I.  Szakmai kompetenciák működését alapozó és kísérő általános 

kompetenciák 

Komplex kompetenciák, jellemzőjük a multifunkcionalitás és transz-

diszciplináris jelleg; jól szervezettségük révén a 

téma/tartalomspecifikus szakértelem alapjai. 

I/1. Folytonos önfejlődés és szakmai szocializáció 

I/2. Nyelvi 

kommunikáció 

a) Anyanyelvi kompetencia 

b) Kommunikáció idegen nyelv(ek)en 

I/3. Infokommunikációs eszközök, funkciók, hálózatok ismerete és 

alkalmazása 

I/4. Problémaérzékenység és kritikus gondolkodás 

I/5. Társas kompetenciák, együttműködési készségek 

II. Személyiségjellemzők, értékek, attitűdök, nézetek, motiváció 

Kognitív képességek és stílusok, valamint az érzelmek generátorai; 

személyes kompetenciák, melyek részt vesznek a 

szakmai/szakmaspecifikus kompetenciák működtetésében 

II/1. Környezet- és egészségtudatos magatartás 

II/2. A nemzeti kultúra és európaiság értékeinek ismerete és képviselete 

II/3. Az aktív állampolgári léthez szükséges műveltség 

II/4. A szakmai etika normáinak elfogadása, vállalása, képviselete és 

közvetítése 

 

Környezet- és egészségtudatos magatartás 

 

Az MKKR különböző szintjein az alábbiak szerin jelenik meg a környezet- és 

egészségtudatos magatartás. 

5. szint (FOSZK): Rendelkezik a környezet és az egészség megőrzését szolgáló 

életvitellel kapcsolatos korszerű ismeretekkel, és törekszik azok alkalmazására. Elfogadja az 

erőforrásokkal való jó gazdálkodás fontosságát.  

6. szint (Alap): Elfogadja és gyakorlatban is megvalósítja életmódjához kapcsolódó 

egészségmegőrző szemléletet és életvitelt. Érti az erőforrásokkal való jó gazdálkodást, látja 

fontosságát. 

7. szint (Mester): Birtokolja az adott szakterület speciális, az adott szakmát művelők 

életmódjába illeszthető, a környezet- és egészségtudatosságot szolgáló tudást, és törekszik 

annak gyakorlatban történő megvalósítására. Képviseli az erőforrásokkal való gazdálkodás 

fontosságát, ebben tudatos és felelős. 



 

122 

  

8. szint (PhD): Képviseli a környezet- és egészségtudatos magatartást, mint értéket, azt 

a gyakorlatban készségszinten valósítja meg, és az erre vonatkozó ismereteket másokkal 

megosztja. Tanítja és ellenőrzi az erőforrásokkal való gazdálkodást.  

 

 

Környezettudatosság a tanárképzésben 

 

Az osztatlan tanárképzés bevezetése lehetőséget adott arra, hogy a természeti, 

társadalmi, gazdasági, stb. rendszerek működésével párhuzamosan azt is bemutassuk, hogy az 

ember hogyan képes az igényeit úgy kielégíteni, hogy fenntartható módon éljen. Megértetni 

azt, hogy a természetes rendszerek elemei hogyan alkotnak egy komplex rendszert miközben 

egységes egésszé kapcsolódnak össze. Arra törekszünk, hogy a hallgatók tanulmányaik végére 

birtokolják adott szakot tanítók életmódjába illeszthető, a környezet- és egészségtudatosságot 

szolgáló tudást, és törekedjenek annak gyakorlatban történő megvalósítására. Képviseljék az 

erőforrásokkal való gazdálkodás fontosságát, ebben tudatosak és felelősségteljesek legyenek. 

A hallgatók a képzési ciklus végére képesek lesznek arra, hogy a mindennapi tevékenységük 

során csökkentsék a környezetre kifejtett hatást és arra, hogyan változtassák meg 

viselkedésüket egy fenntarthatóbb élet érdekében.  

 

Új megközelítések a környezeti oktatási témáknál 

 

Transzdiszciplinaritás 

 

A környezeti téma transzdiszciplináris megközelítésére vonatkozó korábbi vizsgálatok 

azt mutatták, hogy az egyes tanórákon a fenntarthatóság megértését segíti a téma párhuzamos, 

természettudományos, történeti és művészeti megközelítése (Kiss – Vallner, 2008)3. Egy 

hallgató megfogalmazása szerint: „a tudomány és a művészet kéz a kézben, bennünket is 

kézen fognak és segítenek”, annak a célnak elérése érdekében, hogy fenntartható módon 

éljünk a természettel, és ne vegyük el a jövő generációktól azt a lehetőséget, hogy ők is 

dönthessenek a jövőjükről.  

Ezekre az eredményekre alapozva a tantárgyak tematikáját célszerű úgy felépíteni, 

hogy benne érvényesüljön a transzdiszciplináris jelleg.  

 

A hálózatos gondolkodás fontossága. 

 

A Bacon és Descartes által ajánlott analitikus módszer az elmúlt évszázadokban egyre 

tökéletesebbé vált. Ennek köszönhetően a tudomány egyre inkább specializálódott, s olyan 

tudományágak jelentek, meg amelyek a világunk egyre kisebb vagy éppen egyre nagyobb 

struktúrái, illetve azok alkotórészeit próbálták föltárni. Így a tudomány által megismerhettünk 

sok ezer elemi részecskét és mind ezzel párhuzamosan az ember számára felfoghatatlanul 

hatalmas Univerzum alkotóelemeit, csillagokat, csillagrendszereket, galaxis halmazokat.  

Ezzel együtt azonban el kell fogadnunk Ortega Y. Gasset megjegyzését is: „…a tudós 

nemzedékről, nemzedékre egyre szűkebb szellemi térbe kényszerül.” majd így folytatja: 

„…egyre lazább kapcsolatba kerül a tudomány többi részével, a világegyetem átfogó 

értelmezésével.” Továbbá azt is, hogy ez nemcsak a tudományra, a tudósokra igaz, hanem 

általánosságban az oktatásra és a tanárokra is. Az idő folyamán egyre több és egyre 

 
3 KISS Ferenc – VALLNER Judit: History, science and education for sustainability in collaboration for 

understanding the changing trends. Proceeding of the 6th International Conference on Sustainable Development, 

Culture and Education, June 4-7. Eskisehir, 2008. 334–445. 
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specializáltabb tantárgy jelent meg oktatási rendszerünkben, amelyekkel a hallgatóinknak 

meg kell ismerkedni. Nekünk oktatóknak azonban fel kell hívni hallgatóink figyelmét arra, 

hogy egy kölcsönösen összefüggő dinamikus, önszabályozó rendszer részei vagyunk, amely 

egységes egészként működik. A természetben nem létezik önállóan kémia, önállóan fizika, 

önállóan biológia és sorolhatnánk az összes tantárgyat. A természetben minden egyszerre 

dinamikus kölcsönhatásban létezik. A hallgatóinknak látni kell, hogy a tantárgyak világunkat 

részekre szedve mutatják be. Ezért nagyon fontos, hogy az alkotórészek mellett egyre inkább 

a kapcsolatokra koncentráljunk. Mutassuk meg azt, hogy minden, ami körülöttünk és bennünk 

létezik, hálózatot alkotnak. Minden, az atomok és molekulák, amelyek alapjai a sejteknek, a 

sejtek hálózata, amely nélkülözhetetlen az élethez és az élőrendszerek is kapcsolati 

rendszerek, olyan hálózatok, amelyek újabb hálózatnak teremtenek alapot, amelyeket 

társadalomnak, vagy gazdaságnak nevezünk.4 

Ebből az következik, hogy ha az ember egy olyan összetett hálózat része, mint a Föld, 

vagy a Természet, bármely cselekedete a dinamikus kölcsönhatás miatt visszahat önmagára 

(2. ábra). Ennek megértetése rendkívül fontos a környezettudatos szemléletmód és életmód 

kialakítása szempontjából.  

 

 

 
1. ábra. Ok-okozat összefüggései 

 

Történetiség 

 

A történelmet egyoldalúan a Homo sapiens feltárt történetének tekintjük. Azonban 

mind az, amit történelmünknek nevezünk, a természet nélkül nem jöhetett volna létre. Be kell 

mutatni hallgatóinknak azt a tényt, hogy a természet az ember nélkül képes létezni, az ember 

viszont a természet nélkül képtelen létezni. Tehát a mai világunkat a természet törvényei, a 

 
4 BARABÁSI Albert-László: A hálózatok tudománya: a társadalomtól a webig. Magyar Tudomány. 11. 2006. 

1298-1308.; valamint BOCCALETTI, S. – LATORA, V. – MORENO, Y. – CHAVEZ, M. – HWANG, D-U.: Complex 

networks: Structure and Dynamics. Physics Reports. 4-5. 2006. 175–308. 

 



 

124 

  

természet története és az ember együttesen határozták meg. Az, amit történelemként tanítunk, 

azok nélkül a feltételek nélkül, amelyeket az eddig a Földön élt összes élőlény együttesen 

hozott létre, mondhatni készített elő számunkra, nem létezhetne. Ezért nagyon fontos, hogy a 

természettudomány törvényszerűségein túl történelmünkből olyan példákat is bemutassunk, 

amely az ember és a természet viszonyának alakulását írják le. A történelemben nagyon sok 

olyan feltárt esemény van, amelyek rávilágítanak az ember környezet átalakító hatására. 

Ezeknek a megfelelő értelmezése alapvetően befolyásolhatja az emberiség jövőjét.  

Az őskorban, addig, amíg az adott területen élő emberek száma lényegesen kisebb volt 

a rendelkezésre álló vadak számához képest, a végtelen vadászmezők mítosza nem ingott 

meg. Akkor, amikor az éghajlatváltozás illetve a vadászat tökéletesedése következtében 

jelentősen lecsökkent a vadállomány pl. mamutok száma, ez a mítosz szertefoszlott. Hasonló 

a helyzet ma is. Hiszen a fogyasztói társadalom növekedés mítosza, a GDP-be vetett 

megingathatatlannak látszó hite, szintén meginogni látszik tapasztalva a véges, fogyatkozó 

természeti erőforrásokat.  

Az újkorból például fontos bemutatni azt, hogy a gőzgép egyre intenzívebb használatát 

többféleképpen is értelmezhetjük. Az egyik értelmezés szerint ez a technikai eszköz az egyre 

részletesebb tudományos ismeretek segítségével nagy lendületet adott az úgynevezett ipari 

forradalomnak, amely az emberiség fejlődéséhez jelentős mértékben hozzájárult, hiszen olyan 

emberi alkotások jöhettek létre, amelyek korábban nem léteztek. Mint például az első 

vasszerkezetű híd (3. ábra).  

 

. 

 
 

3. ábra. Az Iron Bridge. A Föld első vasszerkezetű hídja az ipari forradalom és 

a globális környezetszennyezés kezdetének a szimbóluma (Fotó: a szerző) 

 

Az Iron bridge az ipari forradalom jelképévé vált. A fejlődés, a felemelkedés, a 

technika diadalának jelképévé. Ugyanakkor nézhetjük más szemszögből is. Jelképe lehet a 

mai értelemben vett környezetszennyezés kezdetének is, hiszen az egyre több energiahordozót 

igénylő ipar, elkezdte a hosszú évmilliók alatt kőszén formájában raktározódott szén-dioxidot 

a légkörbe engedni. Ez pedig mára elengedhetetlenné tette, hogy a Föld összes állama részt 

vegyen a globális klímaváltozás hatásainak csökkentésében. Például úgy, hogy nemzetközi 

egyezményekben kötelességet vállalnak az üvegházhatású gázok kibocsátásának csökkentése 
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érdekében.5 Hallgatóinknak fontos megérteni azt a víziót is, azt, amit Faludy György így ír le: 

 

„…hogy az ipar áldott, roppant vonatja 

a pokolgépet is hozzánk vontatja, 

s a füsttől és méregtől melyet termel, 

elpusztul fű, fa, állat s minden ember.” 

 

 

Környezeti és fenntarthatósági ismeretek a tantárgyakban 

 

Néhány példa arra, hogy a felsőoktatásban milyen tantárgyakon keresztül igyekszünk 

elérni a hallgatók életmódjába is illeszthető, a környezet- és egészségtudatosságot szolgáló 

tudást. 

Környezettani alapismeretek, melynek célja, hogy a hallgatók legyenek képesek az 

ember és környezete kapcsolatának helyes, rendszer szintű értelmezésére, valamint az ember 

környezet-átalakító tevékenységének és a tevékenység környezeti hatásainak felismerésére és 

felismertetésére, továbbá a környezettudatos gondolkodás kialakítására. 

Fenntartható fejlődés, amely alapgondolata, hogy a környezeti problémák nem 

kezelhetők társadalmi és gazdasági összefüggésekből kiragadva akkor, ha valóban 

fenntartható megoldásra törekszünk. Ezt a tudást és attitűdöt kívánjuk erősíteni a tantárgy 

segítségével.  

Környezeti és fenntarthatóságra nevelés, melyben hallgatókat olyan elméleti 

alapismeretekkel igyekszünk felvértezni, amely – a gyakorlaton megszerzett tudással együtt – 

lehetővé teszi számukra a tudatos környezeti nevelést. Továbbá olyan gyakorlati 

alapismereteket adni, amely bemutatja a környezeti nevelés különböző színtereit, lehetőségeit 

és azok módját.   

Erdei iskola keretében fontos feladatunk, hogy megismertessük a hallgatókkal (majd a 

gyerekekkel) az élővilág szépségét és sokféleségét, felébresszük bennük a szeretetet és a 

felelősséget, hogy felnőttként ne pusztítsák majd, hanem védjék és becsüljék azt6. Ehhez egy 

kiváló lehetőség az erdei iskola, hiszen, ahogy Konrad Lorenz mondja: „A legjobb iskola, 

amelyben egy ifjú ember megtanulhatja, hogy a világnak van értelme, a természettel való 

közvetlen kapcsolat” 

 

Záró gondolatok 

 

Ma már a hallgatóink tanulhatják azt az új szemléletet,  hogy nem szabad visszaélni, 

azzal a tudással, amit az emberiség felhalmozott. Olyan ismeretekre tehetnek szert, amely 

segítségével a mindennapi életükben is alkalmazhatják azt, hogy a természetet nem legyőzni 

kell, hanem együttműködni vele, annak érdekében, hogy szebb, békésebb, harmonikusabb, 

tisztább jövőt építsünk föl a következő generációk számára. 

 

Köszönetnyilvánítás 

 

„Köszönöm a szél jó ízét, aromáját a barka-szagnak.”  

 (Áprily Lajos) 

 

 

 
5 KISS Ferenc – SZABÓ Árpád: Környezet – tudomány – történet. Bessenyei Kiadó, Nyíregyháza. 2005 
6 WERSEBE, Jeanna: Környezeti nevelési tankönyv. Erdélyi Kárpát Egyesület, Kolozsvár. 2005 
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KUN ISTVÁN 
 

 A DÖNTÉSKÉPESSÉG PROBLÉMÁJA A VÉDELMI SZFÉRÁBAN 
 

 Amikor valamilyen kockázati rendszer nemkívánatos főeseményének valós 

veszélyként történő deklarálásáról – ami egyben a komoly ráfordításokat igénylő megelőző 

vagy védekező tevékenység beindítását is maga után vonja – kell testületi döntést hozni, 

akkor az elfogadáshoz az „igen” szavazatok egy előzetes megállapodás szerinti arányának 

elérése a feltétel. (Valójában azt is meg kell adni, hogy a teljes szavazótestület létszáma, vagy 

pedig a konkrét szavazásban részt vevő testületi tagok száma az arány viszonyítási alapja. Az 

itt felhasznált Moore-Shannon modellnek az első értelmezés felel meg.) Így felmerül a 

szavazási eredmény minősítésének a problémája, tehát az indítvány elfogadásához szükséges 

minimális szavazatarány, vagyis a konszenzushatár meghatározása. 

 

A testületi szavazás paradoxonai 
 

  A testületi szavazás a hatalom megosztásának, demokrácia valamilyen szintű 

gyakorlásának legrégebbi eszköze, ezért legmegfelelőbb lebonyolítási formájának megtalálása 

már évezredek óta (gondoljunk csak az ókori athéni cserépszavazásra) filozófiai és 

matematikai kutatások tárgya. Az első tudományos igényű szavazáselméletet a tudós katalán 

szerzetes, Ramon Llull dolgozta ki, aki saját korának megfelelő megfogalmazásban 

lényegében megelőlegezte Borda és Condorcet fél évezreddel későbbi, alább ismertetendő 

gondolatait.  

 A szavazás elve központi témává a XVIII. század második felében, a rendi 

társadalomból a deklarált egyenlőség, és az ezzel együtt járó széles körű szavazati jog felé 

mozgó Franciaországban vált.  

 Hamar kiderült azonban, hogy nem egyszerű megfelelő szavazási elvet kidolgozni. 

Alapvető problémát jelent ugyanis, hogy egy legalább három alternatíva közötti választás 

esetében esetleg egyáltalán nem születik egyértelmű eredmény, vagy olyan eredmény születik, 

amelyet a többség ellenez. 

 A legdemokratikusabbnak a relatív többségi szavazás látszik, hiszen elvileg bárki 

indulhat azonos feltételek mellett, és egyszerű, egyértelmű szabály határozza meg a győztest: 

az nyer, aki a legtöbb szavazatot kapja. Mégis lehetséges, hogy a végeredmény nem a 

szavazók akaratát tükrözi. Ennek konkrét, komoly politikai következményekkel járó példája 

volt az 1912. évi amerikai elnökválasztás. A republikánus párt a szavazatok abszolút száma 

alapján fölényesen nyert volna, de végül a demokrata Thomas Woodrow Wilson 42 %-os 

országos szavazataránnyal is győzni tudott. A republikánus szavazatok ugyanis megoszlottak 

William Howard Taft és Theodore Roosevelt között, és ez a megosztottság az USA kétszintű 

választási rendszerében döntően befolyásolta az elnökválasztó elektori testület összetételét.  

 Bár az előbbi példát természetesen nem látták előre a XVIII. században, hasonló 

jellegű esetek előfordultak a Francia Akadémia tisztségeinek választásain. Ezekből okulva, a 

kor tudósai megoldást kerestek a többségi szavazás problémáinak kiküszöbölésére.  

 Az első, matematikailag megalapozott szavazási módszert Jean-Charles de Borda 

francia katonatiszt, matematikus és fizikus publikálta 1770-ben. Borda ötlete az, hogy minden 

jelölt a helyezésének megfelelő pontszámot kap a választóktól, vagyis a választók teljes 

preferenciarendszerére kiterjed a szavazás. A módszer nagyon hasonló ahhoz, amit ma a 

pontozásos sportágakban alkalmaznak. Hátránya is nagyon hasonló. A Borda-paradoxon 

abban áll, hogy hiába nyeri el az egyik jelölt a legtöbb első helyezést a szavazóknál, mégse 

nyerheti meg a szavazást, ha a szavazótestület egy része durván lepontozza őt, mert akkor a 

pontösszesítésben alulmarad. Tehát könnyen manipulálható a végeredmény. 
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 Ennek a problémának a megoldására dolgozta ki Nicolas de Condorcet márki, 

matematikus és filozófus (további tudományterületeit nem említve), a Francia Akadémia tagja 

1785-ben saját módszerét, de ez is paradoxonra vezethet. Condorcet a többségi elv helyett a 

páronkénti összehasonlítások alapján dönti el a választást.  

 A Condorcet-paradoxont egyszerű példán szemléltetjük. Tegyük fel, hogy egy adott 

célra A, B, C politikusok közül akarjuk a legjobbat kiválasztani. Három szempontból tudunk 

összehasonlítást tenni: szakszerűségi, morális, népszerűségi szempontból. Mindhárom 

szempontot egy-egy külön szakértői testület vizsgálja. Szakszerűségi szempontból A > B > C, 

morális szempontból B > C > A, népszerűségi szempontból C > A > B a sorrend.  

 Az első paradoxon abban áll, hogy ha egymástól teljesen függetlenül vizsgáljuk a 

három szempontot, akkor hiába van egyértelmű sorrend mindhárom szempont alapján, a 

végeredmény mégis holtverseny, tehát döntésképtelenség lesz.  

 A második paradoxonnal akkor találkozunk, ha fel akarjuk oldani a 

döntésképtelenséget oly módon, hogy többfordulós döntési folyamatot választunk, ahol 

mindegyik fordulóban az egyik döntési szempont alapján kizárjuk a mezőnyből az utolsó 

helyezettet. Ha a leggyengébb szakszerűségű jelöltet zárjuk ki először, akkor a C jelölt marad 

ki. Ezután legyen a moralitás a következő szempont. Ekkor A esik ki, és a B jelölt marad állva 

győztesként. Ha viszont a népszerűség az első szempont, akkor először a B jelölt esik ki. 

Legyen a szakszerűség a második szempont, ekkor a C jelölt esik ki, és marad győztesként az 

A jelölt. Vagyis hiába egyenrangúak elvileg a döntési szempontok, érvényesítésük sorrendje 

döntően befolyásolja a végeredményt.  

 Egy választási rendszer akkor felel meg a Condorcet-kritériumnak, ha mindig 

nyertesként hozza ki azt a jelöltet, aki külön-külön mindegyik másik jelöltet legyőzné. A fenti 

első példa mutatja, hogy nem mindegyik választási rendszerben található ilyen univerzális 

nyertes, tehát a Condorcet-kritérium nem feltétlenül biztosítja a döntésképességet.  

 Ismét más elv alapján történik a közvetett többszíntű szavazás, amelyre példa az USA 

elnökválasztása. Ez az elv ugyancsak vezethet paradoxonhoz: a 2016. évi választáson olyan 

jelölt nyert, aki közvetlen szavazás esetén vesztett volna.  

 A többségi elvű szavazási módszerek burkoltan arra a feltételezésre épülnek, hogy az a 

döntési alternatíva a leginkább megalapozott, amelyet a legtöbben tartanak annak. A 

tapasztalatok azonban ennek ellentmondanak. Felmerül a kérdés, mikor és milyen 

szavazatarány esetében indokolt a kisebbségi véleményt elfogadni.  

 

A konszenzushatár problémája 
 

  Lehetséges-e, hogy a számbeli kisebbségben levőknek van igazuk a többséggel 

szemben?  

 Természetesen lehetséges. Gondoljunk csak Kasszandra trójai királylánynak az 

Iliászból ismert történetére: jóslatai kivétel nélkül beigazolódtak, mégis mindig kisebbségben 

maradt véleményével. 

 És ez rendszeresen előfordulhat a védelmi szférában, amikor információmorzsák 

alapján kell dönteni. Csak példaként: 

̶ Adott előjelek alapján várható-e egy természeti vagy műszaki katasztrófa? 

̶ Adott hírszerzési információk alapján várható-e egy bizonyos fajta informatikai vagy 

fizikai támadás? 

 A konszenzushatár megállapítása a gyakorlatban általában önkényes. Vagy valamilyen 

korábbi testületi döntésen, azaz precedensen, vagy politikai alkun nyugszik. Függ a döntés 

tárgyát képező kockázati esemény jellegétől, de nem függ annak logikai struktúrájától. 

 A logikai kockázatelemzés a testületi döntés illetve a döntés-előkészítési tanácsadás 

konszenzushatárának meghatározására is alkalmas. Az, hogy a döntés kisebbségi támogatással 
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is meghozható, összhangban van a védelmi igazgatás gondolkodásmódjával. A továbbiakban 

foglalkozunk majd ennek strukturális okaival.  

 

Megbízhatósági modelleken alapuló szavazási rendszerek 

 

A fentebb tárgyalt tradicionális szavazási eljárások problémáit gyakran a konszenzushatár 

megállapításával lehet hatékonyan kezelni. Ez utóbbihoz viszont a logikai áramkörök 

megbízhatóbb működését segítő modellekkel juthatunk el.  

A továbbiakban sorra vesszük ezen modellek legfontosabb típusait.  

 

A Neumann-modell 

 

  Neumann János 1945-ben közzétette saját Electronic Discrete Variable Automatic 

Computer (Elektronikus diszkrét változós automata számítógép), röviden EDVAC-nak 

nevezett – 1949-ben ténylegesen megvalósult – számítógép-koncepcióját. Ebben már 

foglalkozott a megbízhatóság problémájával, amelyre 1952-ben megoldási javaslata is 

megszületett. 

 Felismerte, hogy a logikai áramkörök komponenseinek, ezen belül főleg az akkoriban 

általánosan használt elektroncsöveknek a jeltorzulásban megnyilvánuló megbízhatatlansága a 

gyártási és üzemeltetési problémák miatt elkerülhetetlen, és ennek hatására a teljes logikai 

áramkörök is megbízhatatlanok. A megbízhatatlanságon azt értette, hogy az áramkör kimeneti 

értékei a tervezett, az esetek nagy részében helyesen teljesített funkció szempontjából 

időnként irrelevánsak.  

 Neumann értelmezésében a megbízhatóság javítása olyan konstrukciós módosításokat 

jelent, amelyek megfelelően nagy biztonsággal lehetővé teszik a téves kimeneti értékek 

kiszűrését és korrekcióját. Ez a problémakör tehát közvetlenül nem érinti a megbízhatóság-

elmélet olyan tipikus területeit, mint a hirtelen üzemképtelenné válás és az elöregedés okozta 

degradáció. Az áramkör elemeinek megbízhatósági szintjét Neumann időben állandónak 

feltételezte. 

 Neumann célul tűzte ki a saját komponenseinél megbízhatóbb, hibatűrő logikai 

áramkör tervezését. Komponensként gyakran NAND kapukat alkalmazott, mert így a NAND 

kapuk ismert tulajdonságát felhasználva egyetlen fajta komponenssel bármilyen logikai 

áramkört meg lehet valósítani.  

 A megfelelő mértékű hibajavítást redundancia alkalmazásával sikerült ténylegesen 

elérni. A konstrukció kétféle redundanciát tartalmaz, mert az eredeti komponenseket és a 

komponenseket összekötő kommunikációs vonalakat egyaránt megtöbbszörözi párhuzamosan 

beépített azonos kivitelezésű példányokkal. Amikor a végrehajtandó algoritmus előírja egy 

művelet elvégzését, azt az eredetileg az adott művelethez rendelt komponensnek a 

többszörözés után előállt összes példányán el kell végezni, mindegyik részeredményt a 

komponensek közti megtöbbszörözött kommunikációs vonalak mindegyikén továbbítani kell, 

majd az esetlegesen (a hibák miatt) eltérő eredmények között többségi alapon kell dönteni. 

Vagyis a rendszer kimenő jelei a komponensek kimenetein lebonyolított szavazások 

eredményeinek aggregálásával állnak elő.  

 Ez a struktúra az emberi agy működésének egyszerűsített modellje, amire Neumann 

több esetben konkrétan utal, például a komponenseket időnként neuron néven említi. Az 

emberi agyban nagyságrendileg 1011 neuron van, mindegyikük több ezer másik neuronnal áll 

közvetlen összeköttetésben. Egy ilyen bonyolult struktúra elektronikus megvalósítása 

Neumann korában a távoli jövő problémájának tűnt. Még ma sincs közvetlen napirenden, de 

belátható időn belül elképzelhető.  
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 Neumann eredeti eredményei inkább elméleti jelentőségűek. Egyrészt a 

komponenseknek 1/6-nál kisebb hibaaránnyal kell működniük. Másrészt a komponensekénél 

lényegesen kisebb áramköri hibaarány eléréséhez igen nagy redundancia szükséges, az 

illusztratív példákban a redundancia több tízezerszeres. Meg kell jegyeznünk, hogy a 

mikroelektronika mai fejlettségi szintjén ilyen mértékű redundancia már nem tűnik 

technikailag megvalósíthatatlannak, de az idézett publikációk születésekor, az 50-es évek első 

felében mindenképpen az volt. Neumann maga is hangsúlyozza, hogy az általa javasolt eljárás 

a gyakorlatban nem használható, bár hozzáteszi, hogy a mikroelektronika valamilyen 

jövőbeni technológiájával ez a megítélés is változhat. 

 Neumann modelljének azonban komoly inspiratív hatása volt, konstrukciós ötleteit 

számos szerző átvette és továbbfejlesztette.1  

 

A Moore-Shannon modell 

 

  Moore és Shannon felismerték, hogy Neumann a redundancia alkalmazásával helyes 

irányban indult el, és ennek hatékonyabb módját keresték. Az általuk vizsgált rendszer jóval 

egyszerűbb, mint Neumanné: a logikai áramkör komponensei kizárólag relék, a 

kommunikációs vonalakat pedig megbízhatónak feltételezik. Ők sem a közvetlen 

megvalósíthatóságra törekednek, hanem bizonyos konstrukciós lehetőségek bemutatására.  

Moore és Shannon cikke rámutat, hogy az ő konstrukciójukban a Neumann-

modellével azonos mértékű megbízhatóság-növekedéshez elég 100-szoros redundancia, és 

nincs szükség a komponensek minimális elvárt megbízhatósági szintjére. 

Moore és Shannon célkitűzése az, hogy bemutassa: egy 0 < u < 1 megbízhatóságú 

kapcsolókból álló, egyetlen bemenettel és egyetlen kimenettel rendelkező, egy logikai 

struktúrát leképező kapcsolórendszer megbízhatóságát (az adott esetben zárt, vagyis áteresztő, 

illetve nyitott, vagyis nem áteresztő állapotának világos elkülönítését jellemző, a [9] cikkben 

hindrancia-függvénynek 2 elnevezett) H(u) függvény hogyan függ a komponensek u értékű 

megbízhatóságától. Ezt pontosabban úgy értelmezi a modell, hogy az egyedi kapcsolók 

egymástól függetlenül egy közös u paraméterű Bernoulli-eloszlás szerint működnek, vagyis u 

valószínűséggel zárt, 1–u valószínűséggel nyitott állapotban vannak, és keresendő a teljes 

logikai hálózat zárt illetve nyitott állapotának H(u) illetve 1–H(u) valószínűsége. A cikk 

bebizonyítja, hogy a tisztán konjunktív (vagyis soros) illetve a tisztán diszjunktív (azaz 

párhuzamos) kapcsolás esetét leszámítva létezik olyan 0 < u0 < 1 egyedi megbízhatósági szint, 

hogy 

 
Q(u)<H (u)<u, ha u<u0  (1) 

 
Q(u)>H (u)>u, ha u>u0  (2) 

ahol Q(u) annak valószínűsége, hogy a logikai áramkör kapcsolói u arányban zártak. u0 

elnevezése quorum, Q(u) elnevezése quorumfüggvény. 3 

Ha az áramkör kapcsolóit egy szavazótestület tagjainak tekintjük, ahol az egyéni „igen” 

szavazatot a kapcsoló zárt állapota jelenti, akkor Q(u) az egyszerű u arányú igenlő szavazás 

(vagyis amikor a szavazótestület tagjai u arányban szavaznak igennel) valószínűsége. Q(u) 

Bernoulli-eloszlású változók átlaga. Bernoulli-eloszlású változók összege binomiális 

eloszlású változó ugyanazzal az u valószínűségi paraméterrel, az átlag pedig ennek a testületi 

létszámmal osztott értéke. Nyilvánvalóan H(u) és Q(u) is folytonos függvénye u-nak, ezért 

 
1 PIPPENGER, Nicholas: Developments int he „Synthesis of Reliable Organisms from Unreliable Components”. 

Proc. of Symposia in Pure Mathematics. 50. 1990. 311–323.  

2 Az elnevezés eredete: a hindrance szó jelentése angolul gát(lás), akadály(ozás).  

3 Az angolszász joggyakorlatban a quorum szó valamely testületi döntés érvényességéhez minimálisan 

szükséges szavazási létszámot jelenti. 
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Q(u0)= H (u0)= u0  (3) 

Az (1), (2) és (3) összefüggések azt mutatják, hogy ha azonos számú, azonos 

megbízhatóságú kapcsolókból álló, de különböző struktúrájú logikai áramkörök hindrancia-

függvényei u = 0 és u = 1 között átmetszik a 450-os egyenest, akkor ezek a metszéspontok 

egybeesnek, ugyanahhoz az u = u0 quorumhoz tartoznak. 

A szemléletesség kedvéért az 1. ábrán grafikusan is bemutatjuk a hindrancia-függvényt. 

A H(u) függvény görbéjének és a 450-os egyenesnek u0 abszcissza-értékű metszéspontja 

mellett látható a két alakzat által bezárt szög értéke. Ennek jelentőségére később visszatérünk. 

 

 

 

1. ábra. Konjunktív, diszjunktív és vegyes típusú hindrancia függvény alakja (Bukovics, 

2007) 

 

 Az 1. ábra harmadik függvénygörbéjén jól látható, hogy a vegyes típusú hindrancia-

függvény alacsony u értékeknél konjunktív, magas u értékeknél diszjunktív jellegű. Ez 

általános törvényszerűség, amint azt formálisan is igazolja.  

 Továbbá azt is bebizonyítja, hogy az ottani szóhasználat szerint az áramkör 

„kompozíciója” (vagyis az egyedi kapcsolók helyettesítése az eredeti logikai áramkör teljes 

kapcsolórendszerével) növeli a megbízhatóságot, ami formálisan azt jelenti, hogy  

 

 
u>H (u)>H (H (u))>H (H (H (u))) s. i . t . , ha u<u0  (4)  

 
u<H (u)<H (H (u))<H (H (H (u))) s. i . t . , ha u>u0  (5)  

 Tehát a kompozíció n-szer iterált alkalmazása n növelésével u0 előtt csökkenti, u0 után 

növeli az iterált kompozíció hindrancia-értékét. Ezáltal szűkíti az áramkör zárt és nyitott 

állapota közötti bizonytalan zónát u0 közvetlen környezetében, pontosabban erősíti a 

kontrasztot a kétféle állapot között.  

 A kompozíciónak ez az előnyös tulajdonsága azonban a gyakorlatban kevéssé 

aknázható ki, mert az áramköri elemek (az adott esetben relék) száma n exponenciális 

függvényeként nő. 

 

  A Sah-Stiglitz modell 
 

  Joseph Stiglitz Nobel-díjas közgazdász szerzőtársával elsőként veti fel azt a 

hasonlóságot, amely a Moore-Shannon megbízhatósági modell és a testületi szavazások 

között van. A Sah-Stiglitz modellben a szavazótestület projektek elfogadhatóságáról dönt. Egy 

ilyen testület struktúrája hagyományosan vagy poliarchikus (párhuzamos), vagy hierarchikus. 

Mint a cikk rámutat, egyik sem működik megfelelően. A poliarchia könnyen válhat 

döntésképtelenné, a hierarchiában pedig gyakran történik befolyásolás, hiszen a testületbeli 

alárendeltség általában az intézménynél elfoglalt pozíciót képezi le, ami kizárja a szavazatok 

függetlenségét. Ugyanakkor a kétféle struktúra vegyítése a testületen belül, vagyis hierarchiák 

poliarchiája vagy poliarchiák hierarchiája már mentes ezektől a problémáktól.  
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A Ioannides-modell 

 

  Ioannides eljárása a testület szavazási hierarchiájára alkalmazza a Moore-Shannon 

modellt. Itt a kompozíció a testületi struktúra többszintű replikációját jelenti, ami a cikk 

megállapítása szerint a gyakorlatban pénzügyi és szervezési okokból egyaránt képtelenség. A 

Moore-Shannon modell használata így a konkrét problémához jobban alkalmazkodó, 

ugyanakkor egyszerűbb szavazási hierarchia kialakításában nyújthat segítséget. Erre 

példaként a keresztkompozíciót javasolja, ami az eredeti testületi struktúrával történő 

szisztematikus struktúrabővítésnek a Sah-Stiglitz modellben vázolt, a hierarchia és a 

poliarchia együttes alkalmazásával végrehajtott módját jelenti. Ez bizonyítottan növeli a 

helyes döntés esélyét, de nem jár együtt a rendszer önmagával való kompozíciójának esetében 

fellépő exponenciális mértékű struktúrabővüléssel.  

 

A konszenzushatár megállapítása 
 

  Egy bizonytalan tényezőktől függően aktiválódó kockázati esemény bekövetkezési 

esélyét minősíteni kell, ami rendszerint testületi szavazás útján történik (Bukovics, 2015). 

Amikor egy szavazási eljárásra alkalmazzuk a Moore-Shannon modellt, az u0 értéket, mint 

döntési küszöböt használhatjuk. Kétféle módon járhatunk el. 

 Az egyik irány a testület szavazási hierarchiájára alkalmazza a modellt. Itt a 

kompozíció a testületi struktúra többszintű replikációját jelenti, ami a cikk megállapítása 

szerint a gyakorlatban pénzügyi és szervezési okokból egyaránt képtelenség. A Moore-

Shannon modell használata így a konkrét problémához jobban alkalmazkodó, ugyanakkor 

egyszerűbb szavazási hierarchia kialakításában nyújthat segítséget. 

 A másik irányt az eldöntendő probléma logikájára, vagyis a vizsgált kockázati 

rendszer hibafájára alkalmazzák az áramköri modellt. A publikációk utalnak arra, hogy u0 a 

hibafa egyik alapvető strukturális jellemzője, és ilyenformán az elfogadási küszöbérték alapja 

lehet. Ennek azonban csak az elvi lehetőségét vetik fel, de nem bizonyítják. A következőkben 

ezzel a problémával foglalkozunk. 

 Minden közigazgatási eljárási szituációra jellemző, hogy van egy pont, amikor az 

ügyintéző saját szubjektív véleményére van utalva. Ez azt jelenti, hogy bizonyos esetekben az 

ügyintézőnek saját hatáskörében álló eszközeit és képességeit óhatatlanul lényegileg egyenlő 

intenzitással, egyenlő gyakorisággal és egymástól függetlenül kell használnia. Ez a logikai 

konfliktuselmélet terminológiája szerint kolluktációs helyzetet 4 teremt.5 

 Most a hibafa prímeseményei játsszák az áramkör egyedi kapcsolóinak szerepét, így 

tehát a prímeseményekről feltételezzük, hogy független, azonos u paraméterű Bernoulli-

eloszlások szerint vannak aktív állapotban. Kérdés, hogy a döntéshozó testület mikor tekintse 

a nemkívánatos főesemény aktuális vagy várható állapotát aktívnak esetleg akkor is, ha a 

főesemény állapotát aktívnak tekintő döntéshozók számszerű kisebbségben vannak. 

 A főesemény állapotát két alapvető, önmagában is összetett tényező határozza meg: 

egyrészt a prímesemények egyedi állapotainak összessége, másrészt a hibafa logikai 

struktúrája. A szavazás során a döntéshozók a rendelkezésükre álló információ alapján 

döntenek. [9] rámutat arra, hogy a hibafa általában igen bonyolult logikai kapcsolatrendszert 

 
4 A kolluktáció szó vitát, széthúzást jelent. Használatát az indokolja, hogy az egymástól függetlenül realizálódó 

kockázati tényezők konkrét állapotai kívülről áttekinthetetlen, kaotikusnak tűnő módon határozzák meg a teljes 

rendszer állapotát. 
5 BUKOVICS István: A természeti és civilizációs katasztrófák paradigmatikus elmélete. MTA doktori értekezés. 

Budapest. 2007 
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jelent, amely csak a szakértők számára érthető és áttekinthető, az egyes döntéshozók számára 

azonban nem. Ezért természetes, hogy a döntéshozók a főesemény aktiválódásának esélyét 

közvetlenül a prímesemények, vagyis a lehető legegyszerűbb, tovább már nem bontható 

rizikófaktorok aktiválódási aránya alapján ítéljék meg. (Kézenfekvő, hogy ha a rizikófaktorok 

nagy része aktív, akkor „nagy a veszély”, ha pedig csak kis része aktív, akkor „kicsi a 

veszély”.) A döntéshozók számára így elég lenne u értékének ismerete. 

 Legyen M a prímesemények száma, N a döntéshozók száma. Legyen ui az i. 

döntéshozó szerinti prímesemény-aktiválódási arány. ui értéke a 0, 1/M, 2/M, 3/M, …(M-

1)/M, 1 számok valamelyike lehet, vagyis a döntéshozók M+1 alternatíva közül választhatnak. 

Reális esetben M > 2, így előáll a legalább 3 alternatíva közüli választás esete. Látható, hogy 

itt kétféle probléma is előállhat. Egyrészt a korábban tárgyalt szavazási paradoxonok 

valamelyike, másrészt a többségi vélemény téves volta. Megmutatjuk, hogy a Moore-Shannon 

modellen alapuló testületi szavazás mindkét problémát képes adekvát módon kezelni. 

 Feltételezhető, hogy a döntéshozók rendelkeznek megfelelő kompetenciával, ami az 

adott esetben úgy nyilvánul meg, hogy u értékét a döntéshozó testület a tagok által 

vélelmezett prímesemény-aktiválódási arányok átlagaként képes egy „elég jó” û becsléssel 

közelíteni, vagyis 

 

u1+u2+...+uN
N

= û≈ u
 (6) 

 Most következik az eljárás legkritikusabb lépése, vagyis û minősítése abban a 

tekintetben, hogy a döntéshozó testület a főesemény aktiválódását tekinti-e reális 

forgatókönyvnek. A minősítés alapja a H(u) / û hányados, ami a hindrancia-függvény 

definíciója és (6) alapján azt fejezi ki, hogy egy, a testület által vélelmezett főesemény-

aktiválódásra mennyi valóságos főesemény-aktiválódás esik. Itt u tényleges értékét nem 

ismerjük, ezért H(u) / û értékét sem, de a H(u) függvény folytonossága miatt 

 H ( û)≈ H (u)  (7) 

következésképpen 

 

H (u)

û
≈
H ( û)

û  (8) 

 Ha a H(û) / û arány 1-nél nagyobb, akkor a döntéshozó testületben azoknak a 

véleménye megalapozottabb, akik a főesemény aktiválódására szavaztak. Hasonló módon, ha 

az előbbi arány 1-nél kisebb, akkor viszont azoknak a véleménye megalapozottabb, akik a 

főesemény passzivitására szavaztak. A H(u) függvény korábban ismertetett tulajdonságai 

miatt a H(û) / û arány akkor nagyobb 1-nél, ha û > u0, és akkor kisebb 1-nél, ha û < u0. Tehát a 

szavazási eredmény minősítésében u0 valóban adekvát küszöbértékként használható. (u0 

értéke a hibafa ismeretében meghatározható). 

 Ezen a ponton nyer értelmet a függvényábrákon látható, korábban már említett 

metszésszög-érték a 450-os egyenes és a hindrancia-függvénygörbe között. Ha a szögérték 

lényegesen nagyobb 0-nál, akkor u0-tól kezdve egy darabig a főesemény tényleges 

aktiválódási aránya sokkal gyorsabban növekszik, mint az aktiválódást vélelmező szavazatok 

u aránya. Ez ismét u0 mint döntési küszöbérték választása mellett szól.  

 Az u0 < 0,5 esetben az u0 és 0,5 közé eső û szavazási értékeknél kisebbségben vannak 

az „igen” szavazatok, mégis testületi döntésként az „igen”-t kell elfogadni, mert szakmailag 

ez a helyes.  

 

  Civil és védelmi kockázatkezelési szemlélet 
 

  A jó állam és a védelmi szféra című publikációban három jellegzetes példát mutattunk 

be védelmi igazgatási problémákra, a hibafákat „szaknyilatkozat” formátumban prezentáltuk. 
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Ezeknek a fent tárgyalt elemzése a „Talajszennyezés” esetben kb. 1/8, az „ISO sikertelen 

bevezetése” problémánál kb. 1/6, a „Sikeres merénylet” problémánál kb. 1/3 konszenzushatárt 

mutat ki. Vagyis jól látszik az a tendencia, hogy a védelmi hibafák konszenzushatára jóval 

50 % alatt van. 

 
 

2.ábra. „Talajszennyezés” esemény hindrancia-függvénye és konszenzushatára (a 

szerző szerkesztése [14] alapján) 

 
2. ábra. „ISO 9001:2000 sikertelelen bevezetése” esemény hindrancia-függvénye és 

konszenzushatára (a szerző szerkesztése [14] alapján) 

 
3. ábra. „Sikeres merénylet” esemény hindrancia-függvénye és konszenzushatára (a 

szerző szerkesztése [14] alapján) 

 

 Itt mutatkozik meg a civil és védelmi szféra eltérő kockázatkezelési szemlélete. 

Mindkét szféra a költségtakarékosság és a biztonság közötti ésszerű kompromisszum 

kialakítására törekszik a kockázatkezelésben.  

 A civil szféra szemléletében a főesemény aktiválódása a rizikófaktorok „szerencsétlen 

egybeesésének” a következménye, vagyis a megközelítés alapvetően konjunktív jellegű, a 

megelőzéshez elég a rizikófaktorok együttes aktiválódását kizárni.  

 Ezzel szemben a védelmi szféra szemléletében a főesemény aktiválódásában döntő 

szerepe van a rizikófaktorok egyenkénti aktiválódásának, vagyis a megközelítés alapvetően 

diszjunktív jellegű, a megelőzéshez a rizikófaktorok aktiválódását külön-külön kell kizárni.  

 Az a szituáció, hogy a rizikófaktorok mindegyike aktív, sokkal ritkábban következik 

be, mint az, hogy legalább egyikük aktív. Ennek megfelelően a civil szemlélet 

költségtakarékosabb, hiszen sokkal kevesebb kockázati szituációt kíván kizárni.  

 Ugyanakkor éppen emiatt a civil szféra esetében alacsonyabb a biztonsági szint, ami 

viszont ellentmond a védelmi szféra szemléletének, amelyben a biztonság fontosabb a 

költségtakarékosságnál, így a védelmi szféra a rizikófaktorokat egyenként kívánja kizárni, 

ami természetesen sokkal „drágább”. 
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 A szemléleti különbséget a hindrancia-függvény is mutatja: az idézett védelmi jellegű 

példákban 0,5-nél sokkal alacsonyabb u0 értéknél kezdődik a felső diszjunktív jellegű szakasz, 

ahol tehát a szavazótestület a kockázati esemény aktiválódását vélelmezi. 

 

Összegzés, következtetések 
 

  A jelen dolgozatban a testületi szavazás adekvát konszenzushatárának 

meghatározásával foglalkoztunk.  

 Igazoltuk, hogy a konszenzushatár értékét, a quorumot a szavazás tárgyát képező 

nemkívánatos kockázati esemény logikai struktúráján alapuló hindrancia-függvény 

segítségével találhatjuk meg.  

 A quorum értéke lehet 0,5-nél kisebb is, ami azt jelenti, hogy a kockázat 

megítélésében ilyenkor a kisebbségnek van igaza a többséggel szemben.  

 Beláttuk, hogy bár a döntési alternatívák száma általában legalább 3, nem áll elő az 

ilyen típusú szavazási eljárásoknál lehetséges holtversenyes döntésképtelenség.  

 Rámutattunk arra, hogy a kockázati események hibafája a civil megközelítés szerint 

konjunktív, míg a védelmi megközelítés szerint diszjunktív jellegű. Ennek alapján 

magyarázatot adtunk arra, miért gyakori a védelmi szféra testületi döntéseiben az olyan 

döntési probléma, amelynek alacsony a konszenzushatára.  

 További kutatás tárgya, hogy az itt tárgyalt döntési modell mennyire van összhangban 

a statisztikai döntéselmélet modelljeivel. Indokolt megvizsgálni a kockázatelemzésben 

általánosan használt Bayes-típusú gondolkodásmódot követve is a konszentzushatár 

interpretálását.  
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NAGY PÉTER TIBOR 
 

AZ ADATOK, AMELYEK SOSEM FOGYNAK EL… 

 

 

Pista – azt hiszem –nincs könnyű helyzetben. 

Itt a Dankóban azt tapasztalhatjuk, hogy még a bölcsészek  

és a társadalomtudósok sem mindig könnyen értik egymást, 

nyilván jóval nehezebb egy természettudományi és műszaki 

standardokhoz szokott kutató dolga. Pista ennek ellenére – és  

ezt nagyra becsülöm – legtöbb konferenciánkon részt vesz, 

s úgy fogalmazza meg témáit, hogy azt bölcsészek és  

társadalomtudósok is értsék. És néha komolyan úgy tűnik,  

mintha érdeklődne a mi kérdéseink iránt is. Laza vagy éppen  

túlkomplikált gondolatainkat a természettudományos gondolkozás 

módszertani szűrőjén ereszti át – a logika, a bizonyítás, a validitás 

olyan normáit kérve számon – persze csak látensen, tiszteletben tartva 

más tudományágak autonómiáját, ami mindannyiunknak hasznára van. 

E tanulmányban ezt viszonoznám egy közös kategóriáról,  

az adatról elmélkedve. 

 

Sokan hajlamosak úgy tekinteni, hogy vannak lezárt, kimerített témák. Olyanok, 

amelyekről újabb adatok nem bukkannak fel – mely sokakat egyre partikulárisabb témák, 

másokat pedig spekulációk irányába hajt. Sokan a tudományos erőtér legszorongatóbb 

kérdésének tartják, hogy mely adatokhoz lehet hozzájutni és mi elől zárattatunk el. 

Ez az írás amellett érvel, hogy nincs okunk aggodalomra, az értelmezendő világ nem 

kisebb, mint a XIX. században.  

 

Hagyományos adatok előkerülésének szükségszerűsége 

 

Nézzük először1 azt az elsődleges állítást, hogy vannak olyan témák, ahol a szorosan 

vett kérdésre vonatkozóan „nem kerülnek elő” újabb adatok. 

Társadalmilag-gazdaságilag kvázi szükségszerű okokból kerülnek elő – például újabb 

autópálya-építések során – újabb adatok régi dolgokról. Az újabb autópálya-építések, sőt a 

kunyhók és bádogvárosok helyére épülő, jelentősebb alapozást igénylő építkezések – Kelet-

Európában, Ázsiában és Afrikában – természetesen nem elsősorban a helyi gazdasági és 

politikai elitek ambícióin múlnak, így az ezzel kapcsolatos szabályozás sem egyszerűen a 

helyi maffia-elitek és a gyenge tudományos elitek erőviszonyának kérdése2, hanem a 

nemzetközi tudományos közösség „dolga és felelőssége” is. Bármely ókori, őskori, esetleg 

középkori jellegű „új adatok előkerülésének” valószínűsége annak a kérdése is, hogy a 

nemzetközi tudományos közösség belső erőviszonyai mely témák esetében teszik lehetővé, 

hogy a közösség a szükségképpen korlátos lobbizási kapacitását arra fordítsa, hogy az 

építkezési projekt nagy nemzetközi finanszírozóin keresztül – pénzügyi-finanszírozási 

feltétellé téve – rászorítsa a helyi kormányzatokat a régészeti munkálatok elvégzésére.  

 
1 Jelen írás szövegszerűen is támaszkodik a következő tanulmányra: NAGY Péter Tibor: A régi és új történeti 

adatok társadalmi természete. Educatio. (24. évf.) 3. 2015. 15–26. https://folyoiratok.oh.gov.hu/educatio/a-regi-

es-uj-torteneti-adatok-tarsadalmi-termeszete (letöltés: 2018. november 12.) 
2SZALAI Tamás: A régészet törvényi újraszabályozása: Kaparj, kurta! Magyar Narancs. 28. 2001. 

http://magyarnarancs.hu/belpol/a_regeszet_torvenyi_ujraszabalyozasa_kaparj_kurta-61361 (letöltés: 2019. 

január 10.) 

https://folyoiratok.oh.gov.hu/educatio/a-regi-es-uj-torteneti-adatok-tarsadalmi-termeszete
https://folyoiratok.oh.gov.hu/educatio/a-regi-es-uj-torteneti-adatok-tarsadalmi-termeszete
http://magyarnarancs.hu/belpol/a_regeszet_torvenyi_ujraszabalyozasa_kaparj_kurta-61361
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Más esetekben maga a nemzetközi tudományos közösség mozgósítja az erőforrásait, 

hogy valamely építkezés következtében a régészet elől végképp elzáródó területek soron kívül 

feltárásra kerüljenek. (E folyamatok gyakran rejtve zajlanak, vagy épp csak elmaradásukat 

konstatálhatjuk, de vannak a tudományt kedvelők számára pozitív példák is. Ilyen például az 

asszuáni gát építése körül megvalósult gigantikus régészeti projekt3).  

A forrásokat, illetve potenciális forrásokat tudatosan pusztító külföldi folyamatokba 

való beavatkozást természetesen korlátozza, hogy a nemzetközi tudományos közösség 

szervezetei – mint ezt számos példa igazolja – általában az alacsony intenzitású (magyarán 

pacifista, mondhatnánk „defetista") amerikai és európai külpolitikai vonalvezetés hívei.4 

Jelentős nemzetközi gazdasági ill. katonai konfliktus vállalása nélkül pedig nyilvánvalóan 

nem lehet(ett) megvédeni a kínai kulturális forradalom áldozatául eső kincseket5, a tálibok 

által elpusztított buddhista örökséget6, vagy az ISIS csapatok útjába eső ókortörténeti 

szempontból egyedülálló romvárosokat7 és régészeti lelőhelyeket. 

Igazi új adatok előkerülése azért sem kizárható, mert periférikus – vagy éppen 

autokratikus hatalmak által ellenőrzött – levéltárak, közgyűjtemények, magángyűjtemények 

időről időre hozzáférhetővé tesznek olyan korábban előkerült forrásokat, melyeknek néha   

létezéséről sem tudunk.  

A modern történelem fordulatait megvilágító adatok titkosság alóli feloldása könnyen 

átlátható csatározások vagy szabályozások tárgya. Ez előállhat diktatórikus rendszerek 

bomlásakor és demokratikus viszonyok között is. A magyar–szovjet kapcsolatok történetét 

jelentősen módosító Jelcin-dosszié megjelenése8 esetében a történeti forrásfeltárás – ahogy az 

az orosz levéltárügyet azóta is jellemezni látszik – maga is nagyhatalmi politikai célokat 

szolgál, s magának a központi államnak az eszköze. A második világháború hadtörténetét új 

megvilágításba helyező Enigma9-story (a német tengeralattjáró háború irányítására szóló 

kódrendszer megfejtésének története) a tradicionális háborús narratívával szemben, melyek a 

hagyományos katonai erényeknek, s az ennek megfelelő kortárs csoportoknak kedveznek, a 

világháború igazi hősévé a koedukált, sőt egyes tagjaiban LMBT közösséghez tartozó 

értelmiségi csoportot állítja. Az első világháború alatti német kormány által megtárgyalt, a 

hadicélokra vonatkozó dokumentum publikálása – mely a németországi Fischer-vita10 

kezdőpontját jelentette – objektíve érdekében állt azoknak a baloldali politikai csoportoknak, 

akik a jobboldallal ellentétben nem a vilhelminus politikai elit örökösei voltak. A 

dokumentum cáfolta azt a korábban domináns véleményt, hogy az első világháború idején 

csak a német vezérkar volt agresszív, a polgári politikusok pedig mérsékelni akartak, az 

utóbbiak tehát lehetnek egy mai Németország pozitív hősei... 

A szimbolikus politizálásra nagyobb gondot fordító hatalmak szemében évezredes 

iratok vagy leletek is jelentőséggel bírnak. Gondoljunk például a holt-tengeri tekercsek 

Vatikánba került részeinek hosszú titkosságára11, ami könnyen érthető, hiszen ezek az 

esszénus tekercsek az Újszövetség szavait más kontextusban tartalmazzák, ezáltal a bibliai 

szavak isteni sugalmazásának megkérdőjelezését jelentették.  

 
3
https://oi.uchicago.edu/research/projects/nubia-salvage-project (letöltés: 2019. január 10.) 

4http://www.europeaninstitute.org/index.php/93-european-affairs/february--march-2010/964-dieter-dettkes-

germany-says-no-the-iraq-war-and-the-future-of-german-foreign-and-security-policy (letöltés: 2019. január 10.) 
5http://www.historia.hu/userfiles/files/2011-07/Jordan.pdf (letöltés: 2019. január 10.) 
6http://www.nytimes.com/2001/03/19/world/19TALI.html (letöltés: 2019. január 10.) 
7http://www.nytimes.com/roomfordebate/2014/10/08/protecting-syrias-heritage (letöltés: 2019. január 10.) 
8KISS Ilona: A „Jelcin-dosszié”. Beszélő. 2. 5. 2000. http://beszelo.c3.hu/cikkek/a-%E2%80%9Ejelcin-

dosszie%E2%80%9D (letöltés: 2019. január 10.) 
9http://www.gcsu.edu/math/docs/2013Capstone/callahan.pdf (letöltés: 2019. január 10.) 
10http://www.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tamop425/2011_0001_520_bevezetes_a_tarsadalomtortenetbe/ch03s04.

html és SZABÓ Miklós: Nyugatnémet vita az újabbkori német történelemről. Világtörténet. 9.  4. 1987. 131–142. 
11KOMORÓCZY Géza: Kiáltó szó a pusztában. A Holt-tengeri tekercsek. Osiris Kiadó, Budapest. 1998 

https://oi.uchicago.edu/research/projects/nubia-salvage-project
http://www.europeaninstitute.org/index.php/93-european-affairs/february--march-2010/964-dieter-dettkes-germany-says-no-the-iraq-war-and-the-future-of-german-foreign-and-security-policy
http://www.europeaninstitute.org/index.php/93-european-affairs/february--march-2010/964-dieter-dettkes-germany-says-no-the-iraq-war-and-the-future-of-german-foreign-and-security-policy
http://www.historia.hu/userfiles/files/2011-07/Jordan.pdf
http://www.nytimes.com/2001/03/19/world/19TALI.html
http://www.nytimes.com/roomfordebate/2014/10/08/protecting-syrias-heritage
http://beszelo.c3.hu/cikkek/a-%E2%80%9Ejelcin-dosszie%E2%80%9D
http://beszelo.c3.hu/cikkek/a-%E2%80%9Ejelcin-dosszie%E2%80%9D
http://www.gcsu.edu/math/docs/2013Capstone/callahan.pdf
http://www.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tamop425/2011_0001_520_bevezetes_a_tarsadalomtortenetbe/ch03s04.html
http://www.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tamop425/2011_0001_520_bevezetes_a_tarsadalomtortenetbe/ch03s04.html
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Másik ismert példa, hogy a régészeti adatok, amelyek az orosz állam megalapozásában 

betöltött viking szerepről szóltak12, államtitkot képeztek a Szovjetunióban, hiszen a vikingek 

szerepe az orosz fejlődés önállóságának megkérdőjelezését jelentette volna. Így a 

világforradalmi mozgalmaktól függő orosz fejlődés Trockij általi feltételezését támasztotta 

volna alá, szemben a szocializmus egy országban való megvalósításának sztálini tanával. 

 

A szinkronitás és az analógia hozománya 

 

Az pedig gyakorlatilag bizonyos, hogy adott történeti témával „egyidejűleg” történő 

események meglévő vagy újonnan felfedezett relációi előkerülnek/előkerülhetnek. Azaz újabb 

adatok valamiféle, másutt, egyidejűleg vagy kissé korábban zajló eseményről, amelyek a 

világban végbemenő történések teljes komplexitását feltételezve valamiképpen kihathattak a 

vizsgált dolog lefolyására, vagy olyan későbbi jelenségekről szóló információk, melyek 

valamiképpen a vizsgált esemény hatását tükrözik.  

Itt nem arról az elméleti tézisről van szó, hogy „minden mindennel összefügg”, hanem 

arról, hogy a kutatás természete a szélesebb összefüggések keresése. A XVI-XVII. század 

magyarországi bibliográfiájában például jól látszik, hogy régebben a kuruc–labanc, török–

Habsburg küzdelmek alakulásáról szólt elsősorban a szakirodalom. Ezt egészíti ki, váltja fel 

fokozatosan a török birodalom közép-keleti illetve a Habsburg birodalom összeurópai, sőt 

latin-amerikai helyzetének elemzése, mint olyan tényezőké, melyek a végvári vitézségnél 

talán jobban hatottak a magyar történelemre.13 De a „kutatás természetén” kívül 

nyilvánvalóan célszerű megemlíteni, hogy a kutatók növekvő száma, a közelebbi források 

feltártsága a történésztársadalmon belül presztízsnövekedésre vágyó kutatókat szociológiai 

értelemben is a tágabb összefüggések kutatása, távolabbi adatok beemelése irányába nyomja. 

Külön kérdés, hogy bármely kutatási tárgyul választott konkrét folyamat elemzésénél, 

megértésénél, megvilágításánál segít az analóg folyamatok elemzése, tehát „bármely másik 

hasonló” folyamattal kapcsolatban előkerülő újabb adat segíthet a vele térbeli, időbeli vagy 

oksági kapcsolatban „nem lévő” célba vett folyamat bemutatásánál. Nyilvánvaló, hogy az 

analógiás megközelítés és az adatbővülés kapcsolata sajátos dinamizmust hordoz. A kevés 

adat alapján analógnak látott – a kutató által egyetlen kategóriába sorolható – folyamatok 

megértését egy ideig segíti az adatbővülés. Ha viszont a kategóriába tartozó folyamatról 

váratlanul és esetlegesen nagyon sok adathoz jutunk, akkor felmerül a kérdés, hogy milyen 

mértékben extrapolálhatóak az egyedi tulajdonságok a kategóriába sorolható többi folyamatra. 

 

A politikai erők versengésének hozománya 

 

A kutatásról és tudományos elemzésről szóló fenti mondatok – nyelvi korlátainknál 

fogva – azt sugallják, mintha „az oksági kapcsolatok felállítása” vagy az „analógiák 

használata”, valamint ezek mértéke funkcionalista módon elhelyezhető lenne egy helyes– 

helytelen tengelyen, legalábbis módszertani értelemben. Csakhogy ez közel sincs így. A 

tudományos termelés természete14 kétféle értelemben is relativizálja az egy-egy téma kapcsán 

egy konkrét időpontban „megengedhető” oksági kapcsolatok vagy analógiák mértékét.  

Az egyik szempont a tudomány makrotársadalmi integrációjával kapcsolatos. A 

 
12, SZVÁK Gyula: A rendszerváltó évtized magyar történeti ruszisztikája. Világtörténet, (27. évf.) tavasz/nyár. 

2005. 104–111. Lásd még: SZILI Sándor: A „kolonizáció" problematikája az orosz és a szovjet historiográfiában. 

Világtörténet. 22. tavasz/nyár. 2000. 3–22.  
13 Lásd a Századokban rendszeresen megjelenő éves bibliográfiákat, 3-3 évet hasonlítottunk össze az egyes 

évtizedek közepéről.  
14BOURDIEU, Pierre: A tudományos mező. (ford. FÁBER Ágoston). Replika. 20.  67. 2009. 11–36 . Uő: A 

tudomány tudománya és a reflexivitás: a College de France 2000-2001. évi előadássorozata (szerk. és a 

szöveget gond.: LENKEI Júlia) (ford. HÁZAS Nikoletta, SIMON Vanda). Gondolat, Budapest. 2005. 
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nemzeti elitek szimbolikus versengése pl. nemzeti ősmítoszok teremtésére ösztönözte (még az 

1980-as években is!) a valláskutatókat.15 A nacionalizmus korában kuruc dalokat fedeztek fel 

a történészek, s hogy nehogy kiderüljön, hogy gyengébbek a labancos nyugati zene értékeinél, 

még hamisítottak is ilyeneket. Thaly Kálmán professzor idevágó történetének a tanulsága16 

nem egyszerűen alkotáslélektani: a lelepleződést követő széleskörű értelmiségi diskurzus 

mutatja, mekkora lehet a nyomás és milyen erős a mentség a tudományos etikát nyilvánvalóan 

sértő adatmanipulációra. Az a speciális körülmény, hogy az 1900-as évek iparának különös 

mértékű szentpétervári és moszkvai koncentrációja létrehozott egy erős ipari munkásságot és 

munkásmozgalmat lehetővé tette azt a – minden jel szerint téves – tudományos elméletet, 

hogy más gyengén iparosodott országban is lehetséges munkásmozgalom-történeti 

jelenségként magyarázni az országos folyamatokat a történetírás által a XIX-XX. századi 

német, angol társadalomra kidolgozott kategóriák által. A munkásmozgalom-történetírás így 

vált17 az egykori szocialista blokk egyik fontos közös tudományos projektjévé, erőforrásokat 

elvonva a cseh, a bolgár, a szerb vagy éppen az albán történetírás talán relevánsabb 

kérdéseitől. Csak az olvasó szórakoztatása céljából érdemes felidézni, hogy Werbőczy tettei 

között a köznemesi megyei hatalmat valóban évszázadokra meghatározó jogtudósi szerep, 

valamint a második jobbágyság kialakulásában játszott valóban fontos politikai-közigazgatási 

szerepkör mellett, mint azokkal egyenrangú tettet idézték fel történelemkönyveink egy 

korabeli (tehát XVI. századi!) bányászmozgalom letörését. Ezáltal Werbőczy a munkás–

paraszt összefogás elleni úri világ előképévé vált.18 E kétségtelenül mulatságos gondolatmenet 

komoly kutatói kapacitásokat is megmozgatott, melyek külföldi – mármint csehszlovákiai – 

levéltári kutatásokat tettek lehetővé. Így e történet már nem öncélúan kerül alfejezetünkbe... 

 

A kulturális fogyasztás hozománya 

 

A történelmi festészet és szobrászat, a könyvkiadás és a filmgyártás, sőt a turizmus 

értelmiségi és üzleti érdekkörei egészen konkrét nyomást fejtenek ki a kutatókra, hogy a 

szigorú történeti vagy régészeti kritika által csak nagyon töredékesen igazolt képeket a 

fantázia szabadabb használatával egészítsék ki. Az ősmagyarok ruháiból és használati 

tárgyaiból – ha múzeumban járva csak a saját szemünknek hiszünk – alig ismerünk valamit. 

Nemcsak a tudományos legitimációval semmiképpen nem rendelkező – de kiemelt 

kultúrpolitikai támogatást élvező – 1896-os Feszty körkép, de László Gyula régészprofesszor 

1980-as években született rajzai is, meghökkentő „pontossággal” „ábrázolják” „őket".19(Ha az 

olvasó belegondol, az hogy a három szót külön-külön tesszük idézőjelbe világosan tükrözi: mi 

minden kérdőjelezhető meg egy efféle rajzban...)  

Aki Kréta hegyes útjain átvergődik, a déli parton feltárt phaisztoszi palota bokáig érő 

romjaiból láthatja mi az, amiben intellektuális igényességgel „biztosak lehetünk”. Ezek után 

visszamenekülhet az Evans által – gazdag képzelettel – újjáépített északi knósszoszi 

palotába20, mely eleget tesz élményigényeinek, s ahol borsos díjjal növelheti a görög 

államkincstár bevételeit, reménykedve, hogy nemcsak a turisztikai ágazatot, hanem a görög 

tudományt is segíti hozzájárulásával.  

 
15KOMORÓCZY Géza: Tartalmában strukturalista, formájában nemzeti. (szerk: TOKAREV, Sz. A.) Mitológiai 

enciklopédia. (A magyar kiadás szerkesztője: HOPPÁL Mihály. Gondolat, Budapest. 1988); BUKSZ Budapesti 

Könyvszemle. 2. 1990. 164–175 
16http://epa.oszk.hu/00000/00011/00106/pdf/iskolakultura_EPA00011_2006_07_08_034-040.pdf (letöltés: 2019. 

január 10.) 
17http://real-j.mtak.hu/614/1/TARSFILTORT_22.pdf (letöltés: 2019. január 10.) 
18http://mek.oszk.hu/02200/02228/html/01/160.html (letöltés: 2019. január 10.) 
19http://www.tankonyvtar.hu/en/tartalom/historia/80-02/ch15.html (letöltés: 2019. január 10.) 
20http://mumia.art.pte.hu/periszkop/Musorok/history/ceram_-_a_regeszet_regenye.PDF (letöltés: 2019. január 

10.) 

http://epa.oszk.hu/00000/00011/00106/pdf/iskolakultura_EPA00011_2006_07_08_034-040.pdf
http://real-j.mtak.hu/614/1/TARSFILTORT_22.pdf
http://mek.oszk.hu/02200/02228/html/01/160.html
http://www.tankonyvtar.hu/en/tartalom/historia/80-02/ch15.html
http://mumia.art.pte.hu/periszkop/Musorok/history/ceram_-_a_regeszet_regenye.PDF
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Nemzedékek szereztek vizuális képet a „római kocsiversenyről” a Ben Hurból, s a 

tudomány népszerűsítését célul kitűző – és erre például brit közpénzt is igénybe vevő – 

tévécsatornák is játékfilmrészletekkel növelik annak valószínűségét, hogy a néző őket 

válassza, s ne a teljesen fiktív helyszíneken, fiktív időben játszódó, egy másik csatornán 

sugárzott fantasy filmet.21 

A másik szempont a tudományos termelés természete. A kutatók növekvő száma, a 

kutatók közötti versengés a totálisan megbízható, de „teljesen érdektelen részletekbe” merülés 

Szküllája és a mindenképpen újat és „nagyot” mondás Kharübdisze között mozgatja a 

kutatókat,22 s számtalan egyéni körülmény mellett az egyetemek vagy a tudomány-

finanszírozás intézményes viszonyai határozzák meg, hogy mikor melyik stratégia bizonyul 

sikeresebbnek. Ráadásul a pillanatnyi siker a tudományban sem azonos mindig a „történelmi 

távú”, azaz tudománytörténeti kézikönyvek által visszaigazolt, s a kutatók Nyugat-Európában 

látványosan növekvő élettartama23 miatt egyre inkább még személyesen is megtapasztalható 

sikerrel. A tudósok várható élettartamának növekedése ugyan elmarad a népesség egészében 

megfigyelhető növekedéstől, de mégis egyértelmű, hogyha a huszadik század minden békés 

évtizedére megvizsgáljuk az adott évtizedben elhunyt neves tudósok megélt éveinek átlagos 

számát. 

 

A természettudósok hozománya 

 

A hagyományos szöveges vagy tárgyi-képi források mellett a történettudomány olyan 

új típusú adatokkal is dolgozik, mint az éghajlattörténet24, vagy a népek keveredését leírni 

képes genetikai vizsgálatok25, évezredes testmaradványok MRI vizsgálata stb., melyek 

unalomig ismert gazdaság- vagy társadalomtörténeti források, sőt egyéni történetek 

újraértelmezésének nyitnak utat. A folyamatosan fejlődő számítógépes nyelvészeti 

módszerek26 látszólag jól ismert forrásszövegek újabb és újabb rétegeit nyithatják meg, 

folyamatosan fejlődnek a képelemzés módszerei, s azok a növénytani, ásványtani ill. 

metallurgiai technológiák is, amelyek évszázadok óta múzeumokban porosodó tárgyak fizikai 

és kémiai tulajdonságai alapján rekonstruálhatnak évezredes kereskedelmi útvonalakat, illetve 

bizonyíthatják olyan technikai tudások létezését, melyről nincsen sem szöveges forrás sem 

képi ábrázolás. A neurológia adatokat termel a nyelvészeti, az etológia az őstörténeti 

kutatások számára.27 

Mindez – ha a lelkes hangból tudományszociológiai elemzőbe váltunk át – nem 

kevesebbet jelent, minthogy a hagyományos humántudományi források bázisán 

kanonizálódott állításokat, paradigmákat új kihívások érik, s az ezekkel kapcsolatos viták 

kifejezik (ill. ha tárgyilag nem is értjük pontosan miről folyik a vita, de számunkra tükrözik) 

 
21http://www.bbc.co.uk/bbcfilms/catalogue  (letöltés: 2019. január 10.) 
22http://filozofiaiszemle.net/wp-content/uploads/2015/01/Schwendtner-Tibor-%C3%89rtelmes-

megismer%C5%91-v%C3%A1llalkoz%C3%A1s-e-a-filoz%C3%B3fia.pdf (letöltés: 2019. január 10.) 
23A who is who-k elhalálozási adataiból számított érték 
24http://nemzetikonyvtar.blog.hu/2012/03/03/hogyan_kutassunk_klimat_2_resz_historiografia (letöltés: 2019. 

január 10.) 
25http://www.sciencemag.org/content/343/6172/747 (letöltés: 2019. január 10.) 
26BABARCZY Anna: Számítógépes nyelvészet. Látás, nyelv, emlékezet. Typotex Kiadó, Budapest. 2006. 111–124. 
27KOVÁCS Ákos András: A történetírás mint tudomány. Buksz. 25. 2. 2013. 140–144.; Z. KARVALICS László: Az 

információtörténeti gondolkodás ágazatai, kiindulópontjai és kezdetei. Világtörténet. 18. ősz/tél, 1996. 10–25.; 

GYÁNI Gábor: Az „új történetírás” jelensége. Világtörténet. 8. 3-4. 1986. 3–6.; FOGEL, Robert W.: „Tudományos” 

és tradicionális történetírás. Világtörténet. 8. 3-4. 1986. 7–39.; ZELDIN, Theodore: Társadalomtörténet és totális 

történet. Világtörténet. 8. 3-4. 1986. 40–52. 

https://tti.btk.mta.hu/images/kiadvanyok/folyoiratok/vilagtortenet/vt_1986_2/zeldin.pdf (letöltés: 2019. július 

9.); KOCKA, Jürgen.: Elméletek és kvantifikáció a történetírásban. Világtörténet. 8. 3-4. 1986. 53–62. 

https://tti.btk.mta.hu/images/kiadvanyok/folyoiratok/vilagtortenet/vt_1986_2/kocka.pdf (letöltés: 2019. július 9.) 

http://www.bbc.co.uk/bbcfilms/catalogue
http://filozofiaiszemle.net/wp-content/uploads/2015/01/Schwendtner-Tibor-%C3%89rtelmes-megismer%C5%91-v%C3%A1llalkoz%C3%A1s-e-a-filoz%C3%B3fia.pdf
http://filozofiaiszemle.net/wp-content/uploads/2015/01/Schwendtner-Tibor-%C3%89rtelmes-megismer%C5%91-v%C3%A1llalkoz%C3%A1s-e-a-filoz%C3%B3fia.pdf
http://nemzetikonyvtar.blog.hu/2012/03/03/hogyan_kutassunk_klimat_2_resz_historiografia
http://www.sciencemag.org/content/343/6172/747
https://tti.btk.mta.hu/images/kiadvanyok/folyoiratok/vilagtortenet/vt_1986_2/zeldin.pdf
https://tti.btk.mta.hu/images/kiadvanyok/folyoiratok/vilagtortenet/vt_1986_2/kocka.pdf
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az egyes tudóscsoportok küzdelmét. A tudományos tudástermelés két korábban említett 

társadalmi összefüggését – azaz a makrotársadalmi tudásfogyasztást és az azonos területen 

működő kutatók egymás közötti versengését – kiegészíthetjük egy harmadikkal: a 

humántudományi kutatók szövetségest kereső aktivitásával. Az elmúlt két évszázad 

befolyásos természettudományi és élettudományi, sőt műszaki tudományi képviselők is részt 

vesznek a humántudósok közötti vitákban és küzdelmekben. 

Ez a jelenség a másik fő oka annak, hogy sosincs és sosem lesz olyan állapot, hogy 

„nincs újabb adat”, de sosem lesz olyan állapot sem, melyben a különböző érdekű kutatók 

megegyeznének abban, hogy az újabb adatok relevánsak-e a kérdésről szóló eddigi 

munkálatok megkérdőjelezéséhez, újraírásához. 

 

A visszamenőleges digitalizáció hozománya 

 

Mindazok a történelmi, szociológiai, demográfiai, közgazdasági, irodalomtudományi, 

művészettörténeti stb. témák, melyek (Európában) az elmúlt nyolcszáz (!) évre koncentrálnak, 

s különösen azok, amelyek az írás és olvasás széles körű elterjedése, s főként a napisajtó 

megjelenése utáni évszázadokra fókuszálnak folyamatosan növekvő adattömeggel néznek 

szembe.  

Ennek a növekedésnek az egyik eleme a preszcientikus és pozitivista korszakban 

kiadott óriási tömegű eredeti forrás és adatalapú kézikönyv digitalizálása, ami nem 

egyszerűen a gyorsabb – és a forrásművek eredeti szerkezetétől független – keresést tette 

lehetővé, hanem olyan összefüggések feltárulását, metaadattá válását is, amelyek az eredeti 

mű szerkesztőinek fejében sem lehettek meg. Nyilvánvaló például, hogy több tízezer 

koraközépkori magyar, német, cseh, francia területeken született egyaránt latin nyelvű oklevél 

szófordulatait a szövegkiadások tudós szerzői nem hasonlíthatták szisztematikusan össze még 

egyetlen kézikönyvön belül sem, nem beszélve a különböző országokban kiadott források 

áttekinthetetlenségéről. Furcsa mód tehát a középkori európai latin nyelvű adattömeg az 

eredeti – zömmel XIX. századi – kiadások bázisán nemzetileg széttagolt adattömegként 

jelenik meg, míg a digitalizáció után megkezdődhet az „eredeti”, azaz a nemzetállami 

határoktól független kultúra kutatása. 

De a nemzeti nyelveken írott kézikönyvekre is igaz, hogy a digitalizálás olyan 

metaadatokat teremt, amelyek sem a szerkesztők, sem a szerzők számára nem álltak 

rendelkezésre. Például a világ tudományosságában számon tartott egyik leghosszabb 

terjedelmű kézikönyv, amit egyetlen ember, Szinnyei József írt a Magyar Írók Élete és 

Munkái 14 vaskos kötete28, illetve annak még terjedelmesebb, de torzóban maradt folytatása, 

mely Gulyás Pál nevéhez fűződik. E könyvek szerzői – akik céduláikat természetesen a nevek 

betűrendjében tárolták – sem lehettek tisztában például az egyes magyarországi települések 

nevének könyvükben való előfordulásával, vagy egyes szavak és fogalmak felbukkanásával 

az életrajzokban ill. az idézett könyvcímekben. A digitalizálás elemi formája mely 

szabadszavas keresést tesz lehetővé adatok millióit „teremti meg” e kézikönyvekből, s 

minimális adatbázis-szervezést igényel, mely például a címszavakat, a dokumentumokat 

egymástól elhatárolja, vagy akár elhatárolás nélkül az egymáshoz fizikailag közeli találatokat 

tekinti összetartozónak már kombinatív kereséseket tesz lehetővé.  

A szöveges „adatbázisok” alapvető forrásként szolgálnak a gyakoriságokat és 

számszerű összefüggéseket kutató kvantitatív és az egyetlen életpálya vagy jelenség 

potenciális kapcsolatait felgöngyölítő, egyidejűségeket, párhuzamosságokat mérlegelő 

klasszikus kvalitatív elemző számára is. 

 

 
28 1890 és 1914 között füzetenként jelent meg. Összesen 29.553 magyar „író” (vagyis mindenki, aki írt, köztük 

mérnökök, tudósok, orvosok stb.) életrajzát és műveit tartalmazza. 
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A forráspublikáció hozománya 

 

Az adatrobbanás másik eleme, hogy a korábban önmagukban csekély érdekességűnek 

minősített s ezért kiadatlanul maradt (bár elméletileg ismert) források fokozatosan 

hozzáférhetővé válnak. Azokban az országokban (pl. Angliában) ahol a történelem során 

keletkezett magániratok, helyi közigazgatási iratok nem semmisültek meg, több millió oldalt 

kitevő kéziratos irattömeg papíralapú megjelenésük még a történelmi forráskiadást bőségesen 

dotáló XIX. században is reménytelennek látszott. Így a későközépkori és koraújkori 

forrásokat kutatók fő tevékenysége a XIX-XX. században a helyi források feldolgozása, 

ismertetése és nem publikálása volt. Az internet megjelenése óta azonban valóságos 

társadalmi mozgalommá vált a kéziratos források átírása, gépre vitele. Ezek a kéziratos 

források elméletileg évszázadok óta rendelkezésre állnak, tömegesen használható adat 

mégiscsak a szabadszavas kereshetőség, illetve adatbázisba történő szerveződés révén válik 

belőlük. 

Az adatok exponenciális növekedésének harmadik eleme a nyomtatott források 

tömeges digitalizálása. Ezeknek a forrásoknak a fennmaradása – az iratok fennmaradásának 

esetlegességével szemben – az európai kultúrkörben az egyes korszakok és területek háborús 

veszteségeitől többé-kevésbé független. A napilapok, a hetilapok és folyóiratok, a tömeges 

fogyasztásra szánt kalendáriumok és könyvek digitalizálása egy írni-olvasni tudó emberre 

évtizedek alatt rázúduló információtömegben való gyors tájékozódást, egyedi eseményhatás-

feltárást és szisztematikus tömeges elemzést egyaránt lehetővé tesz. 

Míg az előző pontban jelzett példák – az éghajlattörténet vagy a metallurgiai 

vizsgálódások adatai – teljesen más típusú adatokkal egészítik ki meglévő (szöveges vagy 

tárgyi kultúrára épülő) ismereteinket, s teszik ezzel újraírhatóvá korábban kimerítően 

megírtnak gondolt témáinkat, az e pontban ismertetett adatnövekedés a régi típusú (levéltári, 

könyvészeti) adatok újfajta hozzáférhetőségén keresztül fejti ki a hatását.  

Ez az adatnövekedés a korábbi korok adatpublikációihoz képest elképesztő 

nagyságrendű, de két szempontból mégiscsak a korábbi adatkiadás-adatpublikálás örököse. 

Az egyik, hogy csak kulturális és tudományos célból keletkezik, tehát a „társadalmi 

idő” legnagyobb részét uraló gazdasági és közigazgatási-közszolgálati tevékenység, továbbá a 

magánéleti tevékenység nem termel ilyen jellegű adatokat. A levéltárak részei ugyan a 

közigazgatásnak, de ténykedésük jellege miatt inkább a tudományos alrendszerhez köti őket. 

Nagy profitorientált cégek foglalkoznak régi folyóiratok vagy könyvek digitális kiadásával, de 

a termékeik iránti keresletet mégiscsak a tudományos kulturális alrendszerben kialkudott 

közpénzek függvénye, illetve az értelmiség kulturális és tudományos fogyasztása biztosítja. 

Sok ember hobbija (vagy másképpen fogalmazva: szimbolikus tőkefelhalmozása) a 

digitalizálás, de erre a cselekedetre összesített időfelhasználásuk eltörpül pl. a chateléssel, 

vagy filmnézéssel töltött össztársadalmi időhöz képest.29 

A másik, a korábbi adatpublikációhoz hasonlóvá tévő tulajdonsága ennek az új 

adatvilágnak, hogy ez az adattömeg a némiképp történeti természetű kutatásokat támogatja. 

Nem a történettudományt érintő hatásról beszélünk, hiszen a jogtörténet a jogtudomány része, 

az irodalomtörténet az irodalomtudományé, a sajtótörténet a médiatudományé, a 

politikatörténet a politológiáé, a filozófiatörténet a filozófiáé, a gazdaságtörténet a 

közgazdaságtudományé stb. De lehetetlen észre nem vennünk, hogy ez a fajta adatnövekedés 

szisztematikusan kevésbé módosítja a nem történeti természetű vizsgálódások eredményeit, s 

 
29Lásd: Kerekasztal-beszélgetés a digitalizációról, az emlékmentésről és az ezzel együtt járó szelekcióról. 

Valóság. http://epa.oszk.hu/01500/01551/00065/pdf/EPA01551_educatio_13_03_405-412.pdf (letöltés: 2019. 
július 9.) 
 

 

http://epa.oszk.hu/01500/01551/00065/pdf/EPA01551_educatio_13_03_405-412.pdf
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ekképpen tudományos erőviszonyait.  

Ugyanis minél közelebb érünk a mához, annál inkább léteznek olyan szerzői, 

könyvkiadói vagy kereskedelmi érdekek, melyek a nyomtatott művek digitális újrakiadását 

akadályozzák. Minél közelebb érünk a mához, annál inkább tiltja az adatvédelem, hogy 

egyedi ügyeket száz évvel ezelőtti közigazgatási vagy bírósági iratok mintájára 

nyilvánosságra hozzunk. Minél inkább aktív egy személy, vagy működő egy vállalat és 

közintézmény, annál erősebb érdekek szabályozzák, hogy mi kerülhet irattermelésükből vagy 

audiovizuális dokumentációjukból az internet nyilvánossága elé.  

Azaz, míg a kulturális és tudományos célú tömeges digitalizálás a múltra vonatkozó 

adatok tömeges újrahasznosítását kifejezetten lehetővé teszi, addig a kortárs szempontú 

elemzéseket kifejezetten torzíthatja. (Ha például a mai amerikai és angol bűnügyi regények 

szóhasználatát akarná valaki összehasonlítani az interneten full textben elérhető szövegek 

alapján, könnyen eshetne abba a hibába, hogy a legnagyobb példányszámban megjelenő és 

ebben az értelemben legjelentősebb művek helyett épp azokból a periférikus művekből vonna 

le következtetéseket, melyre olyan kicsi a kereslet, hogy szerzőjük szemében a mindenkinek 

ingyenesen hozzáférhető digitális kiadás reklámértéke és presztízse felülmúlja a ténylegesen 

eladott könyvek után remélhető hasznot...) 

 

Az újfajta hozzáférés és a tudomány belső erőviszonyai 

 

Az elméletileg korábban is létező tudományos adatokhoz való újfajta hozzáférés 

többféle szempontból is átrendezi a tudományos erőviszonyokat. Leértékel olyan 

„tőkefajtákat”, melyek főképp az idősebb nemzedék rendelkezésére állnak. Például, ha valaki 

többet olvasott és jó volt a memóriája, fel tudta hívni ifjabb kollégája vagy tanítványa 

figyelmét egy az ő témáját érintő, másról szóló könyvekben, iratokban megbúvó adatra. 

Természetesen erre nemzedéktársak között is volt lehetőség, sajátos szimbolikus 

cserealapként. A gondolatok, vélemények, tanácsok, érdemi tartalmi útmutatások sajátos 

tudományos piacán korábban sokkal nagyobb mértékben volt jelen az adatismeret. Az elmúlt 

évszázad tudományos hivatkozásai jelentős részben szövegesen is kitérnek arra, hogy 

valamely adatot egyik vagy másik kollégájának köszöni a szerző. Az óriási szövegbankokban 

való tudományos kereshetőség leértékeli ezt az adatismeretet, s ennek mértékében mintegy 

automatikusan felértékeli az elemző vagy kritikai természetű tudást, s a kollégáknak nyújtott 

effajta tudásra támaszkodó segítséget is.  

A tudományos célra használható adat fizikai hozzáférhetőségének jelentősége csökken, 

s ez részben átrendezi az erőviszonyokat. A könyvtárak, a levéltárak, a múzeumok 

munkatársainak közösségen belüli súlya – vagy éppen a nagyobb magánkönyvtárral 

rendelkező kutatók szívességpotenciálja – egyre kevésbé az adatok fizikai birtoklásán, a 

hozzáférés fizikai értelemben vett támogatásán vagy akadályozásán alapszik, sokkal inkább a 

digitalizálandó anyagok körének kijelölésén, illetve az ezzel kapcsolatos metaadatot kreáló 

tevékenységen. A nagy könyvtáraktól – vagy éppen a kutatott tárgytól – fizikailag távol élő 

kutató információs hátránya csökken. Ezáltal csökken a hatalmi súlya a néhány évtizeddel 

ezelőtt még ügydöntő jelentőségű kiküldetési díjak, utazási költségtérítések feletti 

diszponálásnak. Húsz évvel ezelőtt teljesen lehetetlen volt például, hogy egy lengyel 

kistelepülésen élő történelemtanár forrásszintű tanulmányokat folytasson a XIX. századi 

amerikai sajtótörténetről. Ma ennek semmilyen technikai akadálya nincs. 

A technikai értelemben vett hozzáférés kiterjedése ugyanakkor bumerángként is hat: 

egy konkrét tudományos teljesítmény nemzeti vagy nemzetközi értelemben vett 

sikerességének hiányát technikai nehézségekből – az adathozzáférés vidéki és fővárosi, 

perifériai vagy centrumbeli eltérő esélyeiből – levezető érvelés legitimitása csökken. 

Láthatóbbá és leplezhetetlenné válik egyes személyek, intézmények, egész nemzeti 
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tudományos közösségek érdemi, intellektuális partikularizmusa, provincializmusa. Lásd az 

angol felülreprezentációt, román és lengyel alulreprezentációt a nemzeti kvóták nélküli 

európai tudományos források pályázatnyertesei között.30 

A tudományos művek bírálóinak egyre kevésbé „kell” figyelembe venniük s 

affirmative actionként kalkulálniuk azt a tényt, hogy egy mű a vizsgált jelenséggel azonos 

vagy távolabbi országban született-e. Ez pedig akár meg is növelheti az erős szelekcióval 

kiválasztott a mainstream tudományos beszédmódot gyakorolni képesek versenyelőnyét.  

További hatás – bár a humántudományok körében valóban csak a legszegényebb 

országokban élő tudósközösséget sújtja, s nem teremt olyan igazi skálát, mint a 

természettudományok művelői körében – annak növekvő jelentősége, hogy ki fér hozzá és ki 

nem az internetes, de nem ingyenesen hozzáférhető szövegekhez.31 

Megnövekszik annak jelentősége, hogy a metaadattömegben ki képes megfelelő 

módon keresni, ki tud személyes munkaidejével vagy megfizetett munkatársi 

munkaidőalappal rendelkezve adatot gyűjteni. 

A digitalizálásra vonatkozó döntés, illetve a digitalizált forrásokkal kapcsolatos 

metaadatkészítésre irányuló döntés átrendezi a kutatók forráspreferenciáját. A disszertáció 

vagy cikktéma kiválasztásakor természetesen mindig szempont volt, hogy miről van és miről 

nincs hozzáférhető adat. A nagy könyvtárak és levéltárak közelében élő kutatók számára a 

kevéssé, vagy senki által fel nem dolgozott folyóiratok vagy iratcsomók csábereje 

nyilvánvalóan nagyobb volt. A digitalizáció után megnövekedett a szabadon kereshető, 

metaadatokkal segített, s nem utolsósorban otthonról vagy egyetemi irodából hozzáférhető 

források népszerűsége. Ez különösen abban az időszakban volt érzékelhető, amikor 

viszonylag kevés klasszikus forráshoz lehetett eljutni az interneten. A következő néhány 

évben „szinte minden” a netre kerül, a hozzáférhetőség, mint prefencia-átrendező hatás 

csökken, nem csökken azonban a metaadatokkal való ellátottság jelentősége. Mivel a 

metaadat-készítés igen jelentős élőmunkaerőt igényel, az élőmunkaerő felett diszponáló 

személyek és szervezetek továbbra is képesek befolyásolni a témaválasztást. Érdemes 

megfigyelni pl. a Magyar Elektronikus Könyvtárba bekerülő forrásokat a bekerülés 

időrendjében, illetve az OSZK főigazgató aláírásával még 2004-ben Hungarológiai 

Alapkönyvtár Digitalizálási program címen megjelent könyvlistát.32 Ezeknek a forrásoknak a 

kiválasztása – mely több száz, talán több ezer digitalizálással foglalkozó tudományos 

intézmény vagy tudományos érdeklődésű magánszemély döntéseit tükrözi – az egyes 

témákkal kapcsolatos szimbolikus univerzumok közötti versengést mutatja. 

Az interneten használható – s különösen az ingyenesen használható – kézikönyvek 

idézési valószínűsége lényegesen megnövekszik az interneten nem használható újabb 

könyvekkel szemben. A kiadói érdekek alapján számos modern kézikönyv nem, vagy csak 

igen korlátozott hozzáférhetőséggel kerül a netre (pl. a könyvet papíralapon is megvásárlók, 

vagy előfizetők számára). Ez növelte annak valószínűségét, hogy a régebbi szabadon 

hozzáférhető kézikönyvek ill. az ingyenes internetes oldalakra feltett kivonatok szolgáljanak 

adatforrásul. A hatás analóg azzal a jelenséggel, ami az 1990 előtti kelet-európai 

könyvtárhelyzet eredménye volt: a kutatók – különösen a legjelentősebb egyetemi 

könyvtáraktól távol élők – a devizahiány következtében be nem szerzett korszerűbb 

kézikönyvek helyett elavultat, régebbit vagy nyilvánvalóan gyengébb meglévőt használtak, 

idéztek. A digitalizálás jelensége – pontosabban a nem digitalizált művek makacs jelenléte – 

tehát felveti a korszerűtlen információk nagyobb terjedésének valószínűségét is. Az internet 

történetének egyik első nagy kézikönyv-digitalizációs programjának – az 1911-es kiadású 

Encyclopedia Britannica – felületére belépve az olvasó azonnal figyelmeztetést kap, hogy a 

 
30http://erc.europa.eu/projects-and-results/erc-funded-projects (letöltés: 2019. július 9.) 
31http://www.teachingcouncil.ie/research/ebsco.2324.html (letöltés: 2019. július 9.) 
32http://mek.oszk.hu/hungalap/ (letöltés: 2019. július 9.) 

http://erc.europa.eu/projects-and-results/erc-funded-projects
http://www.teachingcouncil.ie/research/ebsco.2324.html
http://mek.oszk.hu/hungalap/
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könyv adatai – elsősorban a természettudományos, orvosi, műszaki szócikkek –elavultak, de 

hosszú ideig nem volt új Britannica a neten. Magyarországon évekig csak a Pallas Lexikon 

volt elérhető, ezért – személyes tapasztalataim szerint – a szakdolgozatokban gyakran 

köszöntek vissza a Pallas jellegzetes adatai, megközelítésmódjai, sőt stílusfordulatai is. 

 

Az adattermelés hozadéka 

 

Az adatbővülés teljesen más típusát jelenti a napról napra internetre kerülő adattömeg, 

melyet termelője közigazgatási, politikai, üzleti, társadalmi vagy „társasági", esetleg 

magánéleti célból tesz nyilvánossá.33 Ez az adattömeg a közigazgatási, a politikai, az üzleti 

stb. valóságot soha nem látott mértékben teszi kutathatóvá.  

Az egyedi konkrét eseményekre irányuló tudományos kutatás szempontjából – a 

gyakorlatilag korlátlan ingyenes tárhelykapacitások megnyílása óta – az adattermelődés és 

hozzáférés legfontosabb korábbi korlátja tovatűnt. Még két évtizeddel ezelőtt is biztosak 

lehettünk abban, hogy – a pénzügyi erő különbözőségénél fogva – nem mindenki 

publikálhatja adatait vagy mondanivalóját, akinek szándéka van azokat megjelentetni. A nem 

szöveges, hanem képi, különösen mozgóképi anyagok vonatkozásában ez még tíz éve is igaz 

volt.  

Véleményem szerint az egyedi történésekre vonatkozó kutatásnak továbbra is van 

négy alapvető korlátja.  

Az egyik, hogy semmilyen mód nincs annak ellenőrzésére, hogy egy interneten 

publikált adat hogyan keletkezik „valójában", ki vagy kik készítették ténylegesen, az adatot 

készítők láthatták-e a kontextust, amelybe az általuk szolgáltatott adat vagy szövegrészlet 

illeszkedik. Továbbá: hogyan és miért módosult a szöveg, illetve az adat hogyan viszonyul a 

„valósághoz” (például dolgok a ténylegesen leírttól eltérő darabszámához vagy a tényleg 

elhangzott a megjelentnél sokkal keményebb hozzászóláshoz, egy békésen üldögélő 

közönséget mutató kamera látószögéből gondosan kihagyott – bár az összes jelenlévő számára 

jól látható – kompromittáló szimbólumhoz stb.) Természetesen az internet előtti adatokkal 

kapcsolatban is igaz ez, csak az adatot publikáló felületek akkor még korlátozott száma 

valószínűsíthetővé tette, hogy a „valóságtól” történő eltérésre valaki azonnal felfigyel, és az 

eltérés lelepleződik. 

A másik, hogy az internetes adat használója minden korábbinál nagyobb mértékben ki 

van téve a hamisításnak. A hagyományos adatokat is lehetett hamisítani – azt a látszatot 

kelteni, hogy mástól származnak, mint akitől származnak –, de a csalás a Photoshop előtti 

korszakban jelentős munkabefektetést igényelt, s a szakértők általában ki tudták zárni a hamis 

iratokat, hamis fotókat.  

A harmadik, hogy semmilyen mód nincs annak ellenőrzésére, hogy maga az 

adattermelő nem termelt-e belső használatra a nyilvánosan megjelent adattal teljes mértékben 

ellentmondó adatot, akár tömegesen is. Természetesen az internet előtti korszakban is tömeges 

volt a kettős valóság – azaz voltak belső jelentések – de sosem volt olyan könnyű és olcsó 

hamis vagy érdektelen adattömegbe „fullasztani" az érdeklődőt. 

A negyedik ellentmondás pedig, hogy semmilyen mód nincs annak ellenőrzésére, hogy 

valamely kérdésben az adott ügyben érdekelt és aktív, de a nyilvánosságban nem érdekelt 

szereplő milyen adatokat termelt az ügyben.  

Egészen más viszonyok jellemzik a kutatott tömeges jelenségeket.  

A százezres nagyságú találatok összehasonlítása olyan problémákat vet fel, mely a 

hagyományos adatok esetében nem jelentkezett. Ilyen pl. az adattöbbszöröződés, illetve a 

keresőmotorok sajátosságai, melyek – egyértelműen üzleti érdekek mentén – „fel-” és 

 
33 A tanulmány szövegszerűen is támaszkodik a következőre: NAGY Péter Tibor – VEROSZTA Zsuzsanna: Az új 

adatkezelés lehetőségei és kockázatai a társadalomkutatásban. Magyar Tudomány. 179. 5. 2018. 653–667. 
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„lesúlyoznak” jelenségeket. A hagyományos adattömeg esetében az adatokat létrehozó, tároló, 

rendelkezésre bocsájtó rendszer (pl. az államigazgatás vagy egy konkrét sajtóvállalat) érdekei 

átláthatóak. Az internetes adattömeg esetében a keresőmotorokat vezérlő üzleti és 

reklámérdekek, valamint algoritmusok áttekinthetetlenek. 

Az internetes adattömeg „nagy testvére” a Bigdata, melynek nagy része közvetlenül 

nem érhető el az interneten, s mely a cégek, az intelligens hálózatok, a magánszektor és az 

egyéni felhasználók által világszerte és napi szinten előállított óriási adatmennyiséget jelenti. 

Ez közismerten folyamatosan növekszik, nagyságrendjét ma már csillagászati számokkal 

szokták meghatározni. Ezzel az adattömeggel persze inkább az informatikusok, mint a 

társadalomtudósok foglalkoznak. Az adattermelődés korábbi állapotával szemben az alapvető 

különbség, hogy az egyének mindennapi cselekvéseit korábban részben lehetetlen volt 

tömegesen adattá szervezve regisztrálni, részben csak tudatos előzetes döntések alapján 

kerülhetett sor – jelentős anyagi ráfordításokkal – regisztrálni és akár üzleti, hatósági, 

titkosszolgálati, esetleg kutatási célból felhasználni. A Bigdata az az adattömeg, amelyet a 

minket körülvevő digitális eszközök – elvileg előzetes döntés nélkül szinte mindenről szinte 

mindent – regisztrálnak. Tehát az adattermelésünk legnagyobb része ma már nem tudatos 

jellegű.  

Mindenképpen igaz azonban, hogy az egy adott másodpercben technikai értelemben 

létező adattömegből a következő másodpercre vagy a következő napra mi őrződik meg, az 

adatok birtokosainak érdekei határozzák meg. De a kérdés, nemcsak a megőrződés. Üzleti 

vagy kormányzati érdekek és igen komoly erőforrások kellenek ahhoz, hogy a valamiképpen 

megőrződő strukturálatlan adattömegből társadalomtudósok által már használható adatok 

váljanak. (Úgy tűnik, érdekek a valóság egy lehatárolt darabjának megismerésére vannak 

csupán: tudomásom szerint még nem történt olyan valódi társadalomtudományi elemzés, mely 

– valamiféle Új-Ulyssesként – akár valamely társadalmi csoport által (illetve ról...) 

meghatározott időszakban termelt valamennyi adatot feldolgozta volna. Elképzelhető, hogy 

9/11 után a titkosszolgálatoknál történtek ilyen feldolgozások, de ezeket a hétköznapi 

társadalomtudományi gyakorlat még nem ismeri) 

 

Az adatstrukturálók hozadéka 

 

Akár az internet, akár a Bigdata adattömegéhez képest elhanyagolható nagyságrendű, 

de a korábbi korok hasonló adattermelésének többszörösét jelenti az a tudatosan strukturált, 

interneten vagy kiválasztott kör számára zártkörűen hozzáférhetővé tett millió táblázat, 

számítás és grafikon, amely valamiféle szakértői munka, háttéranyag, tudományos munka 

eredménye. 

Az „evidence based decision" gyakorlatilag az egész fejlett világban elterjedt. A már 

strukturált és emberi fogyasztásra emberi beavatkozással (ha mással nem, egy táblázattermelő 

syntax megírásával és lefuttatásával) előkészített adattáblák és grafikonok „csapnak össze” az 

ellenérdekelt felek vitáiban, mely ellenérdekelt felek természetesen saját, általuk is 

ellenőrizhető adatgyűjtő, adatfeldolgozó és adatértékelő szervezetek fenntartásában 

érdekeltek. Mi több, „az ellenérdekelt felek” nélkül működő politikai rendszerek is – 

tervezésre, de ha arra nem, akkor propagandára – tömegesen érdekeltek strukturált adatok 

létrehozásában. 

Az adatgyűjtő, adatfeldolgozó és adatértékelő szervezetek pedig saját erő és 

érdekviszonyaikkal alapvetően meghatározzák a tudományos célokból működő 

társadalomtudós helyzetét is. A strukturált adat, amivel a társadalomtudós dolgozni kénytelen, 

magán viseli születésének körülményeit és az előállítók (esetleg szintén valamiféle 

társadalomtudósok) lét- és tudati viszonyait is. A tanulmányokba „beledolgozott” adatra – 

tekintettel arra, hogy válogatás és interpretáció eredménye – fokozottan igaz ez.  
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Nyilvánvaló, hogy számos társadalomtudományi mű esetében elmosódik a határ a 

politikai, kormányzati, üzleti erőviszonyokat közvetlenül figyelembevevő alkalmazott kutatási 

publikációk, jelentések és a „tiszta tudomány” céljait szolgáló kiadványok között. A 

publikációk termelői – finanszírozási vagy más okokból – gyakran érdekeltek abban, hogy 

konkrét érdekek szolgálatában álló adatközléseiket és adatelemzéseiket a „tiszta tudományos” 

jelzővel lássák el. Előfordulhat az is, hogy valójában „tisztán tudományos” – azaz kizárólag 

szerzőjének a tudományos közösségben való előrejutását célzó, vagy önkifejezési vágyat 

kielégítő, illetve a tudományos igazságkeresés transzcendentális igényét kielégítő – munkát 

alkalmazójuk vagy megrendelőjük érdekeit szolgáló praktikus műnek tüntessenek fel. 

Természetesen a „tiszta tudomány” kritériumainak megfelelő és önmagát oda is soroló 

munkák is objektíve illeszkednek egyfelől a témájával kapcsolatos, vagy akár asszociatív 

kapcsolatba hozható ideológiai és társadalmi viszonyokba, másrészről az adott tudományág 

mikrotársadalmi viszonyaiba, harmadrészt abba az általános versengésbe, ami a „dolgok 

megközelítésének” általános legitimitációja körül folyik a vallás, a tudomány, a művészet, 

azaz a világ megismerésének fő történelmi formái, s az ezzel foglalkozó értelmiségi csoportok 

között. 

Az „adatokra épülő” tudományos mű maga is adattá, adathalmazzá válik háromféle 

értelemben is: egyrészt a benne lévő adatok súlya, hatása, fennmaradási esélye a tanulmányba 

való bekerülés révén nagyságrendileg megnő a többi – tanulmányba nem kerülő, ott nem 

idézett, nem interpretált – azonos forrású adathoz képest. Másrészt az adatok új értelmet 

nyernek más adatforrásokból kiválogatott adatokkal való összekapcsolás révén. Harmadrészt 

pedig az is adat, hogy kik, miről, milyen terjedelemben, hol publikálnak, kikre hivatkoznak, 

milyen érvelési algoritmusokat használnak.  

A tanulmány – immár megrendelőjétől, szerzőjétől, kiadójától függetlenül – azután 

újabb adatképződés forrásául szolgál, hiszen sokféle érdek által meghatározottan részévé válik 

irodalomjegyzékeknek, hivatkozásoknak, esetleg – hivatkozatlan formában is – alapvető 

hatást fejt ki más tudományos tanulmányokra. Részévé válik a tudományos nyilvánosság ma 

még kétarcú intézményrendszerének: a papíralapú könyvkiadás világának, s a részben 

papíron, részben azonban már egyre inkább internetes módon is hozzáférhető folyóiratok 

világának. A könyv- és folyóiratkiadás világa egyaránt különböző rangú elemekre oszlik. A 

„jó helyen megjelent” nyomtatott társadalomtudományi könyv persze magasabb presztízst 

jelent, mint a csak interneten elérhető szövegek. Könyvkritikák születnek róla, 

bevételszerzővé válhat, tankönyvvé válhat. A mű elterjedése szempontjából egyértelműen az 

interneten is elérhető folyóiratokban megjelenő művek élveznek előnyt. Pontosabban: 

élveznének, hogyha nem alakult volna ki – a filmek világához hasonlóan – a szűkebb 

közösségekben megosztott, illetve torrent-oldalakon működő másodlagos piac.  

 

 

Az egyedi történetek hozadéka 

 

A tudomány- az irodalom- és a művészet-történetírás hagyományosan kiemelkedő 

egyéni történetekkel foglalkozik. Az egyszeri történések, az egyének, a csoportok, az 

intézmények történései hagyományosan kvalitatív elemzések révén tárulnak fel. Mégis 

megszámolható vagy megmérhető adatok a legindividuálisabb tudós, író, vagy művész 

történetében is vannak. A statisztikának ilyenkor is nagy szerepe lehet. Például amikor a 

tudós, író, művész publikációs aktivitásának ingadozását mérjük életútja során, amikor 

számokban fejezzük ki, hogy konkurens folyóiratok, kiállítási helyszínek stb. közül melyeket 

„használta” diskurzusra, vagy önmegmutatásra34, amikor különböző személyekkel vagy 

 
34BIRÓ Zsuzsanna Hanna – NAGY Péter Tibor: Az oktatáskutatás inter- és multidiszciplináris jellege. Educatio, 

2018. 27. 1. 84–100. 
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intézményekkel foglalkozó levelezésének (amely a kapcsolatháló történelmileg is kiváló 

objektivációja) intenzitását számokkal fejezzük ki. Továbbá, amikor gondolkodási, versírási, 

alkotási produktumok keletkezési időpontjait és magánéletbeli eseményeket rögzítő 

naplóbejegyzéseket dolgozunk fel tömegesen, amikor a hivatkozásokat, kritikákat 

számszerűsítjük, amikor az egyéni életút egyes időszakokban, egyes célokra elnyert 

támogatások összegével, stabilitásával vetjük össze a teljesítményt stb. A „bigdata” 

korszakban még elő tudósok, írók, művészek esetén rákereshetünk arra, hogy vizsgálatunk 

tárgyául választott személy neve a világháló egészén más szavakkal, más nevekkel való 

kombinációban milyen gyakran fordul elő.35 Amikor egy egyén alkotó tevékenységét 

számszerűsítjük, teljes mértékben ki vagyunk szolgáltatva az adathiánynak, ami akár egyes 

látszólag szisztematikusan meglévő források – pl levelezés – véletlenszerűen bekövetkező 

részleges pusztulásával függenek össze, akár azzal, hogy az alkotó – valamely egyéni okból – 

bizonyos információk megőrződését lehetővé tette, másokét viszont megakadályozta. Az 

egyéni életúton rengeteg ismert történés pszichológiailag és habituálisan változó súlyát 

lehetetlen számszerűsíteni, más rejtett, az illető életében jelentős történések (pl szexuális 

kudarcok, egészségi állapot napi szintű ingadozása) munkásságra nyilvánvalóan kiható 

számait nem ismerhetjük meg (nem is értesülünk róla…), így az egyéni alkotó tevékenység 

ingadozását más, a valóságban jelentéktelen történésekkel hozzuk (statisztikailag értelmes, de 

valójában hamis) összefüggésbe. Mindezen nehézségeknek a közös oka, hogy az egyéni 

adathiányok, az egyéni „mérhetetlenségek” hatását semmi nem tudja kiegyensúlyozni, hiszen 

egy ember egy adott pillanatban csak egy dolgot csinálhat egyszerre, tehát – ha lehet is átlagot 

számolni egy egyéni életút történéseit mutató számokból, az csak úgy történhet, hogy a 

vizsgált életutat többé-kevésbé önkényesen szakaszokra bontjuk. Segít ezen az önkényességen 

valamennyire az, ha nem elégszünk meg egy alkotó életeseményeit bemutató adatbázisban az 

1905-1909, 1910-1914, 1915-1919 magánéleti történéseinek numeralizálható adatainak 

összevetésével ugyanezen időszakok alkotásokban megnyilvánuló történéseinek 

számszerűsíthető adataival, hanem a rendelkezésünkre álló adatbázis egy másik példányában 

más idősávokat veszünk fel (1906-1910, 1911-1915, 1916-1920) egy harmadikban megint 

másokat (1907-1911, 1912-1916, 1917-1921) majd az öt adatbázist egyesítjük függőleges 

irányban. Így az a látszat keletkezik, mintha ötször annyi adat lenne, ezért az egész adatbázist 

0,2-vel súlyozni kell. A szakaszhatárok esetlegessége a számításoknál így eltűnik. Az egyéni, 

nem mérhető, pszichológiai, szubjektív hatások torzító hatását azonban ezzel a módszerrel 

sem lehet kivédeni. Némiképp segít, ha más emberekre vonatkozó adatokat külső adatként 

beviszünk az adattárba. Például ha egy történész egyéni témaválasztásait kutatjuk, s öt 

történettudomány történeti cikkben is olvassuk, hogy más vizsgált személyek témaválasztását 

valamennyire megváltoztatta például a történeti évfordulókból következő emlékezetpolitikai 

nyomás, akkor máris nemcsak azt fogjuk konstatálni, hogy „az emlékezetpolitikai nyomást 

tükrözi, hogy XY professzor úr 1948-ban kétszer annyi cikket írt 1848-ról, mint az előző 

években”, hanem megállapíthatjuk, hogy más kutató esetében jobban vagy kevésbé 

befolyásolta témaválasztását az emlékezetpolitikai nyomás. Ha az adatokat vagy a 

következtetéseket egy másik tanulmányban olvastuk, szinte bizonyos, hogy nem lesznek 

összehasonlító számok, azaz nem tudjuk megmondani mennyivel jobban vagy kevésbé. Épp 

ezért, ha egy kutatócsoport vagy szeminárium munkamegosztásban egyéni alkotói pályákat 

dolgoz fel, nem szabad sajnálni az időt arra, hogy előzetesen alaposan kidolgozzák az életút 

feldolgozása kategóriáit és a numerikus jelzések értelmét, sőt arra sem, hogy a fokozatosan 

feltáruló források tanulságait folyamatos iterációval értelmezze a csoport. De még más 

tanulmányok is alkalmasak sajátos adatbányászatra. Az egyedi események „dummy” 

 
35 NAGY Péter Tibor – VEROSZTA Zsuzsa (szerk.) A nagy mikroadat – Big Data-használat a 

társadalomtudományban. Magyar Tudomány. 179. 5. 2018. 

https://mersz.hu/mod/object.php?objazonosito=matud_f6151_i1 (letöltés: 2018. december 18.) 

https://mersz.hu/mod/object.php?objazonosito=matud_f6151_i1
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(megtörtént/nem történt meg) jellegű feldolgozása egyedi életutak feldolgozásához visz 

közelebb, hiszen a pszichológiai, esztétikai, filozófiai interpretációk végtelen gazdagsága 

helyett mintázatok felismerését segíti – úgy az egyéni életútban, mind a megvizsgált egyén 

előtt feltárulkozó „mintaadó”, „referencia” életutak vonatkozásában.   

Ha pedig a kvalitatív elemzés nem egyének, hanem csoportok, szervezetek 

történéseivel foglalkozik, közvetlen út nyílik a kvantifikálásra, hiszen a csoporton, 

szervezeten belül maguk a tagok hasonlítják és mérik össze magukat egymással – s igazán 

senkit nem zavar, hogy például a maga definiálta referenciacsoportja olyan kevés személyből 

áll, hogy „megfigyelésük statisztikai tanulsága nem szignifikáns”.  

 

Konfliktusosan és funkcionalistán 

 

Az adatok tehát nem fogynak el. Funkcionalistán szólva azért nem, mert az egyre 

differenciáltabbá váló módszerek, a növekvő interdiszciplinaritás és a digitalizáció 

adattermelése újabb és újabb adatok felfedezését generálja a történeti társadalmi térben. 

Konfliktusos paradigmában beszélve pedig azért nem, mert a kutatók közötti versengés, 

valamint a kutatási termékeket és tanulságokat fogyasztó csoportok közötti versengés az új 

interpretációkat hatékonyabban és hitelesebben tudja felhasználni, hogyha az új narratívákat 

legalább részben új tényekre, új adatokra, illetve a tények és adatok új kontextusára tudja 

alapozni. 
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PAPP ANTAL 
 

BUKOVICS ISTVÁN ÉS A MAGYAR TŰZOLTÓKÉPZÉS II. VILÁGHÁBORÚ UTÁNI TÖRTÉNETE 

 

Ez a tanulmánytisztelgésül született Prof. Dr. Bukovics István 70. születésnapja 

alkalmából. Professzor úr neve összeforrt a magyar tűzoltóképzéssel, ezért annak történetét 

ismertetve emelem ki azon állomásokat, melyek e tartalmas életpálya legjelentősebb 

eseményei.  

 

A tűzoltóság és a tűzrendészet és a tűzoltóképzés újjászervezése a II. világháború után 

 

Hazánk területének jelentős részén még folytak a harcok, amikor a felszabadult 

országrészekben megkezdődött a közigazgatás újjászervezése. Az Ideiglenes Nemzeti 

Kormány első rendelkezései között intézkedett a közbiztonság és annak részeként a 

tűzvédelem biztosításáról is.  

A háborús viszonyok és a harci cselekmények következtében az ország tűzoltósága 

szétesett. A tűzoltók közül sokan életüket vesztették, megrokkantak, hadifogságba kerültek. A 

felszereléseket nagy veszteség érte, jelentős részüket elhurcolták az országból. Ennek 

következtében a tűz elleni védekezés országszerte minimálisra csökkent. 

A tűzoltóság és a tűzrendészet újjászervezésének jogi alapját az Ideiglenes Nemzeti 

Kormány 10.280/1945. ME számú rendelete adta, amely november 16-án jelent meg 

(Dévényi, 1949). A rendelet előírta: „Az ország területén minden olyan tennivalót, amelyet 

valamely jogszabály a tűzoltóság feladatkörébe utal, az egységes magyar tűzoltóság tagjai 

látják el.” A rendeletben megfogalmazódott: „Minden község, továbbá minden megyei és 

törvényhatósági jogú város, valamint az illetékes szakminiszter által külön rendeletben kijelölt 

nagyipari, mezőgazdasági és közforgalmi vállalatok tűzoltóságot kötelesek fenntartani.” 

A rendelet az egységes magyar tűzoltóság felügyeletét és ellenőrzését a 

Belügyminisztérium feladatkörébe utalta. A kormányrendelet végrehajtásáról a 271 000/1946. 

BM számú rendelete intézkedett (Dévényi, 1949).  

A tűzrendészeti munka alapvető célját: a megelőző-, a mentő- és felderítő 

tevékenységben határozta meg. Előírta a tűzoltó testületi tagság általános feltételeként, hogy: 

„Tűzoltótiszt csak az lehet, aki igazolja, hogy érettségi, iskolai végzettsége van a felsőfokú 

tűzoltótanfolyamon tűzoltótiszti oklevelet szerzett”.  

Azok a kinevezett tűzoltótisztek, altisztek és tisztesek, akiknek e rendelet 

hatálybalépésekor nem rendelkeztek a maghatározott szakképzettséggel – az elbocsátás terhe 

mellett – kötelesek voltak azt három éven belül megszerezni. 

A rendelet VI. fejezete a tűzoltóság tagjainak képzésével foglalkozott. Meghatározta, 

hogy: ..„a tűzoltók kiképzése részben testületekben, részben tanfolyamokon történik. A 

testületi kiképzés az újonctűzoltók kiképzésére szolgál, és erről a tűzoltóparancsnok 

gondoskodik.” 

A tűzoltóság szervezeteinek létrehozása, a személyi, a tárgyi és elhelyezéseket 

feltételek a legtöbb helyen csak nagy nehézségek árán tudták biztosítani. Ezen 

tevékenységben jelentős szerepet kapott az Országos Tűzoltó főparancsnok és tisztikara. 

Mindenekelőtt az volt az elvárás, hogy az ország akkori helyzetében, a rendkívül 

megfogyatkozott anyagi javak védelmében a magyar tűzoltóság – hiányos létszámával és 

szakfelszerelésével – helytállását biztosítsa. 

Egyre több nagy kárral járó tűzeset fordult elő, sokszor nemcsak a pusztító elemekkel, 

hanem az emberi felelőtlenséggel és szándékos károkozással – gyújtogatásokkal – is meg 

kellett küzdeni. 

Az államosítás általánossá válása és a köztulajdonba vett javak fokozottabb védelme 
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indokolta a 9.812/1947.BM számú rendelet kiadását, amely egyes vállalatoknál (üzemeknél) 

állami tűzoltóság szervezését rendelte el (Gáti, 1998). 

A tűzoltóság szervezeti kialakulásában jelentős helyet foglalt el a városi tűzoltóságok 

szervezetéről és szolgálatáról alkotandó szabályrendeletek tárgyában kiadott 331.500/1947. 

BM sz. rendelet, amely előírta, hogy minden törvényhatósági jogú és megyei város köteles 

tűzoltóságot fenntartani. 

A szervezetszerű tűzoltóképzés közel nyolc évtizeden át úgy történt, hogy annak nem 

volt intézményi formája. 

A szervezett és hivatásszerűen végzett tűzoltói tevékenység elterjedését figyelembe 

véve szükségszerű volt a tűzoltóképzés – elsődlegesen a tisztképzés – állami szabályozása. A 

számos rendelet jogi feltételeket adott, azonban az egyszerre képzendő viszonylag kis 

létszáma nem indokolta állandó oktatási intézmény létrehozását.  

Az egységesnek nevezett magyar tűzoltóságnál a tűzoltóképzés is vontatottan 

kezdődött. Kiképzők csak elvétve akadtak, mert a tiszti állomány vagy nem volt vagy, 

megbízhatatlannak minősült. 

A maradék felszerelés a tűzoltáshoz, mentéshez is kevésnek bizonyult, ezért a tűzoltók 

képzése a szó szoros értelmében „tűzoltásszerűen” történt (éles bevetésekben próbálták a 

tapasztaltabbak az újoncokat betanítani). 

 

Az állami tűzoltóság létrehozása, szervezete, hatásköre és feladatköre 

 

A kort jellemző központosítási törekvéseknek megfelelően megjelent az 5090/1948. Korm. 

számú rendelet az állami tűzoltóság szervezéséről (Dévényi, 1949). A kormányrendelettel 

1948. május 1-től létrejött a Belügyminisztérium centrális irányítása alatt álló, katonai alapon 

szervezett állami tűzoltóság. Megszűnt az önkormányzatok részvétele a tűzvédelmi 

igazgatásban és a tűzoltóság működtetésében. Kispesten, 1948. december 9-én megszületett 

Bukovics István. 

 

Az intézeti tűzoltóképzés alapjainak megteremtése 

 

A tűzoltó és a tűzoltótiszt képzés megszervezése, szervezete és működése az állami 

tűzoltóság létrehozásáról szóló rendeletek kiemelten foglalkoztak a tűzoltóság tagjainak 

szakszerű kiképzésével. 

A tűzoltóság újabb szervezeti egységeinek létrehozása, azok létszámának jelentős 

növekedése, a szakfeladatok ellátására való felkészítés fokozását igényelte. Ezen fejlődést 

elősegítő és a feladatok végrehajtását egységes alapelvekre helyező – a kiképzést 

kiemelkedően meghatározó – újabb szabályozások is megjelentek. Ezek közül a 271.000/1946 

BM. rendeletben szabályozta a kiképzés alapját, majd további fejlesztését jelentő előírásokat. 

A rendeletnek kiemelkedő szerepe volt a tűzoltó alapképzést, majd az egymásra épülő 

középszintű és felsőszintű szakképzettséget nyújtó tűzoltó szakiskolák megszervezésében. A 

belügyminiszteri rendelet – többek között – állást foglalt abban, hogy: „... a tűzoltók 

kiképzése részben testületekben, részben tanfolyamokon történik.”A tanfolyami kiképzésben 

alapelv volt a szolgálati követelményeknek megfelelő fokozatosság és egymásra épültség.  

A belügyminiszteri rendelet mindegyik tanfolyam esetében előírta és meghatározta a 

tanfolyam időtartamát, a tantervet – az elméleti és a gyakorlati tantárgyakat –, valamint a 

felvétel és a vizsga rendjét, illetve módszerét. Részletesebben tartalmazta a felsőfokú 

tűzoltótanfolyammal összefüggő előírásokat. A felsőfokú tűzoltótanfolyam vizsgájának 

sikeres letételéről tűzoltótiszti oklevelet kell kiadni. 
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1.ábra. Vizes gyakorlat (Forrás: Katasztrófavédelem Központi Múzeuma) 

 

Nagyfokú hasonlóság található az 1930-as évek tanfolyamszervezésére vonatkozó 

miniszteri szabályozások és a képzés újraindítását szolgáló előírások között. A hasonlóság 

nem véletlen. A korábbi elvek beváltak, az újakat részben a régi tűzoltó szakemberek 

fogalmazták meg, ugyanakkor azt is igazolja, hogy a szakmailag alátámasztott elgondolásokat 

ebben az időben még érvényre lehetett juttatni. 

A kormányrendeletek végrehajtása érdekében a Belügyminisztériumhoz rendelte a 

felsőfokú tűzoltótanfolyam beindítását. A képzés irányítása és összefogása az Országos 

Tűzoltó Főparancsnokság hatáskörébe tartozott. Az említett szakképzettség megszerzésének 

lehetősége céljából „... 1947. évi szeptember hó 1. napjától, 1948. évi április hó 30. napjáig 

felsőfokú tűzoltótanfolyam tartását rendelem el” (Dévényi, 1949). Ilyen előzmények után 

kezdődött – az akkor még nem állami tűzoltók – tiszti kiképzése.  

A központi Tűzoltó-tanosztály szervezésére jelent meg a 460.291/1948. BM IV/2. sz. 

rendelet, amelynek értelmében az Országos Tűzoltó-főparancsnokság – a már működő újpesti 

állami újonctanosztály kiegészítésére – még további két újoncképző tanosztályt (a 

fővárosban) és egy tisztképző tanosztályt (Makón és Nagykanizsán) szervezett. 

Erre az időpontra helyezendő az intézményi tűzoltóképzés kezdete. A helyszínekben 

előfordult módosulást, de az iskolaszerű működés folyamatos volt és ez alapjaiban változtatta 

meg a tűzoltóképzés szervezeti kereteit. 

A tűzoltóság államosítását elrendelő kormányrendelet végrehajtására jelent meg a 464 

725/1948. BM IV/2. számú rendelet az állami tűzoltóság tagjai kiképzésének szabályozásáról 

(Dévényi, 1949). 

Az első állami tűzoltó tisztképző tanalosztály 1948. június 18-án indult (Biczó, 1983). 

A tanfolyamok hallgatói részére a tanulmányi, a szolgálati és a közösségi munka 

megszervezése volt az egyik legfontosabb feladat. A szabadidő hasznos eltöltését biztosította 

a könyvtár létrehozása, az énekkarok, a színjátszó- és a falujáró csoportok megalakítása. 

Egyre inkább javuló elhelyezési körülmények között történt a szakoktatás, a rendszeres 

egyéni tanulás, valamint a tanulókörökben folyó tevékenység. 

A hallgatók egyre inkább a több éves tűzoltói szolgálattal rendelkezők köréből 

kerültek ki. Az állami tűzoltótiszt-képzés megszervezése és fenntartása minőségi változást 
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eredményezett a tűzoltótisztek szakmai felkészültségében.  

 

 
2.ábra. Az állami tiszti iskola tablója (Forrás: Katasztrófavédelem Központi 

Múzeuma) 

 

A képzésben a szakmai felkészítés mellett – mint minden más oktatásban – egyre 

jelentősebb szerepet kapott a politikai-ideológiai tevékenység. 

Időközben változás zajlott le a tűzoltóság országos irányításának szervezetében. 1950. 

december 30-án megjelent a 302/1950. MT számú rendelet, amely megszüntette az országos 

tűzoltó-főparancsnoki tisztséget és a Belügyminisztériumban Tűzrendészeti Főosztály 

létrehozását írta elő. Ez további centralizációt és a szakmai önállóság korlátozását jelentette. 

A tűzoltóképzésbe is egyre inkább beépültek a mozgalmi elemek. Igaz, ezek felemásra 

sikeredtek, mert történetében egyszer viselt személynevet az iskola. 1951 áprilisától az Állami 

Tűzoltótiszti Tanosztály „Petőfi Tűzoltó Tisztképző Iskola” néven működött (Biczó, 1983).  

A 375 980/1951. BM számú rendelet „a tanulásban kiválók és élenjárók 

megkülönböztetése a tűzoltó iskolákon” tárgyában. A hallgatók ösztönzését szolgálva a Kiváló 

Tanuló és az Éltanuló megkülönböztető megjelölés elrendelése. 

A tanintézet eredményeinek elismeréséül 1952 áprilisában – a tanévzáráskor – a 

tisztképző iskola csapatzászlót kapott. A csapatzászlót a Kismotor- és Gépgyár dolgozói 

adományozták a „Petőfi” Tűzoltó Tisztképző Iskola részére. 
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3.ábra. Zászlóátadás (Forrás: Katasztrófavédelem Központi Múzeuma) 

 

A tanintézet eredményeinek elismeréséül 1952 áprilisában – a tanévzáráskor – a 

tisztképző iskola csapatzászlót kapott. A csapatzászlót a Kismotor- és Gépgyár dolgozói 

adományozták a „Petőfi” Tűzoltó Tisztképző Iskola részére (Gáti, 1998). 

Az ötvenes évek hangulatára jellemzők az iskolára is kiható események: az 1953-ban 

végzős hallgatók között először voltak nők (8 fő).  

A 0047/1953. sz. belügyminiszteri parancsa BM tisztképző iskolák záróvizsgájának és 

a tisztavató ünnepségének egységes elvek alapján történő lefolytatásáról rendelkezik.  

A 0019/1953. sz. belügyminiszteri parancs „a belügyi szakiskolák és tanfolyamok 

előkészítésének, lefolytatásának és a feladatok végrehajtásának irányelveiről” szólt. A 

parancsban – többek között – megfogalmazták, hogy: „A Belügyminisztérium fegyveres és 

egyenruhás testületeinél folyó iskolai kiképzés és oktatás egységesítése megköveteli, hogy az 

egyes testületek iskoláinak előkészítése, lefolytatása egységes szempontok szerint, egységes 

alapon történjen.” Valamennyi iskolára nézve elrendelte a felvételi vizsgát. 

A parancsban az iskola rendjére és munkájára vonatkozó általános rendelkezéseket is 

megfogalmazták. Többek között: Az iskolán a munka zavartalanságáért, a kellő tanulmányi 

színvonal biztosításáért, az előadók felkészültségéért az iskolaparancsnok és az iskolavezetők 

felelősek. Az iskolaparancsnok kötelessége megszervezni az oktató törzs szakmai 

továbbképzését. „Az iskolákon a napi foglalkozási idő 10 óra legyen. Szombaton 6 óra. A 

hallgatókat feleleteik, munkájuk alapján és közbeeső vizsgaeredményeik szerint, minősíteni 

kell”. 

A megfogalmazott célok megvalósítása érdekében a törzs tagjai háromhetes 

pedagógiai továbbképzésben vettek részt. Alapvető törekvés, előírt követelmény volt a 

hallgatók megtanítása és kiképzése a gyakorlatok szakszerű, határozott megszervezésére és 

irányítására. 

1955-ben jelent meg szervezési és módszertani utasítás a Belügyminisztérium tiszti és 

tiszti továbbképző iskolái számára. Az utasítás több szempontból volt érdekes. Így például: 

előírta  
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• az oktatási munka tervezését, ezen belül: a tanterv, a tematika, az oktatási munkaterv, az 

órarend, a konzultációs terv, az ellenőrzési terv készítését; 

• meghatározta az oktatási folyamat formáit: előadás, szeminárium és osztályfoglalkozás, a 

hallgatók önálló tanulása, konzultáció, külső és belső gyakorlati munka; 

• rendszerbe foglalta a hallgatók tanulmányi fejlődésének értékelését: annak eseteit, módját 

és a vizsgák formáit, a jellemzések elkészítésének követelményét. 

 

1956 februárjában jelent meg a 12. számú belügyminiszteri parancs, amely a tűzvédelmi 

munka hatékonyságának, a tűzoltóság szakmai képzésének, a technikai berendezések 

tökéletesítésének további fejlesztését írta elő. Ez az iskolán az ismeretek tartalmi anyagainak 

bővítését, az oktatási-nevelési módszerek fejlesztését, a technikai eszközök tökéletesebb 

megismertetését jelentette. 

Ebben az időszakban a tisztképző iskola állományának helytállását, az elméleti képzés 

gyakorlatban történő alkalmazását három jelentős esemény is példázza: az 1954-es dunai 

árvíz, az 1956-os januári földrengés, valamint az 1956-os márciusi dunai jeges árvíz mentési 

munkáiban történő részvétel. 

Az előzőekből megállapítható, hogy az állami tűzoltótiszt-képzés szervezete és működése 

a kor követelményének, a jogi szabályozás kereteinek megfelelően alakult. 

Az 1956-os esztendő második felében a tisztképző iskola törzsében jelentős változások 

történtek. Az átszervezett, illetve megszüntetett tűzoltó szakiskolákról az állományba sok új 

személy került.  

A forradalmi események következtében kialakult helyzet értékelése alapján azonban 

helyes volt a tisztképzés félbeszakítására (október 28.) hozott döntés. Az oktatók többsége 

azonban együtt maradt, szervezetten részt vett és helytállt a tűz- és káresetek felszámolásában, 

a romok eltakarításában és az újjáépítésben. 

Az iskolaszerű tűzoltó tisztképzés kezdeti időszakban (1948-1956 között) összesen 7 

alkalommal volt tisztavató ünnepség. A kiképzési időtartam 8-tól 14 hónapig tartott. A 

tanulmányokat eredményesen befejezők létszáma összesen – a felsőfokú tűzoltó tanfolyamon 

végzettekkel együtt – 638 fő volt. 

A kort jellemző politikai arculat természetesen kihatott a tűzoltóképzésre is. Ezt tükrözik 

az említett dokumentumrészletek is. Úgy tűnik, mintha a szakma a háttérbe került volna. 

Azonban a jelszavak árnyékában komoly erőfeszítések árán próbáltak az átalakuló gazdaság 

kívánalmainak megfelelő felkészültségű tűzoltókat képezni. 

A tanárok egy része a korábbi tűzoltói vezetők köréből – nézeteik miatt – eltávolított, nagy 

tudású szakemberekből állt. Ők garantálták a szakmai színvonalat. Erre nagy szükség volt, 

mert az iskolára kerültek jelentős része hiányos alapokkal kezdte tanulmányait. Részben ezt 

kellett bepótolni, részben a politikai nevelésre fordított idővel rövidülő szakmaképzést 

hatékonyabban kihasználni. Olyan új veszélyforrások jelentkeztek, mint a gyors ütemben – és 

emiatt sok hiányossággal épített nagyipar, a formálódó iparvárosok és a mind nagyobb 

arányban – felhasznált veszélyes energiahordozók. 

A tűzoltóknak meg kellett ismerkedniük a magyar ipar új szakmai termékeivel 

(gépjárműfecskendők, oltóanyagokkal) és az ezekhez kapcsolódó új oltási módokkal, taktikai 

elemekkel.  

Ebben az időszakban látott napvilágot (1956 tavaszán) a háború utáni első átfogó törvényi 

szintű szabályozás, az 1956. évi 13. törvényerejű rendelet a tűzoltóságról és a tűzrendészetről.  

Az új jogszabályok (a tvr. és végrehajtási rendeletei) megismerése és az oktatások 

előkészítése már egy következő időszak feladatát jelentette az iskola számára. 

Az iskola elnevezésében, szervezetében, oktató-nevelő tevékenységében többször 

történtek változtatások. Az iskola 1948-ig Felsőfokú Tűzoltótanfolyam, 1948-1951-ig 

Tűzoltótiszt-képző Tanosztály, 1951-től (1963-ig) „Petőfi” Tűzoltótiszt-képző Iskola 
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elnevezéssel működött. 

A tisztképzés 1956 októbere és 1958 augusztusa között szünetelt. A konszolidációt 

követően megújuló oktatás résztvevői azok a hallgatók voltak, akiknek tanulmányai két évvel 

korábban félbeszakadtak. 

 

A tűzoltótiszt-képzés fejlődésének újabb szakasza (1958-1981)  
 

Az oktatás a tisztképző szak nappali tagozaton 1958 augusztusában, szeptemberében 

pedig a levelező tagozaton vette kezdetét. Az oktató-nevelő munka végzésében, az általános 

és szakirányításban, felügyeletben jelentős változást hozott az 1959-es év, mert a 18/1959 

(augusztus 7.) BM paranccsal a BM Tanulmányi és Módszertani Osztály hatáskörébe került a 

Tűzoltó Tisztképző Iskola. Bukovics István ekkor végezte el a Bánki Donát Gépipari 

Technikumot (1963-1967), majd a Minőségi Cipőgyár Gépésztechnikusa (1967-1972), majd 

1972-ben megkezdi 25 éves tűzoltói pályafutását. 

 

 

 
4.ábra. Tanévzáró és tisztavató ünnepség (Forrás: Katasztrófavédelem Központi 

Múzeuma) 

 

A 0011/1963 (június 3.) BM sz. parancs értelmében a képzés szervezetében történt 

változás következtében 1963-1971 között a BM Akadémia Tűzoltó tagozatán történt a 2 éves 

nappali és a 3 éves levelező tagozaton a tisztképzés (Biczó, 1983). A hallgatók már csak 

érettségizettek közül kerültek az iskolára, ugyanis a szaktárgyakat megalapozó 

természettudományos ismeretek (matematika, fizika, kémia) nélkülözhetetlenek voltak a 

tűzmegelőzés, a tűzoltás és a műszaki ismeretek oktatásánál. 

1971-ben „BM Tisztképző Iskola” lett az új megnevezés. Szervezete – önálló 

tanintézetként – a BM IV. Főcsoportfőnökség, szakmai felügyelete a BM Tűzoltóság 

Országos Parancsnokság hatáskörébe tartozott. 1973-1975 között Bukovics István is elvégezte 

ezt az iskolát, ekkor indult el sokat ígérő szakmai pályafutása. 

Az ezt követő évek jelentős változást hoztak az állami tűzoltóság szervezetében. Az 

állami tűzoltóság területi szervei – a területi közigazgatás hatáskörének növelése keretében – 

1972. január 1-től a tanácsok intézményei lettek. A jogi alapok is átalakultak, hatályba lépett a 

tűz elleni védekezésről és a tűzoltóságról szóló 1973. évi 13. törvényerejű rendelet. 

Végrehajtási rendelkezései szabályozták a tűzoltó és a tűzvédelmi képzést is. Meghatározták a 

tűzvédelmi oktatási feladatokat a tanintézetekben és a gazdálkodó szervezeteknél. A tűz elleni 
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védekezést általános társadalmi kötelezettségként megfogalmazó jogszabályok a hivatásos 

tűzoltóságtól várták ennek összehangolását és szakmai irányítását. 

Ez új feladatot jelentett a tisztképzésben is. A következő fejezetet az egységes BM 

akadémiai rendszer megszűnése hozta. Létrejött a BM Rendőrtiszti Főiskola, a többi 

rendészeti szerv tisztképzése visszakerült az adott szervezethez. A BM Tűzoltó Tisztképző 

Iskola 1971 szeptemberétől kezdte a működését, a képzés időtartama mindként tagozaton 

változatlan maradt. A levelező tagozaton egyre több főiskolát, egyetemet végzett kezdte meg 

tanulmányait a nappali tagozaton is előtérbe került a fiatalok beiskolázása, aki csak néhány 

éve fejezték be a középiskolát. Ez lehetővé tette az oktatási követelmények erősítését. 

Bővült az iskola működési köre, javultak a tárgyi és elhelyezési feltételek és több 

korszerű tankönyv, jegyzet (Tűz és oltóanyagai, Tűzvizsgálat) segítette a hallgatók 

felkészülését. 

A „hagyományos” tűzoltói feladatok: a tűzmegelőzés (hatósági, szakhatósági, 

ellenőrzési munka), a tűzoltás, kárelhárítás és a tűzvizsgálat mellett fontos szerepet kapott a 

vállalati és az önkéntes tűzoltóság, illetőleg a tűzvédelmi szervezetek szaktevékenységének 

irányítása, a lakosság – és főként a fiatalok – körében végzett tájékoztató, felvilágosító 

munka. Új feladatként jelentkezett a tanácsokkal – mint általános irányítókkal – való 

együttműködés. Jelentősen változott a gazdaság szerkezete is. 

A 60-as évek végétől nagyarányban nőtt a kőolaj és a földgáz kitermelése és 

felhasználása, a szénhidrogénekre épülő vegyipar fejlesztése, a panelos lakás és középület 

építés általánossá válása, a mezőgazdaság gépesítése, a közúti teherszállítás bővülése 

megváltoztatta a tűzoltás munkáját is.  

Alapvető célkitűzés volt, hogy ezekre az új feladatokra a különféle szintű képzéseken 

a tűzoltókat felkészítsék, illetőleg a továbbképzések során gondoskodjanak a korábban 

végzettek ismeretanyagának bővítéséről. 

Ennek érdekében a tananyagba egyre jobban beépültek a természettudományos, a 

műszaki és az igazgatási alapozó ismeretek, a szakismeretek oktatásába szélesebb körben 

vonták be a nagy gyakorlati tapasztalattal és elméleti ismeretekkel rendelkező külső tűzoltó 

szakembereket. 

A gazdaságban végbemenő gyors fejlődés szükségessé tette, hogy a magyar tűzoltók 

felsőfokú tűzoltóképzésben vegyenek részt. Ilyen szintű képzés azonban csak külföldi 

szakiskolákon folyt, a magyar tűzoltó tisztek felsőfokú tűzvédelmi szakképzésére: a Moszkvai 

BM Tűzoltómérnökképző Technikai Főiskolán az 1972/73. tanévtől, valamint az Német 

Demokratikus Köztársaságban, a „Hermann Matern” Tűzoltó Szakiskolán 1973/74. tanévtől 

1983. évi befejezésig nyílt lehetőség. A Szovjetunióban tanulók tűzoltó mérnöki diplomát, az 

NDK-ban végzettek tűzoltó üzemmérnöki oklevelet szereztek. Bukovics István Moszkvában 

Tűzoltó Mérnökképző Műszaki Főiskolán Biztonságtechnikai és tűzoltómérnöki szakot 

végezte el 1975-1980 között. 

 

A tűzoltóképzés átfogó reformja (1981-1991)  
 

A hetvenes évek végére gyökeres szemléletváltás történt a gazdaságirányításában. 

Fellazult a szigorú tervutasításos rendszer, bővültek a tőkés országokkal a kereskedelmi és a 

kapcsolatok. Mindezekre a tűzoltókat elméletben és gyakorlatban is fel kellett készíteni. 

Több mint egy éves előkészítő munka után 1980-ban megtörtént a BM Tűzoltó 

Kiképző Központ létrehozására. Az intézmény a tűzoltótiszt-képző iskola jogutódjaként jött 

létre. Ezzel a tűzoltók iskolarendszerű képzése két intézménybe koncentrálódott. Egyrészt a 

Tűzoltó Kiképző Központba s-továbbiakban BM TKK.-, másrészt az Ybl Miklós Építőipari 

Műszaki Főiskolán létrehozott Tűzvédelmi Tanszékre. 

A főiskolán, 1981 őszén indult be a tűzoltóság és a gazdaság egyéb területei részére a 
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tűzvédelmi üzemmérnökök képzése. A BM TKK és a Tűzvédelmi Tanszék a BM Oktatási és 

Közművelődési Csoportfőnökség általános irányítása és a Tűzoltóság Országos 

Parancsnokság szakfelügyelete alatt működött. Az YBL Miklós Építőipari Műszaki Főiskolán 

a tűzvédelmi üzemmérnök képzés folyt. Miután a tanszéket a Belügyminisztérium 

működtette, a képzés zárt rendszerben működött, a hallgatók a tűzoltóság hivatásos 

állományából kerültek a nappali és a levelező tagozatra. Számukra az általános 

természettudományos és az építőműszaki alapozó tárgyak jelentették a legtöbb gondot.  

1981-ben kezdte meg működését a BM Tűzvédelmi Kiképző Központ. Fokozatosan 

létrejöttek az egymásra épülő (alap, tiszthelyettes, zászlós, tiszt és üzemmérnök) képzés 

feltételei. Itt a szakanyagok differenciálására is lehetőség nyílt, mert az alsóbb szintek zömmel 

gyakorlati képzésére jól lehetett építeni a felsőbb szintek kiegyenlített, majd inkább elméleti 

ismeretekre épülő oktatását. 

A tanári kar fokozatosan megújult, részben a külföldön (Szovjetunió, NDK) végzett 

tűzoltó mérnökökkel és üzemmérnökökkel, részben a hazai főiskolákon és egyetemeken 

képzést szerzettekkel. A lassú ütemben folyó épület felújítások fokozatosan enyhítették az 

elhelyezési gondokat. A képzés tárgyi feltételei csak korlátozottan álltak rendelkezésre, ez 

nehezítette a gyakorlati felkészítést (Biczó, 1983). 

Bukovics István mk. tűzoltó századosi rendfokozatban vezette a Tűzoltási és Szolgálati 

tanszéket, kidolgozta oktatási dokumentumait 1980 és 1985 között.  1984-ben Moszkvában 

elvégezte a Tűzoltó Mérnökképző Műszaki Főiskolát és a műszaki tudományok kandidátusa 

lett. Rövid időre elhagyta az oktatást, 1985 és 1988 között a Bács-Kiskun Megyei Tűzoltó-

parancsnokság parancsnoka, alezredesi rendfokozatban, majd a Belügyminisztérium Védelmi 

Főosztály Főosztályvezetője volt (1988-1991). 

   

A tűzoltótiszti továbbképző tanfolyamok szervezése  

 

A képzési feladatok ellátása során mindenkor megkülönböztetett figyelmet fordítottak 

az állomány továbbképzésére. Ennek jelentősége jutott kifejezésre abban is, hogy a tűzoltóság 

államosítását követő jogi szabályozások megismerése, egységes alapokra épülő alkalmazása 

és végrehajtása elsősorban tanfolyami képzés keretében történt. 

 

1.táblázat. Tűzoltótiszt-képzés alakulása nappali tagozaton (1948-1981) (BICZÓ 1983) 

Befejezés 

éve 
Képzet

t 
fő 

Képzés neve Képzési 
Mód 

Időtarta

m 
(hónap) 

Képzési szint 

1948  35  Felsőfokú Tűzoltótanfolyam  időszakos  8  általános 
1949  82  Tűzoltótisztképző Tanosztály  időszakos  8 általános 
1950 88 Tűzoltótisztképző Tanosztály  időszakos  9 általános 
1951 84 Tűzoltótisztképző Tanosztály  időszakos  12 általános 
1952  103  

 

„Petőfi” Tűzoltótisztképző 
Iskola  

időszakos  13 általános 

1953  104 „Petőfi” Tűzoltótisztképző időszakos  12 általános 
1954  67 Iskola  időszakos  12 általános 
1956 75 „Petőfi” Tűzoltótisztképző időszakos  12 általános 
1959 99 Iskola  időszakos  14 általános 
1962 88  „Petőfi” Tűzoltótisztképző időszakos  20 általános 
1965  88 BM Akadémia Tűzoltó 

Tagozat 
időszakos  20 általános 

1969 54 BM Akadémia Tűzoltó 

Tagozat 
évfolyami 

rendszer 
20 általános 

1970 33 BM Akadémia Tűzoltó 

Tagozat 
évfolyami 

rendszer 
20 általános 

1971 32 BM Akadémia Tűzoltó évfolyami 20 általános 
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Tagozat rendszer 
1972 24 BM Tűzoltótisztképző Iskola évfolyami 

rendszer 
20 általános 

1973 24 BM Tűzoltótisztképző Iskola évfolyami 

rendszer 
20 általános 

1974 24 BM Tűzoltótisztképző Iskola évfolyami 

rendszer 
20 általános 

1975 35 BM Tűzoltótisztképző Iskola évfolyami 

rendszer 
20 emelt szintű 

1976 26 BM Tűzoltótisztképző Iskola évfolyami 

rendszer 
20 emelt szintű 

1977 69 BM Tűzoltótisztképző Iskola évfolyami 

rendszer 
20 emelt szintű 

1978 30 BM Tűzoltótisztképző Iskola évfolyami 

rendszer 
20 emelt szintű 

1979 24 BM Tűzoltótisztképző Iskola évfolyami 

rendszer 
20 emelt szintű 

1980 21 BM Tűzoltótisztképző Iskola évfolyami 

rendszer 
20 emelt szintű 

1981 26 BM Tűzoltótisztképző Iskola évfolyami 

rendszer 
20 emelt szintű 

 

A tűzoltó és tűzvédelmi szakemberképzés szerkezetének igazítása az állami szakképzés 

rendszeréhez (1990-1998) 

 

1991-ben a tűzvédelmi oktatást és kutatást végző szervezeti egységek közös irányítás 

alá kerültek: megalakították a BM Tűzvédelmi Oktató és Kutató Intézetet. Ez az új szervezet a 

hagyományos iskolarendszerű képzésen és kutatási tevékenységen túl szakmailag átfogta a 

különböző oktatási formák szakmai felügyeletét és a tűzvédelmi kutatások országos 

koordinálását is. Az Intézethez tartozott a főiskolai Tűzvédelmi Tanszék is. Új feladatokat 

hozott az 1993-as esztendő. A Kormány döntött a tűzoltóság és a polgári védelem országos 

irányításának összevonásáról. Ez érintette a központi szervekhez kapcsolódó 

háttérintézményeket. Július 1-én megkezdte működését a BM Tűz és Polgári Védelmi Intézet, 

amely feladatait 1997. január 1-ig látta el. Az intézet szervezetében működött a Tűzoltó 

Múzeum és a Tűzoltó Zenekar is. 

Dr. Bukovics István tűzoltó vezérőrnagy, mint a Belügyminisztérium, Tűz-és Polgári 

Védelmi Országos Parancsnokság Parancsnoka a Nemzetközi Tűzoltó Szövetség (CTIF) 

Magyar Nemzeti Bizottságának Elnöke 1993 és 1995 között, majd az Intézet főigazgatója 

1995-től 1997-ig.     

A képzésben nemcsak az jelentett változást, hogy új irányként elő kellett készíteni az 

iskolarendszerű polgári védelmi oktatást, hanem a tűzvédelmi és a tűzoltó képzési rendszert 

az állami szakképzés követelményeihez kellett igazítani. A tűzoltó szakképzés bekerült az 

Országos Képzési Jegyzékbe, így a képesítés országos elismerést kapott. A tiszti átképzés a 

tűzoltó technikus és tűzoltó szakmunkásképzés mellett a polgári védelmi oktatás is több új 

vonással gazdagodott. Fokozatosan javultak a képzés logisztikai feltételei. Működött a 

pszichikai gyakorlópálya, egyre több feladatra lett alkalmas a Hatvan- Nagygombos 

gyakorlópálya is. Továbbra sem volt megfelelő a tűzoltótechnika és jármű állomány. 

A tűz és polgári védelmi képzés szétválását követően ismét a tűzoltó és a tűzvédelmi képzés 

maradt a Tűzvédelmi Kiképző Intézet feladata. A tűz elleni védekezésről, a műszaki 

mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. Törvény és végrehajtási rendelkezései 

egyértelműen és hosszabb távra kívánták szabályozni a jogi és a működési feltételeket. Ennek 

szerves része volt a tűzoltó és tűzvédelmi képzés rendjének kialakítása. 

 



 

161 

  

2.táblázat. 1981 és 1990 között kiképzettek száma (KERTES 2008) 

Szakok  Összes fő 

Tiszti átképző  278 

Tisztképző tűzoltási (nappali)  116 

Tisztképző tűzoltási (levelező) 236 

Tisztképző tűzmegelőzési (levelező)   76 

Tűzvédelmi vezető felsőfokú (levelező) 210 

Zászlósképző tűzoltási (nappali)  315 

Zászlósképző műszaki (nappali) 107 

Tiszthelyettes képző (nappali) 3 154 

Önk. és vállalati tűzoltótisztképző 

(levelező) 

37 

BM középfokú tűzvédelmi vezető (levelező)  46 

Középfokú tűzvédelmi vezető (levelező) 266 

Tanfolyamok:  

Tűzvizsgálói  133 

Létrás gépjárműkezelői  416 

Gépjárműfecskendő kezelői  413 

Porraloltó szerkezelői  181 

Habbaloltó szerkezelői  224 

Műszaki mentőszer kezelői  149 

Légzőkészülék kezelői 38 

Kisgépkezelői 28 

„M” tartalékos tűzoltóképző  498 

BM Alapfokú tűzoltóképző  329 

Összesen  7250 

 

3.táblázat. 1991-1997 időszakban végzett hallgatók száma (KERTES 2008) 

Szakok  Összes fő 

Tiszti átképző  245 

Technikusképző  256 

Szakmunkásképző  754 

Tűzvédelmi előadó (alapfokú)  681 

Tűzvédelmi előadó (középfokú)  740 

Önkéntes és vállalati tűzoltó 

parancsnoki  

51 

Tanfolyamok:  

6 hetes alapfokú  3 228 

Nehézgépkezelő alaptanfolyam  812 

Gépjárműfecskendő kezelői   413 

Létrás gépjármű kezelői  313 

Habbaloltó szerkezelői  230 

Porraloltó szerkezelői  286 

Műszakimentő szerkezelői  201 

Légzőkészülék kezelői  176 

SIMON emelőkosaras  143 

Központi szakmai továbbképzés  4 244 

Összesen 13519 
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Képzés az ezredfordulón 

 

Az ezredforduló újabb és a korábbiaknál sokkal gyökeresebb átalakulást hozott a 

képzésben és az Intézet működési körében. Több éves előkészítés után az Országgyűlés 

elfogadta a katasztrófák elleni védekezés irányításáról, szervezéséről és a veszélyes 

anyagokkal kapcsolatos súlyos ipari balesetek elleni védekezésről szóló 1999. évi LXXIV. 

törvényt. 

A katasztrófavédelmi törvény 2000. január 1-ével lépett hatályba. A tűzoltóság és a 

polgári védelem szervei országos és területi szinten katasztrófavédelmi igazgatóságként 

átvették a katasztrófavédelem és a polgári védelem irányítását, a tűzvédelem ágazati és a 

tűzoltóság tevékenységének szakmai felügyeletét. 

Az átalakulás részeként jött létre a Katasztrófavédelmi Oktatási Központ (KOK), 

amely tűzoltóság és a polgári védelem központi intézményeit tömörítette. Az oktatást nem 

végző szervezeti egységek (Kutatóintézet, Zenekar, Múzeum) nem kerültek a KOK 

szervezetébe. 

A KOK a Belügyminisztérium által elfogadott katasztrófavédelmi oktatási koncepció 

szerint a három szakterület katasztrófavédelem, polgári védelem, tűzvédelem- tűzoltóság) 

részben integrált, részben önálló képzési formáinak kialakítását és oktatását kapta 

alapfeladatául. Ehhez kapcsolódott a vizsgaközponti tevékenység ellátása a nem általa végzett 

szakmai képzések tekintetében. 

Megőrizte a szerepét a KOK az egyes szakterületek továbbképzésének szervezésében, 

egy-egy témára egy-öt napos továbbképzéseket hirdetett. 

Az oktatási anyagok, az egymásra épülő képzési formák és a különféle szintekhez 

kapcsolódó továbbképzések lehetőséget nyújtanak az élethosszig tartó tanulás feltételeinek 

kialakításához, valamint a szakmai karriert szolgáló folyamatos képzéshez. 

 

 
 

5. ábra. Gyakorlat a Katasztrófavédelmi Oktatási Központ területén (Forrás: 

Katasztrófavédelem Központi Múzeuma) 
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A Katasztrófavédelmi Oktatási Központ aktívan közreműködik a szakmai 

felsőoktatásban. Az RTF-en működő katasztrófavédelmi szak, majd szakirány hallgatóinak 

elméleti és gyakorlati oktatását folyamatosan végzi, segítséget nyújt a Szent István Egyetem 

Ybl Miklós Műszaki Főiskoláján folyó tűzvédelmi mérnökképzéshez és állandó kapcsolatot 

tart a Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem tűzoltó és katasztrófavédelmi képzést végző 

munkatársaival, doktori iskolájával. 

2008-tól kezdődően a képzés az új szakmastruktúra a kor és a szakterületek igényeinek 

leginkább megfelelő moduláris felépítésűvé és kompetencia alapúvá vált. E módosulás az 

egész tanítási-tanulási folyamatra, valamint a vizsgáztatási rendszerre is alapvetően kihatott. 

Így jött létre a tűzoltó szakképesítésre ráépülve a tűzoltó technikus, a tűzvédelmi előadó 

szakképesítésre ráépülve a tűzvédelmi főelőadó, a polgári védelmi előadó szakképesítésre 

ráépülve a katasztrófa- és polgári védelmi főelőadó, valamint a rendészeti szervező 

szakképesítés leágazásaként a tűzoltó szervező, és a katasztrófa- és polgári védelmi szervező 

szakképesítés. 

Bukovics professzor úr pályafutása ez után sem vált el az oktatástól. 2004-ban a Zrínyi 

Miklós Nemzetvédelmi Egyetemen a katonai műszaki tudományok habilitált doktora lett. 

2008-ban az MTA doktora, értekezésének címe A természeti és civilizációs katasztrófák 

paradigmatikus elmélete.  

Tantárgyfejlesztési tevékenysége keretében előkészítette a Wesley János Lelkészképző 

Főiskola Környezettan BSc Szak alapító és indítási engedélyezi dokumentumait 2004-ben, 

majd 2010-ben a Wesley János Lelkészképző Főiskola; szakirányú továbbképzési szakok 

(Környezettudományi és biztonsági menedzser, Környezet -és tájvédelmi menedzser, Erdő-és 

mezőgazdasági Környezettan, Környezetbiztonsági -és közlekedésforgalmi menedzser, 

Környezethigiéniai menedzser, Tűzvédelmi menedzser, Környezet-és katasztrófavédelmi 

menedzser) szakok oktatási dokumentumait. 

Oktatói tevékenységét helyezve munkássága előterébe sem szakadt el a tűzvédelemtől 

a lakosság biztonságától az alakuló katasztrófavédelemtől. 1997-98 között az ENSZ EGB 

Ipari Baleset-megelőzési Regionális Koordinációs Központ igazgatója, valamint a Közép- és 

Kelet-Európai Környezetfejlesztési Intézet igazgatója. 2000 és 2001 között a Kormányzati 

Koordinációs Bizottság titkárságvezetője, 2000 és 2002 között a BM Védelmi és 

Koordinációs Hivatal vezetője. 2001 és 2010 között a BM Országos Katasztrófavédelmi 

Főigazgatóság Minőségügyi vezetője 

2001 és 2002 között a Helyreállítási és Újjáépítési Tárcaközi Bizottság 

titkárságvezetője, 2001 és 2004 között az ENSZ Nemzetközi Katasztrófavédelmi Csökkenési 

Stratégiai Program (ISDR) Magyar Nemzeti Bizottság vezetője. 2003 és 2010 között a BM 

OKF Tudományos Tanács elnöke. 2003 és 2005 között a BM Országos Katasztrófavédelmi 

Főigazgatóság Stratégiai, Minőségbiztosítási és Tudományszervezési Főosztály 

főosztályvezetője. 2004-től a Wesley János Lelkészképző Főiskola oktatója,  2012-től a 

Nemzeti Közszolgálati Egyetem Közigazgatás-tudományi Kar, Közszervezési és 

Szakigazgatási Intézet intézetvezető egyetemi tanára. 

Számos tudományos testület alapító tagja, aktív munkájának elismeréseként számos 

szakmai díjban részesült, mint a Közszolgálatért Érdemjel Arany fokozata (2010), a Dr. 

Kertész Imre Emlékérem (2007) és a  Szent Flórián érdemjel (2002). 

 

Ez az írás legyen tisztelgés a tűzoltó, a parancsnok, az oktatási területek vezetője, a Tudós, a 

Tábornok és a barát, de mindenek felet az Ember előtt! 
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PLANK ZSUZSA  

 

GEOELEKTROMOS MODELLEZÉS NUKLEÁRIS ROBBANTÁS SORÁN KELETKEZETT ÜREG 

PARAMÉTEREINEK VIZSGÁLATÁRA 

 

Bevezetés 

 

Az Átfogó Atomcsend Egyezmény1 (Comprehensive Nuclear-Test-Ban Treaty – 

CTBT) egy nemzetközi szerződés, amely megtiltja a nukleáris kísérleti robbanások elvégzést 

minden helyszínen és minden mértékben, így hatálya kiterjed a légkör, a világűr és a víz alatti 

közeg mellett a földfelszín alatti kísérletekre is. A nukleáris tesztek teljes tilalmának előírása 

révén az Egyezmény célja, hogy korlátozza az új nukleáris fegyverek fejlesztésére és 

minőségi javítására irányuló kutatásokat. Az Egyezményt 1996-ban hozták létre, és mostanáig 

182 állam írta alá. Magyarország 1996 óta tagja az Egyezménynek.  

A CTBT betartásának ellenőrzésére létrehozott nemzetközi ellenőrző szervezet (CTBTO) egy 

337 állomásból álló, nemzetközi megfigyelőhálózatot üzemeltet (International Monitoring 

System – IMS), melynek folyamatosan rögzített környezetei adatait a nemzetközi 

Adatközpontban dolgozzák fel és értékelik ki. A környezeti állapotra jellemző fizikai és 

kémiai mennyiségek megváltozásából tudnak következtetni egy esetleges tiltott tevékenység 

megtörténtére.  

Jelen tanulmány a hatékony ellenőrzési módszerek kifejlesztéséhez történt geofizikai 

kutatások és modellvizsgálatok eredményeit ismerteti. A kutatás során szintetikus és terepi 

modellek segítségével vizsgáltuk az egyes elektróda elrendezések paraméter érzékenységét, 

felállítottuk a nukleáris robbantások során keletkezettet üreg földtani és geoelektromos 

modelljét, valamint vizsgáltuk ennek felszínről történő kimutathatósági lehetőségeit 

különböző elektródakonfigurációk alkalmazása esetén.   

  

A geoelektromos kutatási módszer  

 

Az alkalmazott geofizikai kutatás során vizsgálatunk tárgyát az a fizikai tulajdonság 

képezi, amelyben a kutatott objektum (pl. üreg) eltér a környezetétől.  A fajlagos elektromos 

ellenállás egy ilyen, anyagjellemző fizikai mennyiség, melynek értéke jelentős kontrasztot ad 

akkor, ha a földtani közegben egy vízzel vagy levegővel töltött üreg keletkezik. A levegő, 

valamint a litoszférát alkotó kőzetanyag a termésfémek és a grafit kivételével elektromosan 

szigetelő. A földtani közeg elektromos vezetőképességét porózus, nemfémes közegben a 

pórusteret kitöltő folyadék fajlagos ellenállása határozza meg.  Az agyagszemcsék felületén 

porózus közegben töltésszétválasztás történik, melynek következtében elektromos potenciál 

alakul ki, aminek hatására megindul a töltésáramlás. Így a pórusfolyadékon túl az 

agyagtartalom is jelentősen tudja befolyásolni a földtani közeg elektromos vezetőképességét.  

Egy felszín alatti üreg egyenáramú fajlagos ellenállás méréssel való kimutathatósága 

alapvetően két arányossági tényezőtől függ: az üreg és környezete közti fajlagos ellenállás 

arányától, valamint az üreg mélysége és méretének arányától.2 

Kétdimenziós mérés során egy egyenes vonal mentén elektródákat helyezünk a földbe, 

majd két elektródán át egyenáramot bocsájtunk ki. A két áramelektródától különböző 

távolságokra két másik elektródán mérjük a kibocsájtott egyenáram hatására létrejövő 

 
1https://www.ctbto.org/the-treaty (letöltés: 2019.szeptember 20.) 
2 NYÁRI Zuzsanna: Quality controlled resistivity inversion in cavity detection. Geophysical Transactions. 43. 1. 

2000. 47–63. 
 

https://www.ctbto.org/the-treaty
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elektromos potenciálkülönbséget. A gerjesztési áram és a mért feszültség különbség 

ismeretében, Ohm törvénye alapján meghatározható egy látszólagos elektromos ellenállás 

érték, melynek térbeli vonatkoztatási pontja a mérő- és tápelektródák egymáshoz viszonyított 

helyzetétől függ. Az elektródák egymáshoz képest történő elrendezése alapján rengeteg 

mérési konfiguráció hozható létre, melyek közül mindig az adott kutatási feladathoz optimális 

tulajdonságokkal rendelkezővel kell a mérést elvégezni.  Megfelelően kalibrált mérési 

program végrehajtásával a mérési vonal alatti térrész fajlagos ellenállásviszonyai 

meghatározhatók.  

Háromdimenziós mérésnél az elektródapozíciókat egymástól azonos távolságban 

jelöljük, ezáltal egy mérőhálót hozunk létre. A választott elektróda-konfigurációnak 

megfelelően a mérőháló minden pontján elvégezzük a fajlagos ellenállásmérést. A mérési 

adatok feldolgozása után a mérőháló alatti térrész fajlagos ellenállás viszonyait tudjuk három 

dimenzióban leképezni (1. ábra).  

 
1.ábra. Felszín alatti, kavicstörmelékkel és cementtel tömedékelt üreg és környezete 3D 

fajlagos ellenállás képe 

 

A mérési adatok feldolgozása során inverziós algoritmus segítségével állítjuk elő a 

mért, látszólagos fajlagos ellenállás adatokból a vizsgált térrész ellenálláseloszlását.  A 

feldolgozás során egy olyan modellt keresünk, amely esetében a mért és számított értékek a 

lehető legközelebb vannak egymáshoz3. Eredményként a modellparamétereket kapjuk, 

amelyek nem egyeznek meg teljesen a földtani valósággal, hanem csak megközelítik azt. Első 

lépésként veszünk egy kiinduló modellt (ami gyakran a homogén féltér), ebből kiszámítjuk az 

adott mérési elrendezéshez tartozó ellenállás eloszlást véges differenciás modellezéssel4, majd 

 
3 LOKE, M. H. –  BARKER R. D.: Practical techniques for 3D resistivity surveys and data inversion. Geophysical 

Prospecting. 44. 1996. 499–523. 
4 DEY, A. – MORRISON, H. F.: Resistivity modeling for arbitrarily shaped two dimensional structures. 

Geophysical Prospecting. 27. 1979. 106–136. 
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az így kapott értékeket összehasonlítjuk a tényleges mérési adatokkal. Ezután a 

modellparaméterek változtatásával igyekszünk több iterációs lépésben a két adatrendszer 

közti eltérést minimalizálni. Ehhez a Gauss-Newton módszeren5 alapuló Marqardt-Levenberg 

algoritmust használtuk6. Az iterációs lépéseket addig ismételjük, amíg a mért és a számított 

adatrendszer eltérése egy előre definiált érték alá nem csökken, vagy a két egymást követő 

iterációs lépésben már nem változik. 

 

Szakirodalmi előzmények 

 

A kétdimenziós modellel jellemezhető, eltemetetett üregek egyenáramú fajlagos 

ellenállás méréssel történő kutatására a hazai és a nemzetközi szakirodalom számtalan eljárást 

kínál.7 A geofizikai eszközrendszerben bekövetkezett jelentős technikai fejlődés 

következtében lehetővé vált a háromdimenziós problémák hatékony kezelése egyenáramú 

elektromos módszerrel is. A háromdimenziós hatók numerikus modellezését fajlagos 

ellenállás szempontjából DEY és MORRISON ismertették8. LOKE és BARKER kidolgoztak egy 

ezen a modellezésen alapuló inverziós eljárást, illetve kifejlesztettek egy interaktív, két- és 

háromdimenziós geoelektromos modellező szoftvert, melyet az itt bemutatott 

modellvizsgálatokhoz alkalmaztunk.9  

DAHLIN és BERNSTONE
10 a mérést gyorsító technikákat vezettek be mind 2D, mind 3D 

mérési elrendezésekre, melyeket teszteltünk a modellvizsgálatok során. CHAMBERS és társai 

vizsgálatokat végeztek eltemetett falmaradványok háromdimenziós és kvázi háromdimenziós 

(egymáshoz közeli 2D szelvények) mérésekkel történő kutatására vonatkozóan11. 

GYULAI két- és háromdimenziós földtani szerkezetek maghatározására szolgáló 

függvényinverziós eljárást fejlesztett ki12. SZALAI és SZARKA homogén féltérben lévő kocka 

modellre dipól-dipól mérések esetén végeztek paraméter érzékenységi vizsgálatokat egy 

általuk kifejlesztett, a bonyolult háromdimenziós modellezést lerövidítő, közelítő analitikus 

eljárással13. WHITE és társai összegezték az egyes kétdimenziós elektróda elrendezések 

alkalmazási lehetőségeit.14  

 

Felszín háromdimenziós ható geoelektromos hatásainak szintetikus modellvizsgálata 

 

A modellezések során arra kerestük a választ, hogy egyes, a kétdimenziós kutatásoknál 

hatékonyan alkalmazott elektróda elrendezések milyen mértékben érzékenyek arra, hogy a 

ható valójában háromdimenziós, illetve a mérési vonal közelében lévő, lokális 3D-s ható 

 
5 LINES, L.R. – TREITEL, S.: Tutorial: A Review of Least-Squares Inversion and Its Application to Geophysical 

Problems. Geophysical Prospecting. 32. 1984. 159–186. 
6 INMAN, J. R.: Resistivity inversion with ridge regression. Geophysics.40. 5. 1975. 798–817. 
7 Például NYÁRI 2000 vagy LÖSCH– MILITZER– RÖSLER 1999 
8 DEY – MORRISON 1979 
9 LOKE, M. H. – BARKER R. D.: Rapid least squares inversion of appearent resistivity pseudosections by a quasi-

Newt,on method. Geophysical Prospecting. 44. 1996. 131–152. 
10 DAHLIN, T. – BERNSTONE, C.: A roll along technique for resistivity data aquisition with multi-electrode arrays. 

SAGEEP97. 2. Reno, 1997. 927–935. 
11 CHAMBERS, J. E. – OGLIVY, R. D. – KURAS, O. – CRIPPS, J. C. – MELDRUM, P. I.: 3D electrical imaging of 

known targets at a controlled environmental test site. Environmental Geology. 41. 2002. 690–704. 
12 GYULAI Ákos: Új geoelektromos inverziós eljárás geológiai szerkezetek meghatározására: kombinált 2-D és 3-

D függvényinverzió. Magyar Geofizika (40. évf.) 4. 1999. 94–98. 
13 SZALAI Sándor – SZARKA László: An approximate analytical approach to compute geoelectric dipole-dipole 

response due to a small buried cube. Geophysical Prospecting. 48. 2000. 871–885. 
14 WHITE, R.M.S. – COLLINS, S. – LOKE, M. H.: Resistivity and IP arrays, optimised for data collection and 

inversion. Exploration Geophysics. 34. 2003. 229–232. 

 

https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&biw=1536&bih=686&q=Environmental.+Geology.&sa=X&ved=2ahUKEwjmj-XAtqXuAhWOw4sKHUPkDOIQ7xYoAHoECAcQNA
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milyen értelmezési nehézségeket okoz a 2D-s feldolgozás során. 

A kutatás során meghatároztunk kétféle, homogén féltérbe helyezett, háromdimenziós 

ható potenciálterét négyféle mérési elektródaelrendezés esetére (2. ábra). Mindkét ható és 

környezete közti fajlagos ellenállás kontraszt százszoros volt. Ezek után 3D-s modelleken 

egyes jellegzetes pontokhoz kapcsolódóan kijelöltük a feltételezett kétdimenziós szelvények 

nyomvonalait, és kiemeltük az adatrendszerből a hozzájuk tartozó vonatkoztatási pontokra 

számított látszólagos fajlagos ellenállás értékeket, így szimulálva egy vonalmenti mérés 

eredményét.  

A vizsgáltba négy olyan elektróda elrendezés került be, melyeket gyakran alkalmaznak 

felszín közeli lokális hatók kimutatására vagy jó paraméter érzékenységi tulajdonságuk (pole-

pole, dipól-dipól, ekvatoriális dipól), vagy alacsony zajérzékenysége miatt (Wenner alfa) (3. 

ábra).  

 

 

2.ábra. A háromdimenziós modellek: függőleges akna (balra) és L alakú pince (jobbra). A 

mérési szelvények nyomvonala y=4m és y=6 

 

 

 

 

 

1. ábra. A modellvizsgálatokhoz alkalmazott elektróda elrendezések 
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Az elektróda elrendezések minősítése háromféle szempont alapján történt. A 

modellezhetőség szerinti besoroláskor a 2D inverzióval kapott modellre számított, majd a 

bemeneti, 3D-s potenciáltérből előállított, látszólagos fajlagos ellenállás adatrendszerek közti, 

RMS kritérium alapján meghatározott eltérést vesszük alapul. Az így kapott mennyiség arról 

ad információt, hogy milyen pontossággal helyettesíthető kétdimenziós modellel a térbeli 

ható. A második minősítő szempont keretében azt vizsgáltuk, hogy az egyes elektróda 

elrendezések mennyire pontosan képezik le a modelltérben a térbeli ható kétdimenziós 

vetületét. Ehhez a 2D inverzió eredményeként kapott fajlagos ellenállás szelvényen talűlható 

anomália alakját hasonlítjuk össze a modellezett ható mérési szelvény síkjában lévő 

metszetével (4. ábra). 
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2. ábra. A négyféle vizsgált elektróda elrendezéssel kapott fajlagos ellenállás szelvény a pince 

modell esetén, y=7 m helyzetű mérési vonalnál. A ható körvonalát fehérrel jeleztük 

 

A harmadik vizsgálati szempont az volt, hogy milyen mértékű torzulást okoznak a 2D-

s inverzió eredményében a szelvénysíkon túli háromdimenziós hatások. Ennek vizsgálatához 

a modelltérbeli eltérés (RMS kritérium szerint) mennyiségének alakulását vettük figyelembe 

(5. ábra). A minősítő paraméterek alakulását 

az egyes elektróda elrendezések 

függvényében kétféle, lokális hatót leképező 

modell esetére külön-külön vizsgáltuk, majd 

a kapott eredményeket összesítve vontunk le 

következtetéseket a 2D mérési konfigurációk 

háromdimenziós ható okozta torzító hatásaira 

való érzékenységére vonatkozóan. 

 

A három szempont szerinti modellvizsgálat 

összesített eredményeként a pole-pole 

elrendezés adja a legmegbízhatóbb eredményt 

3D ható kétdimenziós vizsgálata esetén, míg 

a mérési vonalra merőleges helyzetű 

elektródapárokat alkalmazó, ekvatoriális 

dipól elrendezés adja a legkevésbé 

megbízható eredményt.15 

 

 

 
15 NYÁRI Zuzsanna – KANLI, Ali Ismet: Imaging of buried 3D objects by using electrical profiling methods with 

GPR and 3D geoelectrical measurements. Journal of Geophysics and Engineering. 4. 2007. 83–93.  
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Háromdimenziós, felszín alatti üreg kimutatásának vizsgálata 

 

A kutatás célja a 3D geoelektromos mérőrendszer paraméter-érzékenységi vizsgálata, 

és a felszín alatti 3D ható kimutatásának terepi tesztelése volt.   

A paraméterézkénység értéke azt jelzi, hogy a földtani változások milyen mértékű 

változást okoznak a mért elektromos potenciál értékében. A paraméter-érzékenységi 

vizsgálatokat háborítatlan földtani környezeten, a 3D hatótól távol végeztük el Az 

érzékenységi paramétereket a Frechet deriváltakkal számítottuk MCGILLIVRAY és 

OLDENBURG alapján16. A vizsgálat eredményeit a 6. ábra mutatja: minél nagyobb az 

érzékenység, annál nagyobb az adott blokkban található földtani közeg hatása a mért fajlagos 

ellenállásra. Más szempontból vizsgálva: az érzékenység az egyes, véges differenciás 

modellblokkok fajalgos ellenállásra vonatkozó információtartalmáról is tájékoztatást ad, így a 

nagyobb érték nagyobb megbízhatóságot is jelent. Emiatt alakul ki az ábra bal oldalán látható 

jellegzetes érzékenység eloszlás: a sarkokon a nagyobb blokkméret, a felszín közelében pedig 

az elektródákhoz való közelség miatt nagyok az érzékenységi értékek. Eltávolítva ezeket a 

hatásokat, a 6. ábra jobb oldalán látható, hogy a mélység növekdésével, illetve sugárirányban 

befelé csökken az érzékenység. Ha érzékenységi határértéknek 0,3-t adunk meg, akkor 

vizsgált elrendezés kutatási mélységét 10 m-ben maximalizálhatjuk. 

 

 

Az eltemetett ható fölött elsőnek kétdimenziós fajlagos ellenállás mérést végeztünk 

háromféle mérési elrendezéssel (pole-pole, dipól-dipól, Wenner). Az egyik mérési vonal a 

pince feltételezett hossztengelye fölött futott (tengely irány), a másik arra merőlegesen 

(tengelyre merőleges irány).  

A tengelyre merőleges, inverzióval feldolgozott szelvényeken (7. ábra) a pince hatása 

szembetűnő anomáliaként, ellenállás maximummal jelentkezik. Megfigyelhető, hogy a pole-

pole elrendezéssel végzett mérésnél a hatóra utaló nagy ellenállású rész kb. 2 m-rel arrébb 

található, mint a másik két elrendezés esetében. A tengelyirányú mérések eredményein csak a 

 
16 MCGILLIVRAY, P. R. – OLDENBURG, D. W.: Methods for calculating Fréchet derivaties and sensitivities for the 

non-linear inverse problem. A comparative Study. Geophysical Prospecting. 38. 1990. 499–524. 
 

6. ábra. Paraméterérzékenységi vizsgálatok eredményei kétfajta skála szerint ábrázolva 
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Wenner szelvényen látszik erőteljes fajlagos ellenállás kontraszt, de az anomália alakja ott 

sem utal üregszerű ható jelenlétére17. 

 

 
4. ábra. Kétdimenziós fajlagos ellenállás szelvények egy eltemetett pince fölött. A mérési 

vonal a pince tengelyére merőleges irányú 

 

 

A háromdimenziós mérési elrendezésnek 

szakirodalmi példák alapján a pole-pole 

konfiguráció elvén alapuló felállást 

választottuk, 7x8 elektródából álló mérési 

háló mentén, az egységnyi elektródaköz 2 

m volt. Az adatgyűjtésnél az úgynevezett 

átlós rendszert (cross-diagonal) 

alkalmaztuk, amely lényege, hogy az 

összes lehetséges elektródakombináció 

helyett csak a négy főirányban és az átlók 

mentén mérünk. LOKE és BARKER szerint 

ezzel a technikával jelentősen 

csökkenthető a mérési idő úgy, hogy az 

nem jár az információtartalom 

számottevő csökkenésével18. Az 

eltemetett pince kiugró anomáliával 

jelentkezik, meghatározható a ható 

horizontális és vertikális kiterjedése (8. 

ábra). 

 

 

 

 
17 NYÁRI – KANLI 2007  
18 LOKE, M. H. –  BARKER R. D.: Practical techniques for 3D resistivity surveys and data inversion. Geophysical 

Prospecting. 44. 1996. 499–523. 

 

5. ábra. Eltemetett pince hatása a fajlagos 

elektromos ellenállás térbeli eloszlására 
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Nukleáris robbantás során keletkezett üreg modellvizsgálata 

 

A paraméterérzékenységi vizsgálataink alapján egy felszín alatti, nukleáris robbantás 

során létrejövő üreg mélység/sugár aránya nem okoz elegendő hatást ahhoz, hogy felszíni 

fajlagos ellenállás mérésekkel kimutatható legyen. Modellvizsgálataink ezért arra irányultak, 

hogy a robbantás okozta másodlagos hatások megfelelően választott mérési paraméterekkel 

kimutathatók-e. Ehhez első lépésként létre kellett hozni az üreg és környezetének földtani 

modelljét.  

Az ADUSHKIN és SPIVAK
19 által leírt, a földalatti nukleáris robbantások tipikus földtani 

környezete egy 150 m vastag, eltérő porozitású és folyadéktartalmú, üledékes rétegekből álló 

fedőkőzet, ami alatt tömör, nagy fajlagos ellenállású anyakőzet található. Nukleáris robbantás 

hatására az epicentrum körül létrejön egy elsődleges üreg, melynek sugara a robbanás 

energiájának függvénye. Ezen túlmenően a rétegszerkezetben további, visszafordíthatatlan 

mechanikai változások történnek a robbanás középpontjától számított 40-100 m-es 

távolságban, azonban a domináns torzulási irány itt már vertikálisan felfelé mutat. Ez a 

másodlagos hatótávolság már elsősorban a földtani paraméterek függvénye. A töréses zóna 

csökkenti az anyakőzet tartószilárdságát, ami fedőrétegek torzulásához is vezethet a 

felszínközeli régiókban.  

Az elsődleges üreg alapesetben ellipszoid alakú, mélysége 150-200 m, sugara 50 m, 

amit teljesen kitölt a kőtörmelék, melynek porozitása 20-25%. A filtrációs potenciált 25-30 

m/napnak vehetjük, emiatt az üreg a robbantást követő 1-2 hónapon belül a környezetéhez 

képest jól vezető hatóvá alakul. Az elsődleges üreget körülvevő, töredezett zóna porozitása 

kb. 2-6 szorosa az eredeti kőzetének, ami a rétegvizek hatására laza, agyagos képletté alakul, 

amely nem mutat vezetőképességben számottevő kontrasztot az üreghez képest. Az ép és a 

töredezett anyakőzet fajlagos ellenállás kontrasztja tízszeres. Az alapkőzet szilárdságának 

csökkenése miatt a ható felett a réteghatár lefelé tolódik. A modellszámításokhoz használt 

földtani és geoelektromos modell a 9. ábrán látható.  

 A modellvizsgálatokat 3 elektróda elrendezésre (Wenner alfa, pole-pole és ekvatoriális 

dipól) végeztük el, kétféle egységnyi elektródatávolság (15 m és 20 m) esetére. A kisebb 

egységnyi elektródatávolsággal jobb horizontális felbontást, míg a nagyobbal nagyobb 

kutatási mélységet lehet elérni. A kutatás során azt figyeltük, hogy a robbantás okozta, 

másodlagos szerkezeti változások melyik elrendezésnél hoznak létre a zavartalan 

rétegszerkezethez viszonyítva olyan fajlagos ellenállás kontrasztot, ami a felszíni méréssel 

kimutatható. Ehhez a zavartalan és a torzított geoelektromos modellekre végeztünk véges 

elemes előremodellezést, majd vizsgáltuk a két modellre az inverzióval kapott fajlagos 

ellenállás eloszlását (10. ábra). A vizsgált paraméterek alapján a 20 m egységnyi elektróda 

távolságú Wenner alfa konfigurációval érhető el a leginkább megbízható kutatási eredmény.20 

 

 
19 ADUSHKIN, V. V. – SPIVAK, A. A.: Changes in Properties of Rock Massifs Due to Underground Nuclear 

Explosions. Combustion, Explosion, and Shock Waves. 40. No. 6. 2004. 624–634. 
20 PLANK, Zsuzsa: Geoelectrical Model Calculations on Investigation of Subsurface Nuclear Explosion. Volume 

of Abstracts. 6th Congress of the Balkan Geophysical Society. Budapest. ISBN: 978-90-73834-16-3. 2011. 
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Porózus üledékes réteg 

Töredezett alapkőzet 
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telt üreg 

 
9.ábra. A felszín alatti nukleáris robbantás hatására létrejövő szerkezet geoelektromos (fent) 

és földtani(lent) modellje. A megadott rétegparaméterek a fajlagos elektromos ellenállás 

értékek Ωm-ben 

 

6. ábra. A zavartalan rétegmodellre (felül) és a robbantás miatt torzult modellre 

(alul) kapott fajlagos ellenállás eloszlás Wenner alfa elrendezés 15 m-es egységnyi 

elektródaköz esetén 
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Összefoglalás 

 

A felszíni egyenáramú, elektromos mérésén alapuló kutatómódszerrel kimutathatók 

olyan hatók, melyek fajlagos ellenállása eltér a környezetüktől. Emiatt a módszer sikerrel 

alkalmazható felszín alatti üregek kimutatására. A kívánt kutatási mélység, felbontás 

eléréséhez számos elektróda konfiguráció áll rendelkezésre.  

Szintetikus modellvizsgálatok alapján megállapítottuk, hogy a felszínközeli, 

háromdimenziós hatók kétdimenziós méréséi és feldolgozási rendszerrel való kimutatására 

leginkább a pole-pole és a Wenner alfa elrendezések alkalmasak. Az ekvatoriális dipól 

elrendezés esetén kapunk legkevésbé megbízható eredményt.  

Háromdimenziós paraméterérzékenységi vizsgálatok és terepi teszt mérések alapján 

vizsgáltuk a háromdimenziós mérési rendszer hatékonyságát. 

Szakirodalmi áttekintés után létrehoztuk a felszín alatti nukleáris robbantások 

helyszínének zavartalanul rétegzett és a robbantás hatására megváltozott állapotának egy 

valószínű földtani viszonyokat tükröző, földtani és geoelektromos modelljeit. A modellekkel 

végzett szintetikus vizsgálatok során megállapítottuk, hogy a nukleáris robbantások hatására 

kialakuló, mesterséges földtani szerkezet leírható egy olyan fajlagos ellenállás kontraszttal és 

geometriával jellemezhető, geolelektromos modellel, mely egy felszíni, 20 m-es egységnyi 

elektródatávolságú Wenner alfa elrendezéssel kimutatható.  
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REZSABEK NÁNDOR 
 

KOZMIKUS KÖRNYEZETÜNK VILÁGŰRJOGI SZABÁLYOZÁSA 

 

 

A DR. BUKOVICS István professzor úr tiszteletére jegyzett tanulmány témáját tekintve 

kozmikus környezetünk, a világűr kutatásának és használatának jogi szabályzásával, az 

úgynevezett világűrjoggal foglalkozik. Összefoglalja általános, továbbá néhány specifikus 

vonatkozását, ismerteti aktuális kérdéseit. Mindezt nem kizárólag a tudományos újságíró, 

hanem a Wesley János Főiskola Környezettan Szak másodéves hallgatójának szemüvegén át, 

egyes vonatkozásaiban környezetbiztonsági megközelítéssel. 

 

 

A világűrjog definíciója 

 

A világűrjog definiálására két, némileg eltérő, de tartalmilag egy irányba mutató 

megfogalmazás is szolgál. Az egyik inkább jogszabályi, a másik tudományos oldalról közelít 

a szabatos leíráshoz. 

Az első változat alapján „A világűrjog mindazon jogszabályok összessége, amelyek a 

világűr-tevékenységgel kapcsolatban keletkezett államközi, valamint államokon belüli 

jogviszonyokat szabályozzák” (ALMÁR 1996). A másik szerint űrjog „a világűr ember által 

való kutatásának és használatának (rövidebben szólva: a világűr-tevékenységnek) jogi 

szabályázása” (ALMÁR 1981). 

A világűrjog elsősorban az egyes államok ezen a területen tett lépéseit, valamint 

egymás közötti kapcsolatait szabályozza. Mindez a nemzetközi jog hatókörébe sorolható, így 

leszögezhető, hogy az űrjog a nemzetközi jog részét képezi (ALMÁR 1981). 

Az általános világűrjog kifejezés tehát szűkebb értelemben nemzetközi űrjogként 

értelmezhető. S míg tágabb értelemben tehát a nemzetközi közjog alá tartozik, addig 

szabályozása szűkebben az érintett államok belső jogalkotásából eredeztethető (ALMÁR 

1996). 

 

 

A világűrjog szabályozásának nemzetközi és hazai kezdetei 

 

A világűrjogi szabályozások alapját egy nemzetközi szervezet létrehozása teremtette 

meg. Az Egyesült Nemzetek Szervezete 1959-es Közgyűlése hívta életre Világűr Bizottságát 

(Committee on the Peaceful Uses of Outer Space), a COPUOS-t. A szabályozási kérdésekért 

ennek külön Jogi Albizottsága (Legal Subcommittee) felel (United Nations Office for the 

Outer Space Affairs) 

Az első témában született ajánlás az ENSZ Közgyűlés 1961 decemberében hozott 

1721 (XVI.) számú határozata volt. Ez az ENSZ Alapokmányának megállapításait, valamint a 

nemzetközi jog alkalmazását ajánlotta a világűrre vonatkozó szabályozásokhoz. Leszögezte 

továbbá, hogy szuverenitási igényt sem a kozmosz, sem a Hold, sem más égitestek 

szempontjából egyetlen állam se szerezhet. 

A következő mérföldkő az ENSZ 1963 decemberi Közgyűlésén elfogadott 1962 

(XVIII.) számú határozat Deklarációja volt, ami az általános ajánlásokon túl már jóval 

konkrétabb javaslatokat fogalmazott meg a témában. Ugyanezen ülés 1884 (XVIII.) számú 

határozata foglalkozott a világűr atomfegyvermentes övezetté történő nyilvánításával 

(ALMÁR 1981.) 

Ezen jogszabály a magyar jogrendbe is bekerült, sőt az 1963. évi 26. törvényerejű 
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rendelet ma is hatályban van. Ez a légkörben, a világűrben és a víz alatt végzett nukleáris 

fegyverkísérletek betiltása tárgyában Moszkvában, 1963. augusztus 5-én létrejött szerződés 

kihirdetéséről szól, s leszögezi, hogy „[…] e Szerződésben részes mindegyik Fél vállalja, 

hogy betilt, megakadályoz és nem hajt végre nukleáris fegyverrel történő semmiféle kísérleti 

robbantást és semmiféle más nukleáris robbantást a joghatósága vagy ellenőrzése alá tartozó 

semmilyen helyen: a) sem a légkörben; sem annak határain túl, beleértve a világűrt; sem víz 

alatt, beleértve a területi vizeket és a nyílt tengert” (Wolters Kluwer Jogtár, 1963. évi 26. 

törvényerejű rendelet.) 

 

 

A világűrjog alapokmánya 

 

A világűrjog alapokmányának tekinthető ún. Alapelvszerződést a COPUOS Jogi 

Albizottsága dolgozta ki (ALMÁR 1996). 1967. január 27-én az űrkutatási, valamint politikai 

és katonai nagyhatalomnak számító Amerikai Egyesült Államok és Szovjetunió, továbbá 

Nagy Britannia fővárosaiban egyszerre került aláírásra. 

1967. évi 41. törvényerejű rendeletként Magyarország is ratifikálta. Ez a „Szerződés az 

államok tevékenységét szabályozó elvekről a világűr kutatása és felhasználása terén, beleértve 

a Holdat és más égitesteket” című, Moszkvában, Londonban és Washingtonban 1967. január 

27-én aláírt szerződés kihirdetéséről szóló joganyag. 

Célkitűzése: „Az e Szerződésben részes államok, áthatva az embernek a 

világűrbelépésével az emberiség előtt megnyílt hatalmas távlatoktól, felismerve azt, hogy a 

világűr kutatása és békés célokra történő felhasználása az egész emberiségnek közös érdeke, 

abban a meggyőződésben, hogy a világűr kutatásának és felhasználásának minden nép javát 

kell szolgálnia, tekintet nélkül gazdasági és tudományos fejlettségük szintjére; azt óhajtva, 

hogy a világűr kutatásának és békés célokra történő felhasználásának tudományos és jogi 

vonatkozásaiban széles körű nemzetközi együttműködést tegyenek lehetővé, abban a 

meggyőződésben, hogy az ilyen együttműködés hozzájárul az államok és népek közötti 

kölcsönös megértés fejlesztéséhez és baráti kapcsolataik erősítéséhez” (Wolters Kluwer 

Jogtár, 1967. évi 41. törvényerejű rendelet). 

 

 

A világűrjog további meghatározó joganyagai 

 

A világűrjog egyes részterületeire (az űrhajósok mentéséről és űrtárgyak kiadásáról; az 

űrtevékenység által okozott károk megtérítéséről; az űrtárgyak lajstromozásáról; a Hold és 

más égitestek lajstromozásáról) további nemzetközi jogi szabályozások léptek életbe. Hazánk 

pedig (az utolsó kivételével) valamennyi nemzetközi szerződést a magyar jog részéve tette, s 

ezek a jogszabályok jelenleg is jogrendünk részét képezik (GÁL 1993). 

Az 1969. évi 22. törvényerejű rendelet az űrhajósok mentéséről, az űrhajósok 

hazaküldéséről és a világűrbe felbocsátott objektumok visszaszolgáltatásáról szóló 

nemzetközi egyezmény kihirdetéséről szól. Szabályozza, hogy „Ha egy űrhajó személyzete 

baleset, veszély, szándékán kívül vagy kényszerből végrehajtott leszállás folytán valamelyik 

Szerződő Fél joghatósága alá tartozó területen száll le, ez a Fél azonnal megtesz minden 

lehetőt a személyzet megmentésére és minden szükséges segítség megadására. A megtett 

intézkedésekről és azok menetéről tájékoztatni kell a felbocsátó szervet és az Egyesült 

Nemzetek Főtitkárát. Ha a felbocsátó szerv segítsége megkönnyítené a gyors mentést vagy 

lényegesen hozzájárulna a kutató és a mentési munkálatok eredményességéhez, a felbocsátó 

szerv köteles a Szerződő Féllel együttműködni a kutató és a mentési munkálatok eredményes 

lefolytatása érdekében. E munkálatokat a felbocsátó szervvel való szoros és folyamatos 
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konzultáció alapján a Szerződő Fél irányítja és ellenőrzi” (Wolters Kluwer Jogtár, 1969. évi 

22. törvényerejű rendelet). 

 

Az 1973. évi 3. törvényerejű rendelet az űrobjektumok által okozott károkért való 

nemzetközi felelősségről szóló, az Egyesült Nemzetek Szervezete Közgyűlésének XXVI. 

ülésszakán 1971. november 29-én elfogadott egyezmény kihirdetését tartalmazza. „Ebben az 

Egyezményben részes Államok felismerték, hogy a világűr békés célú kutatásának és 

felhasználásának elősegítése az egész emberiség közös érdeke, emlékeztetnek a világűr – 

beleértve a Holdat és más égitesteket – kutatása és felhasználása terén az államok 

tevékenységét szabályozó elvekről szóló szerződésre, figyelembe vették, hogy az 

űrobjektumok felbocsátásában közreműködő államok és nemzetközi kormányközi szervezetek 

óvintézkedései ellenére az űrobjektumok esetleg károkat okozhatnak, felismerték annak 

szükségességét, hogy az űrobjektumok által okozott károkért való felelősségre vonatkozó 

hatékony nemzetközi anyagi és eljárási szabályok kidolgozásra kerüljenek, és nevezetesen, 

hogy biztosítva legyen az ilyen károk károsultjai részére az Egyezmény szerinti teljes és 

méltányos kártalanítás gyors kifizetése. Meg vannak győződve arról, hogy az ilyen anyagi és 

eljárási szabályok létesítése hozzájárul a világűr békés célú kutatása és felhasználása terén a 

nemzetközi együttműködés megerősítéséhez” (Wolters Kluwer Jogtár, 1973. évi 3. 

törvényerejű rendelet). 

Az 1978. évi 7. törvényerejű rendelet a világűrbe felbocsátott objektumok 

nyilvántartásba vételéről szóló, az ENSZ Közgyűlésének az 1974. évi november hó 12. 

napján kelt 3235/XXIX. határozatával elfogadott egyezmény kihirdetése. Az Egyezményben 

érintett országok úgy vélik, hogy „a világűrbe objektumokat felbocsátó államok 

rendelkezzenek ezek nemzeti nyilvántartásba vételéről, óhajtják továbbá, hogy az Egyesült 

Nemzetek Szervezete Főtitkára kötelező jelleggel létesítsen és vezessen központi 

nyilvántartást a világűrbe felbocsátott objektumokról, óhajtják, hogy az űrobjektumok 

azonosításának elősegítése céljából a részes Államoknak további eszközöket bocsássanak 

rendelkezésre és ismertessenek meg velük további eljárásmódokat. Úgy vélik, hogy a 

világűrbe felbocsátott objektumok kötelező nyilvántartásba vételének rendszere különösen 

megkönnyítené a szóban forgó objektumok azonosítását és hozzájárulna a világűr kutatását és 

felhasználását szabályozó nemzetközi jog alkalmazásához és fejlődéséhez” (Wolters Kluwer 

Jogtár, 1978. évi 7. törvényerejű rendelet). 

Az 1979. december 18-i ún. Holdegyezményt, azaz az Egyezmény az államok 

tevékenységéről a Holdon és más égitesteken elnevezésű nemzetközi joganyagot kevés ország 

illesztette jogrendjébe. Az űrnagyhatalmak közül sem Egyesült Államok, sem a Szovjetunió 

nem ratifikálta (ALMÁR 1996). A magyar jogi szabályozásnak sem lett része (GÁL 1993). 

Ennek ellenére megállapításait és szabályzóit a világűrjog meghatározó dokumentumai között 

tartják nyilván. 

 

 

A világűrjog aktuális kérdései 

 

Tudományos újságíróként jól ismerve mind az automatikus űreszközökkel végzett 

kísérletek, mind az emberes űrutazások történetét, megállapítható, hogy a közel hat évtizedre 

visszanyúló világűrjogi szabályozás elégségesnek bizonyult a műszaki és 

természettudományos szempontból is minden egyes korszakában messze az átlag feletti 

technológiákat és megoldásokkal üzemelő rendszerek kezelésére. 

Az eltel időszakban nem történt olyan kirívó eset, mely komoly nemzetközi, országok 

közötti konfliktust okozott volna. Így van ez napjaink űrkutatási szempontból nyugodt és 

békés időszakában, de így volt a hidegháborús időszak részét képező amerikai–szovjet 
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űrverseny legkritikusabb pillanataiban is. A világűrjog eszközrendszerét tehát a nemzetközi 

jog egyik több évtizedes „sikerágazatának” lehet tekinteni. 

A 21. század elején azonban korábban a fantazmagóriák kategóriájába tartozó, a 

világűrjog szempontjából kihívásnak tekinthető irányok jelentek meg a kozmosz 

megismerésében, de jóval inkább annak gyakorlati hasznosításban. 

A korábban hivatkozott 1967. évi 41. törvényerejű rendelet kimondja, hogy „A 

világűrt, beleértve a Holdat és más égitesteket, sem a szuverenitás igényével, sem használat 

vagy foglalás útján, sem bármilyen más módon egyetlen nemzet sem sajátíthatja ki” (Wolters 

Kluwer Jogtár, 1967. évi 41. törvényerejű rendelet). Mindazonáltal a technikai fejlődésével 

egyre közelebb kerül az egyes égitestek természeti erőforrásainak elérése. Köznapi 

kifejezéssel az űrbányászat. Mindez milliárd dolláros üzlettel kecsegtet. Mind a Hold, mind 

egyes földsúroló kisbolygók esetében, mely égitesttípusok az első lépcsőt jelenthetik a 

későbbiek során a Naprendszer távolabbi térségeire is várhatóan kiterjedő tevékenységben. 

A világűrjog következő éveinek, sőt évtizedének legfontosabb kihívása, hogy az eddigi 

jogszabályok erre specializált részei ezen trendek figyelembevételével egészüljenek ki, 

valamint kifejezetten ebbe a témába vágó jogszabályok szülessenek. 

Mindennek ki kell terjedni az űrkutatási tevékenységben egyre komolyabb szerepet 

játszó magánvállalkozásokra is. A jelenlegi szabályozás szerint „A Szerződésben részes 

államok nemzetközi felelősséggel tartoznak a világűrben, így a Holdon és más égitesteken 

folytatott nemzeti tevékenységekért, akár kormányszervek, akár nem állami intézmények 

végzik azokat, továbbá annak biztosításáért, hogy a nemzeti tevékenységeket az e 

Szerződésben foglalt rendelkezésekkel összhangban folytassák. A nem állami intézmények 

által a világűrben, így a Holdon és más égitesteken folytatott tevékenységhez az illető állam 

engedélye és folyamatos felügyelete szükséges” (Wolters Kluwer Jogtár, 1967. évi 41. 

törvényerejű rendelet). A megszülető új szabályoknak ezen túllépve azt is figyelembe kell 

venni, hogy egyes űriparban érdekelt gazdasági társaságok már nem felétlenül nemzeti 

alapokon nyugszanak, hanem államok feletti, azokon átívelő multinacionális vállalkozásokról 

van szó. 
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URBÁN BEATRICE 
 

PÁRHUZAMOK AZ 1 SÁMUEL 3 (1SÁM3) ÉS AZ EGYIPTOMI HOLTAK KÖNYVE HATODIK FEJEZETE 

(EHK6) KÖZÖTT? 

 

Peter E. Lewis ausztrál kutatónak ez a Journal for the Study of the Old Testament1-ben 

megjelent cikke egy összehasonlító elemzés az 1 Sámuel 3 (1S3) és az Egyiptomi Holtak 

Könyve Hatodik Fejezete (EHK6)2 között, s célja bemutatni, hogy lehetnek párhuzamok a 

kettő között. Az egyiptomi szöveg hátterének magyarázatát követően taglaljuk annak 

valószínűségét, hogy a héberek engedélyezték az egyiptomiak számára ennek a jelentős 

Deuteronomista történeti fejezetnek a megírását. 

Csekély azon párhuzamok száma, amelyeket egyiptomi és ótestamentumi iratok között 

eddig fölfedeztek, a legismertebbek közé tartoznak Akenhaten fáraó Aten Himnusza (i. e. 

1350 körül), a Zsoltár (Psalm) 104. és az Amenemope Instrukciója (i. e. 1200 körül), illetve a 

Példabeszédek könyve (Proverbs) 22.17 - 24.22.  

Ebben a cikkben az EHK és a 1S3 közötti párhuzamokat vizsgáljuk. Amennyire meg 

tudtuk állapítani, az irodalomban eddig ilyen párhuzamot nem jegyeztek föl, és az EHK nem 

kerül említésre John H. Walton átfogó párhuzam-elemzésében a bibliai és a Közel-keleti 

szövegek között, illetve az 1S3 nem szerepel John Currid Ősi Egyiptom és az Ótestamentum 

c. írásában sem. 

Az EHK amit az egyiptomiak Book of Going Forth by Day vagyis az Előremenetel 

Napjának Könyveként aposztrofáltak, a civilizációjukkal gyakorlatilag egyidős, de fejlődött is 

az évszázadokkal. Szerzőjeként Thoth istent jelölik meg. Legelső formája a piramis szöveg, 

amit hieroglifákkal írtak a falakra a Régi Királyságban. A legrégebbi példánya a Saqqara-beli 

Unas, az Ötödik Dinasztia (i. e. 2465–2323 körül) utolsó királyának piramisáról származik.  

A következő főbb formája koporsófelirat. Noha vannak példányok a Régi Királyság korából, 

legtöbbjüket mégis a Középső Királyságból ismerjük. Az EHK papiruszon először az Új 

Királyság-beli Thutmose fáraó (i. e. 1479-1426) uralma alatt jelenik meg. Ezt követően egy 

papirusz másolat, akár hieroglifikus, akár hieratikus3, általában illusztrációkkal, a holtakat 

 
1 http://JSOT.sagepub.com  2007 Sage Publications (London, Thousand Oaks, CA, and New Delhi) (letöltés: 

2018. december 2.) 

2A mágikus szövegek ezen gyűjteménye a halottat segíti, védelmezi túlvilági útja során, ellátást biztosít számára 

és megakadályozza, hogy második halált haljon. 

A Halottak könyve nem tartalmaz részletes túlvilágleírást, vagy áttekintő térképet. Központi témája a Kettős 

Igazság Csarnokába való bejutás, és itt a mérlegelésen való megfelelés, azaz a Túlvilági bíróság jelenete, mely 

alól egyik halott sem mentesült. A Koporsószövegekhez képest csökkent a jelentősége annak a kívánságnak, 

hogy az elhunyt együtt lehessen a családjával a túlvilágon. 

A Halottak könyve 1-4. fejezete az elhunyt mozgásával kapcsolatos, vagy azt teszi lehetővé, hogy nappal 

kiléphessen a sírból vagy, hogy Roszetau útján haladhasson. Az 1. mondás Thottal azonosítja a halottat, és az 

Oziriszt körülvevő eseményekkel kapcsolatos tudást biztosítja. Szintén a halott mozgásával foglalkozik a 8-9. és 

a 11-13., valamint a 91-92. mondás. 

Az 5. célja, hogy az elhunytnak ne kelljen munkát végeznie a holtak birodalmában, míg a 6. fejezet felszólítja az 

usébtit, hogy elvégezze a munkát az elhunyt helyett. 

3A hieratikus írás egy, az ókori Egyiptomban használt, kézírás céljaira szolgáló írásrendszer. – A hieroglif írással 

párhuzamosan fejlődött ki. A hieratikus írás a protodinasztikus korban (i. e. 3200 – 3000, Nagada III.) jelent meg 

először, és használatban volt az i. sz. második századig. Betűírás, mindig jobbról balra halad. A betűk főleg 

mássalhangzókat jelölnek, magánhangzójelek nincsenek benne. Tartalmaz ligatúrákat – betűösszevonásokat –, 

hangértékkel nem rendelkező jeleket, valamint rövidítéseket. Leggyakrabban ecsettel írták papiruszra (vagy 

szövetre, cserépre), az írnokok ezzel az írással gyorsabban tudták a szöveget lejegyezni, mivel nem kellett a 

hieroglifák bonyolult rajzolatát visszaadniuk. Az elnevezés a görögből származik: γράμματα ἱερατικά (grammata 

hieratika) – papi írás. https://hu.wikipedia.org/wiki/Hieratikus_%C3%ADr%C3%A1s (letöltés: 2018. december 

2.) 

 

https://hu.wikipedia.org/wiki/Hieratikus_%C3%ADr%C3%A1s
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kísérő egyik legfontosabb ereklyévé vált. Fontos volt, mert tartalmazta mindazt, amit az 

alvilági istenekhez szólva mondani kellett, különös tekintettel Ozirisz ítélkezőtermébe 

lépéskor, aki az alvilág királya és a holtak ítélője volt. Itt egy hosszas „negatív vallomást” 

kellett tenni, és a holt szívét mérlegelték mielőtt a Nádföldekre léphetett, ahol a holtak idilli, a 

földihez hasonló agrikulturális életet éltek. 

Az elképzelés, miszerint ezt a munkát egy helyettes segítő is végezheti, először a 

koporsókon jelent meg. Ez egy kis figura volt, amit a sírba tettek a halott mellé. Ezeket 

usébtinek4 hívták. Noha nem tiszta az etimológiája, az egyiptomi a „válaszolni" igéhez kötik. 

Amikor az usébtit szólították, az válaszolt: „itt vagyok”. Az usébti formula később a 

papiruszra is rákerült. Az EHK hosszra és tartalomra is más volt időtől és helytől is függően. 

Korábbi recenziók Ré napistent részesítették előnyben, és noha az Amun-Ré kultusz fontos 

maradt, Ozirisz egyre népszerűbbé vált. Míg a Napisten folyamatosan arany hajóján szelte az 

eget, Ozirisz sokkal jelentőségteljesebb szerepet kapott a halál és feltámadás isteneként, 

illetve a holtak bizonyítványaként számító tekercsen a név Ozirisz N-ként jelent meg, ahol 

„N” a halott neve. A korai változatokban nincs szigorú sorrend, és egy papirusz sem 

tartalmazza az összes fejezetet, de a sorrendiség átfogó változásokon ment keresztül. Az 

usébti formula immár a hatodik fejezetként került a holtak könyvébe, és ott, ahol a temetői 

terem illusztráltatik, két usébti látható és a formula melléjük vésettetik.  

Az usébti figurákat különböző anyagokból készítették (kő, fa, fém, stb.) és ebben az időben az 

egész hatodik fejezet róluk szól. Számos figura került a sírba. Amikor Ozirisz elmondta a 

szöveget, minden figura életre kelt és tette a dolgát. Wallis Budge egy szó szerinti fordítást is 

ad a hieroglifás formáról, ami megegyezik a 26. dinasztia papiruszain találhatóval. Úgymond 

a figurákat parancsoló szöveg „oh, usébti figurák halljátok” után a figura formális 

párbeszédbe kerül az őt parancsolóval, ahol feladatot kap, és felel, hogy megértette és teljesíti 

azt.  

A 22. és 24. dinasztiák között (i. e. 950 és 7715 között) nem kerültek usébtik a sírokba, 

majd a 26.dinasztia után (i. e. 664–525) kifejezetten gyakoriak voltak. Második Nekau fáraó 

(i. e. 610–595) aki Júda Josiah királyát legyőzte, ebből a dinasztiából származott. A 26. 

dinasztia után az usébti figurák kevesebb gonddal lettek megművelve, és a szövegek is 

rövidebbek voltak. Idővel a figurák kicsik lettek és nem voltak rajtuk szövegek.  

 
4 Az usébti (angolul: ushabti, shwabti, shawabti, stb.) az ókori egyiptomi sírokban elhelyezett sírmellékletek 

egyik fajtája, az elhunytat a túlvilágon helyettesítő szolgaszobor. Feladata, hogy amikor a halottat a túlvilágon 

munkára szólítják, mágikusan megelevenedve válaszoljon helyette, és elvégezze a feladatot. Innen ered az 

elnevezése is, az usébti jelentése egyiptomi nyelven: „aki válaszol” (a „felel, válaszol” jelentésű wšb igéből). 

Az usébtiket jellemzően az Újbirodalom idején helyezték a sírokba. Az első usébtik azonban már korábban, az 

Első átmeneti koridején megjelentek. Összetéveszthetők azonban egy másik, szintén sírmellékletként használatos 

szobortípussal, amely csak az elhunyt nevét és címeit viselte. Az usébtik közvetlen előzményének tekinthetők 

azok a szolgaszobrok, amelyek az óbirodalmi sírokból kerültek elő, és amelyek mindegyike egy-egy jól 

meghatározott munka vagy művelet végzése közben látható. Ezek azonban nem azonosultak a sír tulajdonosával, 

mint az usébtik, hanem elnevezésüknek megfelelően, valóban szolgáknak tekintették őket. Az usébtik múmia 

formára alakított emberi alakok, a jó minőségű darabok arca az elhunyt arcvonásait viseli. Gyakran valamilyen 

szerszámot is cipelnek. Anyaguk kezdetben fa, kő, cserép, egyiptomi fajansz, később bronzból is készültek. Az 

újbirodalmi és későbbi usébtik hátán a Halottak Könyve 6. fejezetének egy idézete olvasható: "Ha Ozirisz X.Y. -t 

bármely munkára szólítja, amit az Istenek Mezején elvégeznie rendeltetett, eltávolítom azt az útjából – ha a 

mezőt kell felszántani, vagy vizet merni a csatornába, vagy a homokot kell keletről nyugatra vinni, ezt mondom: 

én megteszem; valójában én vagyok, akit szólítottak!” – Wallis Bulge angol fordítása nyomán. 

https://hu.wikipedia.org/wiki/Us%C3%A9bti (letöltés: 2018. december 2.) 
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1 Sámuel 3 

 

Ez a fejezet a Deuteronomium történetében egy följegyzés Sámuel elhívatásáról. Az 1. 

a. versben „a fiú Sámuel ministrált az Úrnak Éli alatt". Az első feltétel bárminemű párhuzam 

ezen részek és az EHK6 között, hogy Sámuel egy usébtinek feleljen meg, egy szolgának. A 

„fiú" szó konnotációja, hogy ő egy kis emberke, figurácska nem figura, és a héber szöveg azt 

indikálja, hogy Sámuel csak szolgai szerepben volt. Az Úr és Éli szerepei az egyiptomi 

kontextusban Ozirisz és Ozirisz-Éli, vagyis egy holt. 

Az 1.b. versben így ír: „Az Úr szava ritka volt azokban a napokban: a víziók nem 

voltak gyakoriak.” Ez az idő és hely különvált Istentől. Egy olyan halál utáni állapothoz volt 

hasonlatos, amikor minden mozdulatlan volt. A „ritka" szó itt egyenértékű az értékességgel. 

Az egyiptomi kontextusban a „ritkaság" szó nem időbeli gyakoriságból, hanem az élet-adó 

világ hatalmas értékéből ered, ami Ozirisztől származik. „Drága" volt, mint ahogy Saul élete 

is drága volt Dávid szemében (1 Sám 26.24, ahol ugyanez a szó van). (Jágár = ritka, drága, 

értékes). Hasonlóan egy egyiptomi kontextusban nem a "víziókról" van szó, hanem hogy az 

Ozirisz-Éli szemei még nem nyíltak ki. Egy fontos része az istenek mágikus procedurájának 

az, amit halál után végeztek, hogy kinyitották a holtak szemét és száját. Egy adze (famunkáló 

eszköz) segítségével tették ezt. Tehát az Ozirisz-Éli vak volt ekkor még. A „gyakoriság" szó a 

T151ből ered, aminek számos jelentése volt a „törni” „felnyitni” mezsgyéjén, s az eredeti 

egyiptomi szöveg szerint „nem volt áttörő / nyílt látás”, vagyis a holt szeme nem volt nyitva. 

A 2. versben egyértelműen Éli nem látott. Ez azért volt, mert egy „múmiáról" van szó, 

aki a szobájában vagyis sírkamrájában hevert. A 3.versben a pontos idő is megmutatkozik: 

„Isten lámpása még nem hunyt ki”. A héber verzióban ez pont hajnal előtt van, hiszen a 

szabályzat Exodus 27.20-21. szerint a papoknak kötelező volt a szentély lámpáit reggelig 

égetni. Egyiptomi kontextusban ez pontosan a hajnal előtti időpont, és azért fontos, mert az 

„előremenetelt” megelőző időről van szó. 

A 3.b. versben Sámuel helyzetét írja le. A templomban feküdt ahol Isten bárkája 

(Frigyládája) volt. Vagyis Sámuel usébti figura volt, akit sírba helyeztek, Ozirisz szentélyébe, 

Ozirisz-Éli koporsójára. A „bárka" szó dobozt vagy koporsót is jelent, és ez utóbbinak nevezik 

Genesis 50.26b: (József) bebalzsamoztatott és Egyiptomban bárkába helyeztetett. Az „Isten 

bárkája" és a koporsó között számos hasonlóság figyelhető meg: fából voltak, hordozhatóak, 

(az „Isten bárkáját" – frigyládát) hordozó rudakon, míg a múmiát ökörszekéren szállították, 

vagy hordozók vállán, illetve mindkettő mennyei szószék is: a héber Isten a bárka fölül szólt, 

míg a koporsójából az Ozirisz-holt az usébtinek beszélt a rítusban. 

 

Először Sámuel 3.4-8 leírja, hogy az Úr 3-szor szólítja Sámuelt néven, és Sámuel 

Élihez megy, „itt vagyok”. A Wallis Budge usébti formula szerint a figura pont így tesz. Az 

ismétlés arra utalhat, hogy több figura is volt egy sírban és mindegyikhez egyenként kellett 

szólni. A 7. versben magyarázatot ad a késedelemre: „Sámuel még nem ismerte az urat, és az 

Úr szava még nem jelent meg neki." Valami megakadályozza a folyamatot. Ezért kell a 

formula szerint minden figurához szólnia az Ozirisz-holtnak: „Szűnjön hát meg minden 

akadály őelőtte!” Ebben az esetben az Ozirisz Éli, akinek a varázsszavakat ki kell mondani 

ahhoz, hogy beszélhessen az usébtivel, és a héber verzióban, amikor Sámuel Élihez megy 

harmadszorra, Éli észreveszi mi a helyzet, és a 9. versben ezt mondja Sámuelnek: „Feküdj hát 

le, s ha szólít, azt kell mondd: szólj ó Uram, szolgád figyel.” Amikor Sámuel ezt a 

szóhasználatot alkalmazza, az akadály megszűnik. Sámuel most életre kel és hallja az Urat, 

aki felfedi neki, hogy ítéletet hoz Éli háza fölött. A W.11-14 -ben az ítéletről esik szó. BK 

McCarter Jr. szerint ez a részlet merőben átalakult az előző fejezet beillesztése kapcsán 

(W.27-36), amely egy prófécia Éli háza ellen. A kifejezés 1Sám 3-ban „minden, mit az ő 
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házáról mondtam’ látszólag megerősíti McCarter fölvetését. Mindazonáltal egy ítélet-jelenet 

ebben az időben nem lett volna helytelen az egyiptomi kontextusban. Miután az Ozirisz-Éli 

szeme és szája kinyittatik, belép az ítélet csarnokába. Itt Ozirisz isten megparancsolja, hogy 

semmit ne rejtsen el előle. Éli megteszi negatív vallomását, és látja ahogy a szíve 

megmérettetik a mérlegen. A szív: a személy esszenciája és az igazság tolla ellenében 

mérettetik. Noha aki követi az EHK szabályait soha nem utasíttatik vissza, a héber verzióban 

Éli nincs birtokában a könyvnek és ezért súlyos büntetésben részesül, amiért „fiai Istent 

káromolták s ő nem fogta vissza őket" (3.v.13b) 

A 15. versben Sámuel még a sírban van, de amikor a hajnal hasad, valójában az 

Ozirisz-Éli hívja, és azonos szavakkal válaszol, mint ha maga Ozirisz szólítaná. Éli követeli, 

hogy Sámuel ne rejtsen tőle semmit, ez megegyezik Ozirisz-Éli iránti parancsával az 

ítélőteremben. Ezen epizód furcsasága és az ismétlés arra utal, hogy Éli azonosítható Istennel, 

különösen amikor már megtörtént az „előremenetel”. Éli vallomása (3.v.18b.) látszólag 

alátámasztja ezt az azonosulást. 

A végső versek (3.19-4.1) az usébti szerepének summájával azonosítható. Átveszi ura 

szerepét a túlvilági munkában, Ozirisz isten által rászabott munkát végez. Ebben a spirituális 

világban a figurácska személlyé alakul és Ozirisz jelenlétében él. A 3.v.19-ben a „talaj” szó 

egy, az usébti formulában szereplő, a túlvilági mezőkre vonatkozó részre utalhat: „Ne hagyd 

egyetlen szavát sem a talajra hullani” utalhat arra az elgondolásra, hogy Sámuel nem végezne 

földművesi munkát. Inkább volnának szavai prófétához méltóak: ‘És Sámuel szavai egész 

Izraelre hulltak’ (4.1a). Noha a „próféta" szó a 3.20-ban bizonytalan, a leggyakoribb 

interpretáció „akit isten szólított". Az 1Sám 3-ban Sámuelt Isten hívja és ő válaszol, csak úgy 

mint az usébti figurák válaszolnak a EHK6-ban. 

 

Diskurzus 

 

Noha 1Sám3 általában a prófétikus elhívatás narratívájaként jelenik meg, nincs 

minden tulajdonsága meg az efféle narratívához. Harmadik személyben szól, nincs formális 

megbízatás, ami szerint Sámuel próféta, és nincs a méltatlanságáról szó. Némely tudós épp 

ezért teofánikus5 narratívaként aposztrofálja, vagyis egy isteni megjelenésként a világban.    

Ebből a szemszögből Birch úgy gondolja, hogy a történetnek több köze van az egyiptomi és a 

mezopotámiai teofánikus narratívákhoz vallási funkcionáriusokkal, akik egy szent helyen 

alszanak, hogy álmot vagy látomást kapjanak istenüktől. Némely tudós az 1Sám3-at álom-

teofániaként értelmezi, vagy egy auditórikus álom teofániaként, de a szöveg sehol nem beszél 

róla, hogy Sámuel álmodott volna. Sőt, Sámuel nem is látott látomást. Noha arról szó van, 

hogy az Úr jött és ott állt (1Sám. 3.10), nincs szó róla, hogy Sámuel látta volna az Urat. Ezért 

az 1Sám3 nem is hasonlítható össze az álom-teofániával, pl. Salamon álma Gibeonban, ahol 

"az Úr megjelent Salamonnak az ő álmában éjjel" (1 Királyok 3.5). Az átfogóbb, inkubáció 

teofánia lehetne a megfelelőbb, ha olyan jelenésről van szó, ami azzal történik, aki éjjel szent 

helyen tartózkodik. 

De ezen kategóriák egyike sem fedi teljesen az 1Sám3-at. A megoldás tehát 

egyediségét tekintve az EHK6 összehasonlító elemzése lehet. Amit itt leírnak az valóban 

egyedi: egy holt, és miniatűr szolgájának életre hívása, az előbbit ítélete miatt, az utóbbit, 

hogy elvégezze annak munkáját. A hasonlóság arra enged következtetni, hogy a bibliai verzió 

az egyiptomin alapul. Arra használta az egyiptomi struktúrát, hogy elbeszélje Éli házának 

végét, és Sámuel prófétaként való felemelkedését, mint Izrael fontos történeti személyisége. 

Murray Newman szerint Sámuel, mint Izrael prófétája, átvette Éli házának helyét, s ezért 

 
5 teofánia = (gör. theophaneia, a Theosz, 'Isten' és phainó, 'megmutat' szavakból): Isten látható alakban való 

megjelenése. - A szó a TANAK-ban  jelöli Istennek jelek formájában való közeledését, az ÚSz-ben az Atyának a 

megnyilatkozását népe iránt.  
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1Sám3 etiológiai legenda lehet, ami az izraeli próféta fölemelkedését hivatott bemutatni. 

Ugyanakkor a párhuzam integritása nem függ a tranzíció egy pontos 

determinációjától. Például, hogy Éli házának pusztulása a próféciát új kommunikációs 

stratégiaként emeli ki. Csak is a változásra van valójában szükség, és a hatalom átkerülése 

Éliről Sámuelre a legnyilvánvalóbb. Az „itt vagyok” frázis 1Sám3-ban a héberben egyetlen 

szó, aminek jelentése „Íme” vagy „Láss hát (engem)” (hine) ami az Ószövetség általános 

személy jelzője. Amikor a rámutatandó személy egy névmással helyettesítődik, akkor egy 

szuffix kerül a végére, és akkuzatív módba kerül, mint ahogy az eum az ecce végére kerül és 

eccum vagy „láss engem" lesz belőle a latin komédiákban (Terrence és Plautus). (Pl. Gen 

16.11, Gen 44.16, Gen 46.2.)  

Példák az első személyű szingulárisra kifejezetten gyakoriak a Genezisben és az 1 és 

2Sámuelben, és körülbelül fele esetben az Úrhoz, vagy az Úr Angyalához szól. 

A próféta Isten által való hívásánál a héber „Láss engem" használtatik, pl. Isaja 6.8, de 

a körülmények különböznek 1Sám3-tól. Hasonlóan a körülmények a többi próféta esetében 

(Jer 1.4-19, Ezékiel 2.1-3.15) is eltérnek. 

Fontos, hogy a hireloglifikus frázis „maku"-ja, amit Budge „itt vagyok”-ként fordított, 

hasonló konstrukció a héberhez. Voltaképpen némely egyiptológusok is „láss engem”-ként 

fordítják. Az 1Sám3 szerzőjének esetében ez megerősíti tehát az EHK6 párhuzamot. 

Noha 1Sámuel állítólag előbb volt mint Genesis, a „láss engem" konstrukció, mint 

válasz az istenségnek nem az egyiptomi gyakorlatból ered. Ez a frázis használatos volt Közel-

Keleten az arámi nyelvjárásban nem-isteni személyekkel szemben is. 

Akkor miért használta az 1Sám3? Először is fontos felismerni, hogy a párhuzamok az 

író saját stílusának részeit képezik. Moshe Garsiel szerint az 1Sámuel, ahogy jelenleg látjuk, 

egy művészi, párhuzamokon alapuló hálózat. Noha a párhuzamok a Deuteronomium 

történeten belül tartoznak, egy utalás az egyiptomi kontextusra belefér az alkotó habitusába. 

Egy ilyen utalás hasonló hatással bírna mint a János evangélium több szintű olvasata. 

Másodjára, épp az eltelt időkülönbség miatt az eredeti egyiptomi olvasat valódi 

jelentősége valószínűleg nem megfejthető. Talán a ház bukását jelenti a házfő múmiaként való 

bemutatása? Esetleg egy karikatúra az egyiptomi vallásra a judaista hittel szemben? 

Legeslegalább megmutatja, hogy a judaista literátusok képben voltak Egyiptommal. 

Frank M. Cross nyomán számos tudós Josiah uralkodásának idejére (i. e. 639-609) 

datálja az első Deuteronomista történetet. Fontos, hogy a hetedik század volt az, amikor a 

figurákat és a papiruszokat a leginkább használták a sírokhoz. Továbbá az egyiptomi politikai 

befolyás erős volt Szíriában és Palesztinában a hetedik század második felében. Josiah 

feltehetőleg Egyiptom vazallusa volt. Ezért lehetséges, hogy az 1Sámuel3 szerzője 

meglátogatta Egyiptomot ebben az időben. A 26. dinasztia idején a judaista írástudók részt 

vehettek fontos egyiptomi személyiségek temetésén, ahol elmagyarázhatták nekik a dolgok 

menetét. Akár még tanulhattak is Egyiptomban, hiszen a tekercseket másolni kellett. 

A 2 Királyok 23.29 szerint Josiah-t Nekkah fáraó ölette meg, s apja: I. Psamtek fáraó 

(664-610), az asszír uralom alól felszabadulva alapította meg a 26. dinasztiát, ami hosszú idő 

után az első natív (hazai) dinasztia volt. Hosszú uralma alatt Egyiptom ismét felvirágzott, 

világhatalom lett.  

R. és A. David szerint a bevándorlás nyugtalanította a helyi lakosokat. Ugyanakkor 

nemzeti, vallási, kulturális téren az archaizmus visszatért az egyiptomi ősi nemzeti 

értékekhez. Az írástudás elterjedt, legalábbis az elit között. 

Psamteket érdekelte a tudomány is Herodotos szerint.  

A Josiah dinasztia szintén natív volt, és furcsa lenne, ha a közeli népet nem érintette 

volna az egyiptomi változás. Judában is nemzeti érzelmek uralkodtak, Josiah felújíttatta a 

jeruzsálemi templomot, és a főpap „fölfedezte” (megtalálta a romok alatt) a Törvények 

Könyvét. I. Finkelstein és N.A. Silberman szerint van bizonyíték a hirtelen drámai judaista 
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írástudás-terjesztésre. Százával találtak személyi héber pecséteket. Ebből a szempontból 

fontos, hogy az egyiptomi hieratikus számokat használták a királyi adminisztrációban 

Judában, és hogy a legtöbb ostraca és írott kövek csak a hetedik században jelennek meg. 

A templom felújítása a 2 Királyok 22.3-7-ben hatalmas vállalkozást ír le: ácsok, 

építészek, kőművesek felbérlését. A kérdés, hogy hol képezték ezeket az embereket, nem 

fogaskérdés: Egyiptomban képezték. 

A valószínűségről essen még szó, hogy 1Sám3 akár Egyiptomban is készülhetett. 

William J. Doorly szerint 586. Jeruzsálem elpusztulását követően Egyiptomban volt egy zsidó 

közösség, Jeremiás és az írnok Baruch (Jer. 43.6,7). Azt mondja, hogy ha Jeremiás, Baruch és 

a követőik folytatták a Deuteronomista munkásságát, akkor Egyiptom lehetett az exilikus 

Deuteronomium történet változatának bölcsője. Ugyanakkor Jospephus (Ant. 10.182) azt 

állítja, hogy Babiloni Nabukodonozor megszállta Egyiptomot és a zsidókat Babilonba vitte, és 

Egyiptom inváziója előrejósolt (Jer.43.11.) Jeremiás és Baruch éppen Tahpanhesben voltak, 

keletre a Nílus deltától és lehet, hogy elvitték őket. Van egy rabbinikus tradíció (S.Ol. R. 26), 

hogy Jeremiás és Baruch Egyiptomból kerültek babiloni fogságba.  

Mindenesetre mindez bizonyítja, hogy lehet párhuzam a két mű között. 

 

Megjegyzés 

 

Azt gondolom, irreális és alaptalan összehasonlítani usébtit (a halottkísérő és helyette 

felelgető szobrocskát) Sámuellel. Az összehasonlítási alap kiindulása maga helytelen: hiszen 

usébti egy ember készítette tárgy, melyet az emberi képzelet ruházott fel kultusza szerinti 

funkcióval. Ezzel szemben Sámuel bíra és próféta (az Anna könyörgésére válaszoló Isteni 

Szó) az elistentelenedett Izrael életébe a fényt (nér) visszahozó kinyilatkoztatás), így mint 

ilyen Isten által „készített holmi". Ezt a véleményemet még annak tudatában is fenntartom, 

amennyiben tudomásul veszem a pozitivista-realista irányzatnak azt az elvét, miszerint 

mindössze magát a szöveget elemzi.  

A fenti tanulmány pozitivista-realista elvek alapján szemléli a vizsgált szöveg-

szakaszt. A Közel-Kelet vallási irodalmának feltárása, antropológia és etnológia terén mozog, 

történeti és szövegkritikai eszközökkel, történetkritikai módszert a bibliai exegézissel 

párhuzamosan alkalmazva. A tényleges vallások történeti megnyilvánulásainak vizsgálatára 

törekvőnek látom. A vallásfejlődés evolúciós elvét követve láthatóan tudja, hogy a 

vallástörténész feladata az, hogy a vallási hit és gyakorlat megnyilvánulásait kövesse nyomon, 

a különböző vallásokban a párhuzamos folyamatokat hasonlítja össze és kölcsönös hatásokat 

azonosít. 

Az ősi vallások megnyilvánulásait összehasonlítón vizsgálva pontosabb képet tud 

talán alkotni a zsidó vallás szimbólumairól is a bibliaértelmezéshez azzal, hogy feltárja a 

Közel-Kelet népeinek (beleértve Izraelt is) szellemi, kulturális és vallási kölcsönhatásait.  

 

De nem hagyhatóak figyelmen kívül, az alábbi szempontok: 

 

1. - A kor Izraelének helyzete az 1Sám3 kapcsán. 

Éli (és a társadalom) vak Istenre, Gedeon óta (ott is csak névtelen) nincs próféta. 

Az öreg pap háromszor küldi vissza aludni, akit Isten felébreszt. Mindenki (Isten és fiai is) azt 

csinál tőle, amit akar: ő már halott érzéseiben és erkölcsileg is.  

A gyerek Sámuel pedig még hírből sem ismeri Istent 

Sámuel még fél elmondani az ítéletet a „régire", még ő is „vak". De az usébti-állapot 

érezhetően elmúlik majd. 

2. - Sámuel az Éli-halott és a lelkileg halott nép mellé tett bábú, akinek tisztje ellátni helyettük 

az Isten által kiszabott feladatot: felébreszteni Izraelt a változásra, felébreszteni Izrael lelkét 
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Istenre. 

Az erős összefüggés az írott kultusz emlékeiben, területi összefüggések lehetőségét is felveti a 

kutató számára. 

 

1
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URBÁN BEATRICE 
 

ROBERT POLZIN
1
 –  SÁMUEL ÉS A DEUTERONOMISTÁK

2 

 

„Robert Polzin a Deuteronomiumot elemzi, egyrészt nem a korábbi verziókat, 

másrészt a többiekkel ellentétben ő jelentés-orientált diskurzuselemzést folytat annak 

érdekében, hogy a legtisztább jelentést találja meg a szövegben. Azt mondja, hogy az efféle 

elemzést hanyagolták el eddig sokan. Az általános bibilai genetikus értelmezéssel szemben ő 

poétikusan értelmez. Irodalmi végső formának tekinti a szöveget.” Robert Polzin Samuel and 

the Deuteronomist című cikke az Indiana University Press, 1989-ben jelet meg. 

 

 

Látás és rálátás ( 1 Sámuel 3:1- 4:1) 

 

Miután a 2. fejezetben folyamatosan Sámuel3 hiányáról beszél (a narrátor), a 3. 

fejezet végén megjelenik ő: először fiúként az első versben, majd a 20. versben prófétaként 

távozik. 

A nyitó expozíció folyamatosan a látás és fény csökkenéséről beszél, csekély látásról, 

elhomályosulásról, a látás teljes hiányáról és egy pislákoló lámpáról, - folyamatosan, a rálátás 

vagy belelátás hiányához köthetően, Sámuellel kapcsolatban, de nem kizárólag vele 

kapcsolatban.  

Az egész történeten keresztül arról beszél, hogy a fiú nem igazán tudja mire vélni a 

dolgokat. Elsőként az ismeretlen hang zavarja meg, "mert még nem ismerte az Urat, az Úrnak 

hangját, amely még nem nyilatkozott meg neki."(7.) 

Csak miután a narrátor elmondta az egész történetet, tesz említést Sámuel növekedéséről, 

megjegyezvén prófétaként való megjelölését/megszilárdítását, miután az Úr ismételten 

megjelent Silóban, és felfedte magát Sámuelnek.(21.)  

A történetben magában a tanítvány érthetően Élihez fordul, hogy a megfelelő választ 

Éli megadja neki, ami majd az Úr megnyilatkozásához vezet: „Beszélj Uram, mert szolgád 

hallgat."(9.) Mikor Sámuel félelemmel tele elmondja Élinek tapasztalatait, az öreg pap 

megjegyzi: „Maga az Úr az"(18.) - fölfedve, hogy bármennyire pontos volt is Sámuel leírása 

Élinek tett víziójáról, (a 18. versben nem kapjuk meg pontos szavait), mégsem volt része az 

Úrra való utalás. Az elsőtől az utolsóig ebben a történetben Sámuel a sötétben marad, annak 

ellenére, hogy „Isten lámpása nem hunyt ki még". Megerősíti ezt az impressziót egy 

imperceptív („vak, passzív, nem-észlelő") prófétáról, hogy az Úr egy folyamatosan fekvő 

 
1 Diana EDELMAN:  Book Reviews : Samuel and the Deuteronomist. Robert Polzin 

http://www.journals.uchicago.edu/doi/abs/10.1086/373644_2017.02.27. 23:35_:”Robert Polzin a 

Deuteronomiumot elemzi, egyrészt nem a korábbi verziókat, másrészt a többiekkel ellentétben ő jelentés-

orientált diskurzuselemzést folytat annak érdekében, hogy a legtisztább jelentést találja meg a szövegben. Azt 

mondja, hogy az efféle elemzést hanyagolták el eddig sokan. Az általános bibilai genetikus értelmezéssel 

szemben ő poétikusan értelmez. Irodalmi végső formának tekinti a szöveget." 

2Robert POLZIN: Samuel and the Deuteronomist _Bloomington -Indianapolis: Indiana University Press, 1989 

3Sámuel 1. könyve két szakaszra osztható: az első Sámuel életéről szól (1-12. rész), a második pedig Sauléról 

(13-31. rész).  Szerző: A könyv szerzője ismeretlen. Sámuel írt ugyan egy könyvet (1Sám 10:25), és könnyen 

elképzelhető, hogy részben ez a könyv is az ő műve. Sámuel 1. könyvének további szerzői lehettek Nátán és Gád 

próféták/történetírók is (1Krón 29:29). Keletkezés ideje: Sámuel 1. és 2. könyve eredetileg egyetlen könyvet 

alkotott. A Septuaginta fordítói osztották két részre, és ez a felosztás fennmaradt. Sámuel 1. könyvének 

cselekménye 100 évet ölel fel i. e. kb. 1100-tól i. e. kb. 1000-ig. Sámuel 2. könyve az ezt követő mintegy 40 éves 

időszakról számol be, vagyis vélhetően valamikor i. e. 960 után íródott. A könyv célja: Az 1Sámuel azt örökíti 

meg a utókor számára, hogy miként vált Izráel népe királyok által kormányzott egységes nemzetté Kánaán 

földjén a bírák kora után. Sámuel Izráel utolsó bírájaként jelenik meg a könyvben, és ő keni fel Izráel első két 

királyát, Sault és Dávidot.  
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Sámuel előtt áll, aki még nem képes lábra állni. Mielőtt a látomás megtörténik, a narratíva tele 

van utalásokkal Sámuel helyzetére: „Sámuel feküdt"(3.), „Feküdj hát le megint, így hát 

feküdni tért"(5.), illetve az 6. versben is feküdt. 

Az Úr megjelenése önmagában is tartalmaz utalásokat arra, hogy Sámuel a hátán 

feküdt (3:9, 10., 15.) Az, hogy Sámuel horizontális pozícióban feküdt és egy vak pap kellett 

hozzá, hogy rámutasson arra: ez maga az Úr, ez elárul valamit a Deuteronomista első 

utalásáról egy prófétára, Gedeon óta az elsőre. (Bírák4 Könyve 6:85). Vajon Sámuel 

képtelensége arra, hogy túllépjen a megjelenéseken, személyes tulajdonság-e, vajon csak 

karrierjének kezdetére vonatkozik-e? Amikor a mindentudó narrátor elmondja, hogy "Sámuel 

félt elmondani a víziót Élinek"(15.), a „mar'a" szót és nem pedig a „hazon" szót használja (A 

mar'a az, amit az ember lát, a látvány, talán vízió is, míg a hazon valaminek az előre 

meglátása. Mondjuk, amit egy jósnő vagy próféta előre lát.). 

Mint Éli az első fejezetben, (de nem úgy, mint a 3. fejezetben), Sámuelt tovább 

kísértik a „megjelenések" (marah, mare), amelyek megtévesztik, becsapják. Később, amikor 

Saul visszautasíttatik, az Úrnak majd Sámuelt el kell fordítania az impresszív „Éliab"-tól: „Ne 

nézz annak külsejére" (mar'ehu)...az ember a külsőt nézi, de az Úr a szívet" (16:7) 

A második fejezetbeli „hallani de nem engedelmeskedni" „nehéznek lenni de nem 

megtiszteltnek" és „hűnek de nem stabilnak", a harmadik fejezetben a „látni de nem érteni" 

szerepel. Az egész történetben akárhányszor is zengi a narrátor és az Úr megcáfolhatatlan 

(apodictikus) kijelentéseiket és látszólag tiszta értékelésüket, a Deuteronomista folyamatosan 

konfrontálja és még tematizálja is a szituációk komplexitását.  

Évszázadok ellenkező kritikájának ellenére a Deuteronomista történet mégsem 

didaktikus ideológiájában: a monarchiához való bemutattatása illik ehhez a profilhoz. 

Ezek a kezdeti tulajdonságok Sámuel karakter-zónájához fontosak. Noha hiányozni 

fog mint nyilvánvaló utalás az elkövetkező, a Szövetség Ládáját érintő jelenetekből, Sámuel 

megjelenése a 7. fejezetben és a folytatólagos szerepe a Deuteronomium királyság 

kialakulásában, előrevetíttetik korai ábrázolásán keresztül. Sámuel habozása, félelme, és néha 

érzéketlensége, nem szűnnek meg felnövésével s prófétaként való beavatásával, illetve egész 

Izrael bírájává válásával: úgy, ahogy most fekszik, úgy fog állni az Úr terveinek emberi 

értetlen alanyaként. Éli szempontjából az Úr megnyilatkoztatása Sámuel felé, Éli házának 

bukásáról: fölösleges. 

Isten kinyilatkoztatása (jóslata) egy Isten embere(pap) által adatva, a második 

fejezetben nem lehetett volna érthetőbb ezen a nézőponton. Mit lehetett volna nyerni egy 

második megnyilatkoztatáson (revelation: jelenésen?) A válasz abban rejlik, ahogy a narrátor 

fokozatosan fölfedi, hogy miben állt az Úr visszautasítása Éli felé.  

Először is, nem tudatták velünk a második fejezetben, hogy mit szólt Éli a (pusztító 

vagy lesújtó) prófétához, míg itt a 3. fejezetben Éli lemondása illő véget ad: (v18.) 

Úgy mint Elkana válasza Hanna terveire, hogy az „örökre átadja fiát az Úrnak” (1:23), 

úgy ahogy Éli válasza Isten terveire hogy „örökké büntesse házát” (3:13), mind Hanna és az 

 
4  KRAUS, Naftali: Bírák és próféták. A zsidó nép őstörténete Ősi Forrás sorozat 16.  Kiadó: MET, WJK 

NONPROFIT KFT., Budapest, 2008. 62. „A bíra, helyesebben a bíró szó héber nyelvi megfelelője: sófet és 

dájján. Az utóbbi szó, ebben az értelemben először Ezrá könyvében (7: 5.) jelenik meg, míg korábbi 

előfordulásakor (ld. I Sám 24: 16.) csak az Örökkévalóval kapcsolatban használták A honfoglalás, a Kánaánban 

történt letelepedés előtt a közösség vénei töltötték be a bíró (bíra) szerepét. Az ezt követő időkben a katonai 

vezető, a pap, illetve a próféta ráadásként kapta vezető szerepéhez a bírói megbízatást. Ezért Sámuel, a próféta, 

egyik helyről a másik helyre utazott, hogy igazságot szolgáltasson (I. Sám 7: 15-17.) Ehhez hasonlóan, a 

monarchia létrehozása után, maga a király töltötte be a legmagasabb bíró hivatalát (II Sám 12: 1-16., 15: 2.). 

Dávidról jegyezte fel a Krónikás, hogy kinevezett 6 000 lévitát tisztségviselőnek és bírónak. (I. Krón 23: 4.)." 

5 Bírák könyve 6:8 „Prófétát külde az Úr az Izráel fiaihoz, és monda nékik: Azt mondja az Úr, Izráel Istene: Én 

vezettelek fel titeket Égyiptomból, és hoztalak ki titeket a szolgálatnak házából.”  

 

https://www.lira.hu/hu/kiado/met-wjk-nonprofit-kft
https://www.lira.hu/hu/kiado/met-wjk-nonprofit-kft
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Úr is azt teszik, amit legjobbnak látnak. Erre még visszatérünk a királyi szálak miatt.  

Most az a fontos, hogy, tudva vagy tudatlan (2:23 -25; 3:18) Éli szavai Istenről és az ő 

terveiről az elsőtől az utolsóig példázatosak. Hasonlóképpen lesz példázatos, ahogy Éli élete 

utolsó tetteként lezuhan hátrafelé trónjáról: a mozdulat maga megtestesítve Isten terveit.  

Mint eddig, a narrátor az olvasót a cselekmény középpontjába irányítja imperfektív igei 

alakjaival. Itt, azonban ez a gyakorlat megerősödik a „hinneh" szó ismételt használatával a 

4,5,6,9,11,16. versekben. A narrátor jelenben beszél 1, 2(kétszer), 3(kétszer) és 8; s így az Úr 

megfelelően a jelenben vagy jövő időben beszél a 11 (3szor) 12, 13(kétszer). és 14 (kétszer).  

Olybá tűnik, ez a történet Izrael múltjából különös jelentőséggel bír a szerző jelenlegi 

hallgatóságának. Sámuel fölemelkedése és Éli házának bukása messze meghaladják eredeti 

kontextusukat: mélyebb jelentésük van a Deuteronomista kortársainak, akik az Isten államáról 

hallanak, “Izraelben cselekszem, amitől csöng majd mindkét füle annak aki hallja” (v11.). 

Mert ezek a nyitó fejezetek jelképes bevezetést (parabolikus introdukciót) alkotnak a 

Deuteronomista történetéhez a monarchikus Izraelről, a bennük szóló hangokról, történésekről 

amik a szöveg írása előtt jóval zajlottak, a jelenben beszéltetnek egy bukott Izraelhez, 

amelyből hiányzik az oly áhított királyság. Itt a kezdetekben a Deuteronomista előhozza 

minden, akár száműzött izraelitáját is Náthán szavaival: “Ti vagytok az Ember”. 

A 3. fejezetre nyilvánvalóvá vált egy, a históriától eltérő tulajdonságuk ezeknek a nyitó 

fejezeteknek: kontrasztban a későbbi történetekkel amelyekben némely karakterről úgy szól, 

hogy társalkodik az Úrral (pl. Sámuel 8:21-22), itt a kezdetekben az emberek nem beszélnek 

az Úrral. Párbeszéd egy kivételezett és az Úr között: nincs. Mintha egy olyan időben volnánk 

ahol még nem, és már nem lehetséges ez. Az Úrtól származó szó bőséges, de egyenesen hozzá 

szóló szó nem létezik.  

Egy részlegesen hiányzó Úr szituációja, aki hallja az embereket és akiket emberek 

hallanak de nem tudnak, vagy nem képesek neki válaszolni, jellemzőek a kezdőfejezetekre de 

a 3-ra különösen: ahol Sámuelnek lehetősége van az Úrral társalogni, Éli parancsolja neki, 

hogy csak hallgasson -, és még akkor is Sámuel elhagyja az Úr nevét. Éli 9. versbeli “Szólj 

hát, ó Uram” Sámuelnél “Szólj…” (v10.). Egyenes dialógus az Úrral nincs.  

Vannak-e utalások itt egy száműzetés utáni (poszt-exilikus) helyzetre?  

Ezek a megfontolások felkészítenek minket annak megértésére, hogy miként kapcsolódik a 

harmadik fejezet ahhoz a “királyi” hanghoz, amit folyamatosan hallunk a könyv eleje óta. A 

narrátor hangja bezengi az eljövendő vész terhével ezt a fejezetet - sajátjával és másokéval is 

–, ami a királyi bukást illeti. Most ezeket az utalásokat vesszük számba. 

Mint mondtuk, a narrátor látással és fénnyel kezdi: (52. oldal) Vv.1-3 lámpás, stb. 

Ezek a képek a látás, mint bölcsesség metaforájaként jelennek meg, de még többet is tesznek: 

óvatosan rámutatnak a királyi objektumra a látómezőben és az Isten Lámpása ennek az 

objektumnak legfényesebb képe. Igaz, hogy Dávid majd az Urat „lámpásom (niri) ki 

megmutatja az utam a sötétben” (2 Sám. 22:29) és párhuzamos Psalm 18:29 a másik 

írásmódot (nér) alkalmazza mint itt a 3. versben. Azonban, ami fontos megértésünk az 

útmutató metaforát illetően és a pontos objektumot illetően, hogy a történet a nér-t Dávid 

királyságára utalással használja. Amikor Ahijah ellenébe megy Jeroboam-nak az Úr szavával, 

Dávid dinasztiájára utal ezzel a szóval „Ám fiának adok majd egy törzset, hogy Dávid 

szolgámnak mindig legyen egy nir előttem Jeruzsálemben…” (1 Királyok 11:36). Hogy a nér 

itt említésre kerül, egy a dávidikus dinasztiára való utalás, amit a tudósok rég felismertek. Ha 

Ahijah, a próféta ezt a nyelvezetet használja Dávid házára, akkor a narrátor is, aki később az 

bűnös Juda Abijam-jára utal: az Úr nirt adott Dávidnak Jeruzsálemben, utána küldve a fiát (1 

Királyok 15:4). És utalva a hűtlen Juda Jehoram-jára, a narrátor így ír: „Ám az Úr nem 

pusztítja el Judát Dávid szolgája miatt, mivel nir-t ígért neki és fiainak mindörökké” (2 

Királyok 8:19).A nér, amiről Ahijah és a narrátor is beszélnek ezekben a sorokban amire 1 

Sámuel 3:3 utal: az utolsó nagy királyi ház bukására Izraelben. Az utolsó nir utalás a Babiloni 
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király asztalánál van. 

 

Megjegyzés 

A szerző jelentés-központú diskurzus elemzést, és emellett a szimbólumok elemzését 

helyezi előtérbe, hogy a legtisztább jelentést találja meg. „Az általános bibilai genetikus 

értelmezéssel szemben ő poétikusan értelmez. Irodalmi végső formának tekinti a szöveget" –  

írja Robert Polzinról Diana Edelman. 

A szerző a könyv gyökereit adó nép jelképrendszerét is vizsgálja és felhasználja a 

szöveg értelmezése mellett. Az elemzés olvastán úgy sejtem, a közösség normája, a szöveg 

története és kialakulása ugyanúgy fontos Polzinnak, mint ahogyan Brevard Childs azt mondja, 

hogy a vizsgált irodalom természetét feltétlenül össze kell kapcsolni a közösséggel, amely azt 

létrehozta .  

A korra mindenképpen felkiáltójelet írnak a passzivitás és feledés emblematikus jelei, 

melyek azonnali beavatkozást igényelnének: 

– Sámuel hiányzik 

– Sámuel fekszik 

– Sámuel nem ismeri az Úr hangját 

– Sámuel horizontális (megadó) pózban, sötétben fekszik, egy vak öreg, végül hanyatt-eső 

pappal: Élivel a Szentélyben fekszik, akinek csak harmadszorra jut eszébe az Isten. 

– Isten lámpást/fényt, „nér"-t ad a fiú elé. 

 

– Izraelből Isten hiányzik. 

– Izrael elesetten fekszik, a leigázó ellenség lábainál, „Istentelenül" fekszik. 

– Izrael nem ismeri az Úr hangját, nem emlékszik már rá. 

– Izrael horizontális (megadó) pózban, sötétben fekszik, egy vak öreg, végül hanyatt-eső 

pappal: Élivel a Szentélyben fekszik, akinek csak harmadszorra jut eszébe az Isten, és torz 

tükör a szent hely. 

– Isten lámpást/fényt, „nir"-t ad Izrael elé: királyságot, fényt/nér-t Dávid elé, egy dávidikus 

dinasztiát ígér.  

A lényeg feltétlenül a „látás és rálátás": újra meglátni Istent, Isten útját, az Isten oldalán 

kivezető utat a bajból, a ténylegesen és jelképesen is sötét vakságból. 

 

Előzmények a tárgyalt korban  

A bírák kora - A zsidó teokrácia - Sámuel fellépése 

 

A honfoglalás után 350 éven keresztül (kb. i. e. 1400–1050 között) bírák irányították 

Izrael népét. A bírák az egész nép, vagy egyes törzsek Isten által választott vezetői voltak. Az 

első bírákat még Mózes választotta, hogy segítsenek ítélkezni a nép ügyes-bajos dolgaiban, 

ugyanakkor feltehetően katonai vezetők is voltak. A bírák választásának rendszere Józsué 

idejében is megmaradt, de mellettük már további vezetőket is említ a Biblia. Józsué halála 

után, a bírák korától kezdődően egy Isten által választott bíra feladatköre sokrétűbbé vált.    

Alapvetően Isten törvényét, a mózesi törvényeket kívánták betartatni Izrael fiaival.  

Államformája teokrácia, „Isten-uralom” volt. Az állam berendezkedésének alapja és lényege 

Isten törvénye volt, a korszakra a ciklikusság volt jellemző.  

A kánaáni népekkel való együttélés hatására a zsidóság nagy része fokozatosan átvette 

a kánaáni vallás szokásait és eltávolodott Istentől, a nép bálványimádásba merült. Isten 

kénytelen volt magára hagyni népét, amely ezért folyamatos támadásoknak volt kitéve. A 

nyomorúság éveiben a zsidók újra visszataláltak Istenükhöz, aki ekkor egy bírát választott 

közülük. A bíra megszabadította Izraelt ellenségeitől, azonban halála után a nép ismét 

elhagyta az Úrral kötött szövetséget. A lelki hanyatlást újból a nyomorúság évei követték és a 



 

192 

  

ciklus kezdődött elölről. 

A Bírák 6-8-ban Gedeon diadala újra negyven éves békét hozott Izrael földjére. De 

kultuszhelyet létesített a háza mellett – szándékai szerint Isten dicsőségére. A kultuszhely 

azonban a torz vallásosság melegágyává vált. Gedeon követve a kor szokásait rengeteg 

feleséget és egy ágyast is tartott. Életében erős egyénisége féket vetett a konfliktusoknak, 

halála után azonban minden összeomlott, amit felépített.  

Majd Abimélek, Jefte, Sámson következtek „amikor még nem volt király Izraelben." 

Az utolsó előtti „bíra": Éli pap, maga istenfélő ember volt, de fiai Hofni és Fineás 

erkölcstelenségükkel meggyalázták az Urat. A nép és a vallási vezetők hitehagyása miatt Isten 

egy újabb, súlyosabb próbát állított Izrael elé. A megerősödő filiszteusok területeket foglaltak 

el az „Ígéret földjéből” és adókat vetettek ki a lakosságra. Isten gondoskodott arról, hogy a hit 

újra elterjedjen népe közt. Ezért hívta el Izrael utolsó bírájának Sámuelt, aki közel 50 éves 

szolgálata alatt megmentette a választott népet, hidat verve a mélypont és az aranykor: Dávid 

királysága közt.  

 

1
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URBÁN BEATRICE 
 

JOHN J. COLLINS: A BIBLIA BÁBEL 

 

E könyv hat fejezete az Edinburgh-i Egyetem Teológiai Karán (School of Divinity) 

szervezett Gunning előadássorozat keretében hangzott el 2004. november 1. és 12. között. 

Arról szól, hogy milyen főbb változások mentek végbe a Héber Biblia tanulmányozásának 

területén a XX. század utolsó harmadában. A tárgyalt kérdések képviselik a vizsgált időszak 

tudományosságának főbb irányait. J. J. Collins professzor azokat a XX. század utolsó 

harmadában végbement szemléleti változásokat taglalja, amelyek kevéssé vannak jelen a 

hazai bibliatudományban. 

Az utóbbi néhány évtizedben a bibliakutatás terén bekövetkezett változások a 

posztmodernizmust tükrözik (M. Foucault, S. Fish, J. Derrida). A korábbi uralkodó paradigma 

felbomlott. A szerzőt a bibliatudományt átjáró uralkodó áramlatok érdeklik. Könyve tézisének 

részét képezik a kutatásban fennálló véleménykülönbségek is.  Kijelenti: senki sem formálhat 

jogot a teljes igazságra, és fontos annak tudatában lennünk, hogy minden perspektívának 

megvannak a maga határai.  

 

Bábel története 

 

Bábel1 tornyának történetét a Teremtés könyve 11, 1-9 beszéli el a Jahvista forrás 

őstörténetének végén. Kezdetben az emberek egy nyelvet beszéltek az egész földön. Várost és 

egekbe nyúló tornyot kezdtek építeni, hogy nevet szerezzenek maguknak. Az Úr rájött, hogy 

egy nyelvet beszélő népként semmi sem lehetetlen számukra. Az Úr alászállt, összezavarta a 

nyelvüket és szétszórta őket a föld színén. Ezért kapta a város a Bábel nevet, mivel az Úr 

összezavarta a föld nyelvét. Ez a történet két különálló mítoszt ötvöz. Az egyik arról számol 

be, hogyan épített az ember égig érő tornyot, hogy az istenek lakóhelyét ostromolja, és miként 

bűnhődött elbizakodottságáért. A másik legenda a nyelvek sokféleségére ad magyarázatot.   

Hogy e két hagyomány összekapcsolódhatott, annak a Bábel név lehet az oka. A 

forráskritikusok megkísérelték elkülöníteni a kettőt. Sem az építést, sem a nyelvek 

összezavarását nem állítja be kedvező fényben a történet: akár az emberi önhittség büntetése, 

akár egy védekező Isten kísérlete, hogy biztosítsa uralmát az amúgy reménytelen, de 

ismétlődő emberi behatolással szemben. Úgy tűnik, hogy az emberiség végső hanyatlásának 

történetét beszéli el a szakasz.  

Az utóbbi években a történet újra a figyelem középpontjába, még Jacques Derridának, 

a posztmodernizmus egyik ikonikus alakjának figyelmét is felkeltette (Jacques Derrida: Des 

Tours de Babel). Az elbeszélés jellegzetesen posztmodern megközelítése visszájára fordítja a 

hagyományos értékelést: az építés itt is negatív színben tűnik fel, a nyelvek összezavarását 

viszont felszabadításként ünneplik. Főleg harmadik világi kritikusok a várost és a tornyot a 

hatalom és elnyomás szimbólumaként kezelik. Ettől kezdve minden egyes nép szabadon 

alakíthatja ki önazonosságát. Egy másik, filozófiai megközelítés szerint a torony az átfogó 

egységességre való törekvés szimbóluma, a nyelvek összezavarása pedig a különbözőség 

ünneplését jelképezi. Egyes posztmodern kutatók kétségbe vonják, hogy a szövegnek lehet 

egyáltalán bármiféle „eredeti jelentése". Tehát – mondja a szerző – nem arról van szó, hogy a 

posztmodernizmus meghódította volna ezt a területet, „a megközelítések sokasága is kétes 

áldás2”, továbbá a hagyományos történetkritikát annak kritikusai azt valamiféle őskövületként 

 
1 A Bábel név a héber bll gyökből, esetleg  a „balbél”, összezavar igéből származik. A név akkád értelmezése: az Isten 

kapuja. Voltaire szerint a név jelentése: „az Isten városa". (Bár héberül a város: ir ) 
2 COLLINS, John J. s: A Biblia Bábel után.  Bencés Kiadó, Pannonhalma, 2008. 12.  
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igyekeznek láttatni. És J. J. Collins azzal kezdi, hogy bemutatja a történetkritika főbb 

vonásait, ahogyan ő látja. 

 

A történetkritika és posztmodern kritikusai 

 

A történetkritika és posztmodern kritikusai című első fejezetben a szerző az elmúlt két 

évszázadon át meghatározó szerepet betöltő bibliatudományi irányzat és módszertan főbb 

vonásait vázolja. Mint írja: a történetkritika lényege, „hogy a szövegeket történeti 

kontextusukban kell értelmezni3". Alapelvei közé tartoznak a múlt és a jelen közti analógia, a 

kritika és a történész autonómiája, („a kutatás szüntelen folyamat, eredményei mindig 

ideiglenesek, sohasem véglegesek4"). Collins rámutat, hogy a bibliai szövegek értelmezése „a 

keresztény teológia értelmezési keretén belül zajlott”5, és ez változott meg az elmúlt 

körülbelül három évtizedben, amikor – főleg a feltárt régészeti leletek jóvoltából – „új 

módszerek és megközelítések jelentek meg mindenütt”6. Emellett a szerző a történetkritika 

eredményeit megkerülhetetlennek tartja, mert ez a módszer részben a közös tudáson és 

előfeltevéseken alapuló érvelésekre és bizonyításra helyezte a hangsúlyát, illetve mert „olyan 

közeget teremtett, ahol különféle hitvallású emberek dolgozhatnak együtt és folytathatnak 

értelmes párbeszédet”7.  

Ezzel szemben – mondja a szerző – a posztmodern szemlélet elutasítja az olvasót a 

szövegtől távol tartó objektivitást, a szöveg elsődleges, eredeti környezetbe ágyazott 

jelentésének létét, az objektív és szubjektív értelmezés közti megkülönböztetést, a szövegek 

dekonstruktív8 olvasatát, valamint a radikális relativizmus határait súroló, a Biblia maradandó 

értékeinek létét tagadó ideológiakritikát is. 

 

A történetírás válsága 

A történetírás válsága című fejezetben a szerző megemlíti, hogy a közelmúltban a 

történetírás sok más területhez hasonlóan, sőt leginkább vált a posztmodern bírálat tárgyává. 

Rávilágít: Hayden White már több mint harminc éve arra hívta föl a figyelmet, hogy a 

történetírás maga is kreatívan formálja a történelmet, míg a történészek „a múltról szóló 

diskurzust generálnak”9. A diskurzus tartalma pedig „legalább annyira kitalált/elképzelt, mint 

amennyire feltárt”10. 

Collins kijelenti: a bibliatudományban is erőteljesen érezteti hatását az előzőleg 

elfogulatlannak gondolt történetírás értékvesztése, inflálódott „a bibliai narratívák történeti 

értékébe vetett bizalom”11 („a régi modell, amely szerint a történetírás elfogulatlan, érdek- és 

értékmentes hősi tudomány, ma úgy tűnik, meglehetősen ironikus, ha ugyan nem teljesen 

elavult”12).  

A jelzett inflálódással kapcsolatban John J. Collins egy csomó szerzőt sorol fel. Azt mondja, 

ez a csoport sorra megkérdőjelezte a bibliai korpusz nagy részének történeti értékét, sőt azt 

 
3 COLLINS, John J.: A Biblia Bábel után. Bencés Kiadó. Pannonhalma. 2008. 15. 
4 i.m.  18.  
5 i. m. 22. 
6  i. m. 23. 
7 i. m. 26.  
8 A dekonstrukció vagy más néven dekonstruktivizmus a filozófiában egy posztmodern iskola, ahol Jacques Derrida használta 

a heideggeri leépítés, destrukció – Destruktion, Abbau – fordításaként (Grammatológia, 1967). A dekonstrukció szakít azzal a 

hagyománnyal, amely az igazságot és a világ hű képét kereste, azt vallja, hogy minden eddigi olvasatot, rendszert le kell 

bontani (dekonstruálni, „rétegekre bontani”) és újra kell értelmezni. Tagadja az értelem- és beszédközpontúságot, és úgy véli, 

ha nem határozható meg egyetlen, érvényes igazság, akkor a filozófiai megközelítés is csak többféle lehet. A dekonstrukció 

nem a meglévő fogalmak elvetését jelenti, hanem bizonytalanná tételüket, megkérdőjelezésüket, újraértelmezésüket.  
9 COLLINS, John J.: A Biblia Bábel után. Bencés Kiadó. Pannonhalma, 2008., 59. Hayden White: Metahistory 245. 
10 i. m. 59. Hayden White: Metahistory 145. 
11 i. m. 64.  
12 i. m. 64. 

https://hu.wikipedia.org/wiki/Filozófia
https://hu.wikipedia.org/wiki/Posztmodern
https://hu.wikipedia.org/wiki/Jacques_Derrida
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állítják, hogy a Biblia egy hellenisztikus könyv, s van aki azt állítja, hogy Izrael történetének 

ezt a „szkeptikus, revizionista megközelítését”13 kilenc fő vonásból álló posztmodern 

szempontrendszer hatja át. És az ún. revizionisták nem mindenben értenek egyet: kinek az 

Izraelje, kinek a Bibliája, kinek a történelme jellegű elfogult, ideológiai vitákat sorol a szerző, 

melynek hevében a revizionista jelző különösen is utal a holokauszttagadó történészekre. 

A sorban a következő kutatókat találjuk: Th. L. Thompson (The Historicity of the Patriarchal 

Narratives, Berlin, 1974.), G. Garbini (Storia e ideologia nell’Israele antico, Brescia, 1986.), 

Ph. R. Davies (In Search of ‘Ancient Israel’, Sheffield, 1992.), K. W. Whitelam (The 

Invention of Ancient Israel, London, 1996.), N. P. Lemche (The Israelites in History and 

Tradition, Louisville, 1998.), illetve I. Finkelstein – N. A. Silberman (The Bible Unearthed: 

Archćology’s New Vision of Ancient Israel and the Origin of Its Sacred Texts, New York, 

2001. (magyarul: Biblia és régészet, Debrecen). 

 

A későbbiekben Collins elmondja, hogy az egész Héber Bibliát hellenisztikus 

könyvnek nevező Thompson és Lemche-féle szélsőséges felvetés figyelmen kívül hagyja a 

műfajok és a nyelv fejlődését, és semmiképpen sem vehető komolyan. Ugyanakkor egyetlen 

mérvadó tudós sem teszi a Tóra, a próféták, a történeti könyvek véglegesítésének dátumát a 

perzsa korszaknál korábbra, és Lemche állítása arról, hogy az Ószövetség nem elsődleges 

forrása Izrael történelmének, megcáfolhatatlan. Pontosan az ebből hiányzó kulcsfontosságú 

elsődleges dokumentumok hiánya táplálja a revizionisták szkepticizmusát. Ezen a ponton a 

felháborodott vitába merült szerző némileg visszakozik, és az inkrimináltakkal kapcsolatban 

az eddigi szinte „antiszemita” jelzők itt már „minimalistákra”14 váltanak, hogy azután később 

ismét revizionista szemléletnek nevezze a fentieket. 

Ezeknek az ún. minimalistáknak ilyen jellegű támadásai a századfordulóra kiváltották 

a konzervatívabb kutatók válaszait, akik kevéssé meggyőző érvekkel és a bibliai hagyományt 

megmenteni igyekvő művekkel reagáltak: W. G. Dever (Who Were the Early Israelites and 

Where Did They Come From?. Grand Rapids, 2003.),K. Kitchen egyiptológus (On the 

Reliability of the Old Testament. Grand Rapids, 2003.), I. Provan – V. Ph. Long – T. Longman 

III (A Biblical History of Israel. Louisville, 2003.).  

W. G. Dever, régész egyenesen „a nyugati civilizáció alapjait” (84. o.) érzi 

veszélyeztetve a vitatott kérdésektől, hiszen az eddig feltárt régészeti leletek megsemmisítően 

cáfolják az Egyiptomból való menekülésről, a pusztai vándorlásról, a Jordánon túli területek 

elfoglalásáról szóló bibliai elbeszéléseket, a Kivonulás és Józsué könyvének történetét. Ezek 

szerint egyedül a Bírák könyve nem esik cáfolat alá, de nem kevésbé érzékeny Izrael későbbi 

történetének: Dávid és Salamon királyságának története sem. J. J. Collins két fejezetben 

feszegeti ennek a sokrétű problémát felvető kérdésnek messzemenő következményeit. Az 

egyikben a kivonulást és felszabadítást taglalja például a felszabadítás teológiája, vagy a 

kánaáni szempont aktualizálásával is, a másikban pedig a feminizmus és a nemekkel 

foglalkozó kutatások: a gender studies hatásait ismerteti. Ezek után pedig külön fejezetben 

foglalkozik Izrael vallásával, amelynek kapcsán elemzi a zsidó–pogány szembeállítást, kitér 

az ugariti szövegek és a különböző feliratok hatására. Ismerteti az izraeli istennőtiszteletre 

születő kutatói reakciókat is, amelyek a Jahve Asherája témára reagálnak, illetve kitér a 

politeista istentisztelet bizonyítékaira is. A Héber Biblia nagy része formailag elsődlegesen 

Izrael vallására fókuszál, így a kutatóknak gyakran nehézséget okoz a bibliai teológia és az 

izraeli vallás történetének különválasztása. A megkülönböztetés nagyrészt attól függ, hogy 

milyen súlyt kapnak benne a nem bibliai források. Az ún. hatástörténeti iskola 

(Religionsgeschichtlichte Schule) egy évszázaddal ezelőtt jórészt a Mezopotámiából és más 

helyekről előkerült ókori szövegek felfedezéséből nyert ösztönzést arra, hogy a bibliai 

 
13 i. m. 67.  
14 i. m. 71.  
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beszámoló tágabb kulturális összefüggésbe kerüljön. A huszadik század nagy részében 

azonban a teológia elhomályosította a vallástörténetet: a teológia Izrael megkülönböztető 

sajátosságaival foglalkozott, vagyis Ernest Wright szerint azzal, hogyan helyezhető el az 

Ószövetség saját környezetével szemben. Ez a megközelítés nem korlátozódott a keresztény 

teológusok körére. Érdekes módon a Bibliának a közel-keleti vallástól való legmesszebbmenő 

elkülönítése az Izraelt kutató Yehezkel Kaufmann The Religion of Izrael című könyvében 

fogalmazódott meg, aki éles különbséget tett a pogány és az izraeli vallás között. A pogány 

vallásokat úgy jellemezte, hogy alapgondolatuk az: létezik egy az isteneket megelőző és 

felettük álló valóság, míg az izraeli vallás alapgondolata az, hogy Isten mindenek felett való, 

és szerinte a mitológiai elemek teljes hiánya is jellemzi azt, Mózes pedig monoteista 

forradalmat vitt végbe. Az izraeli vallás „teljesen különbözött mindattól, amit a pogányok 

valaha is ismertek, monoteista világnézetének nem volt előzménye a pogányságban”, s az 

izraeliták nem is voltak képesek megérten a politeizmus természetét. Ez a „monoteista 

hipotézis” Kaufmann-nak nem is konklúziója, hanem priori előfeltevése, és ez a nézete 

különösen a zsidó kutatásokra gyakorolt nagy hatást, de eben nagyjából korának keresztény 

biblikus teológusai is osztoztak.  

A 20. sz. utolsó negyedében elmozdult ez a helyzet több dolog hatására. Az 1929-ben 

felfedezett ugariti szövegek elsőként szolgáltak elsődleges forrásként a kánaáni nyelvvel és 

vallással kapcsolatban, s rokonságuk a Héber Szentírással feltűnő volt. Albright 

megállapította, hogy a héber nyelv és költői stílus egész biztosan kánaáni eredetű, bár ezt 

ellentmondásosnak találta a pátriárkák feltételezett mezopotámiai eredetének tükrében. Sőt, a 

kánaáni (föníciai) főisten Él isten (vagyis: „az Isten”) volt, akit a héberek körében eleinte El 

Eljonnak (El Eljon = a magasságbeli Isten/ Melkisédek kánaánita pap, El Eljon papja lett 

volna?!) neveztek. Szerinte a korai héber népi vallás (a Mózes előtti időkbeli) feltehetően 

hasonló volt a többi sémi nép vallásához: egy Él nevű atyával, egy anyával (talán Elat vagy 

Anath) és egy viharistenként megjelenő fiúval, akinek talán Saddaj (a Hegy/ek Istene) volt a 

neve. Ezek ellenére a mózesi Izraelt új jelenségnek tartotta, és egyetértett Kaufmannak azzal a 

megállapításával, hogy „a monoteizmus nélkül Izrael, ahogy ma ismerjük, nem állhatott volna 

fenn, és hogy valóban Mózes volt ennek megvalósítója", bár megállapította, olyan sokszor 

törtek be Izrael területére a környező pogány kultúrák, hogy szerinte a keveredés 

elkerülhetetlen. Albright tanítványa, Frank Moor Cross azt állította, hogy a Jahve név Él 

kultikus neveként jött létre (Él jahve cevaot = Él, aki életre hívja a mennyei seregeket), sőt 

kimutatta, hogy Jahve viharban megnyilvánuló teofániája erősen hasonlít a kánaáni Baál-

leírásokra. Cross elmélete kimutatta, hogy Jahve Élről vált le, és kimutatta, jelentős mértékű 

folytonosság áll fent Kánaán és Izrael között az istenségek leírásában (ezt a folytonosságot 

később Mark Smith és John Day kidolgozták.) Cross viszont nem világított rá az Izrael 

vallásáról készült rekonstrukciója és a bibliai adatok közti eltérésre. Morton Smith elsősorban 

a bibliai szöveg kritikai olvasatára hagyatkozott. Azt állította: bár a Jahve kultusz az 

Ószövetség legfontosabb szempontja, nem biztos, hogy az izraelitáknak is ez volt a 

legfontosabb szempont. És rengeteg bibliai szövegrész bizonyítja, hogy a nép más 

istenségeket is imádott. Jozija reformja idején a papoknak egész Júdeában megtiltották, hogy 

tömjént égessenek a magaslati helyeken, Jeruzsálem körül le kellett rombolni a kegyhelyeket 

(Nap, Hold, bolygók, ég serege, Astót, Kemós, Milkorn istenek), Jahve templomát is meg 

kellett tisztítani Baál, Asera és az égi seregek kultusztárgyaitól: a napszekerektől, továbbá a 

„szent prostituáltak" házaitól, ahol a nők fátylat szőttek az Asera istennőt jelképező oszlop 

számára. Néhány évvel később Jeremiás és Ezékiel még mindig „más” istenek imádása ellen 

emel szót. Smith megjegyzi, hogy ezek a jelenségek nem csak távol eső helyeken, hanem 

Jeruzsálem templomában is előfordultak. Arra a következtetésre jutott, hogy a szinkretizmus 

meghatározó volt az Első Templom legutolsó napjáig. Azt mondja: Izrael vallását egyedinek 

tekinteni félrevezető lehet, jobban megértjük a királyok korát, ha Izrael vallásáról úgy 
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gondolkodunk, mint az ókori Közel-Kelet közös vallásának egy formájáról. Bernhard Lang 

német kutató szerint Izrael vallása a királyság idején politeista és nem különbözik a szomszéd 

népekétől, de Jahve, mint nemzeti isten pozíciója vitán felül állt. A szomszédos népeknek 

mind csak egy nemzeti istenük volt. A Jahve és Baál közti ellenségesség pedig abból ered, 

hogy Jahve egy Sínai-hegyi betolakodó, és nem áll rokonságban Kánaán isteneivel. Lang 

tézise heves vitát váltott ki, melynek résztvevői azzal érveltek, hogy a Jahve-tisztelet 

kizárólagossága sokkal mélyebben gyökerezett az izraeli hagyományban, mint ahogyan azt a 

Smith-Lang elmélet állítja, és különösen a Kivonulás könyvében meglévő papi hagyományt 

megelőző tradícióra hivatkoztak. Mindenesetre Smith és Lang jelentősen megingatták azt a 

feltételezést, miszerint Izrael vallása monoteista volt. Smith megjegyezte, hogy az 

archeológiai bizonyítékok alátámasztják az ókori Izrael politeista jellegét, és külön kiemelte a 

meztelen női szobrocskák elterjedését, melyek valószínűleg egy istennőt ábrázoltak. Tény 

viszont, írja Collins, hogy Izrael vallásának újraértékelését mindenek felett az mozdította elő, 

hogy számos olyan felirat került elő, amely Jahvét és az ő Aseráját említi. Collins ismerteti a 

Hirbet el-Kómból és Kuntillet Adzsurból 1970-től előkerült feliratok történetét és tartalmát, 

melyek közül négy felirat említi Jahvét és az ő aseráját együtt, illetve, hogy a feliratok 

Szamarai és Témani Jahvéra utalnak, melyek Jahve helyi többféle megjelenési formái 

lehetnek. Hasonló kifjezés, a „Jeruzsálemi Isten" olvasható egy temetkezési barlangból 

származó feliraton, melyet Lákis közelében találtak. Ezt a fajta polijahvizmust áshatták alá 

Hiszkija és Jozia királyok központosító reformjai, és ki is halt a babiloni fogságban való 

szétszóródás idején.  

A fő vita azonban „az ő aserája" identitásáról folyik. Asera ugyanis az ugariti aterat 

héber megfelelője, aki Él felesége és hetven fiának anyja.  

Felmerül tehát a kérdés, hogy volt-e Jahvénak felesége a királyság korában? Wiliam 

Dever szerint világos az utalás Aserára, aki Jahvéval együttműködik és akire a nép körében 

úgy gondoltak, mint hitvestársra. Ugyanakkor a héberben névmási toldalékok nem járulnak a 

tulajdonnevekhez, még akkor sem, ha egyéb sémi nyelvekben ez előfordul. Ez ebben az 

esetben nem egy szabály, hanem egyszerűen nincs rá példa! David Noel Freedmann szerint 

lehet ez egy kivétel a szabály alól, hogy általa együtt lehessen említeni „Jahvét és az ő 

aseráját". DE előnyben kell részesíteni az ismert héber gyakorlattal összhangban álló 

magyarázatokat. Ugyanezt az ellenvetést kell tenni több más elmés javaslattal szemben is. 

Többféle felvetés mind e szempont szerint nyer cáfolatot. A héber szóhasználattal 

egybecsengő legegyszerűbb magyarázat, hogy az asera egy fából készült kultikus tárgyra utal, 

akár stilizált fára, akár faragott tárgyra. A Héber Bibliában számos utalás található ilyen 

értelemben aserákra, és a mai kutatók leggyakrabban így értelmezik a feliratokon található 

szót.  

A szerző többféle tézist is ismertet a témát illetően. De ahhoz, hogy megkíséreljük 

megmagyarázni a „Jahve és az ő aserája" szöveg utalásának értelmét, meg kell vizsgálnunk a 

Héber Biblia mintegy 40 szöveghelyét, ahol az asera szó előfordul. Ezeknek az 

előfordulásoknak a többsége úgy értelmezhető, hogy kultusztárgyra utal: oszlopra, vagy oltár 

mellé ültetett stilizált fára. Hiszkijáról, Jozijáról feljegyzik, hogy eltávolíttatták az aserákat 

Jeruzsálemből, ami azt sugallja, hogy más korszakban annak szabad volt ott lenni. Az MTörv. 

16,21 megparancsolja: Ne ültess magadnak aserát, semmiféle fát Jahve, a te Istened oltára 

mellé. Ha a gyakorlat nem ét volna, nem lett volna szükség a tiltásra. Már a Ter 21,33 

igazolja, hogy szokás volt az oltár mellé fát ültetni. Az aserával szembeni ellenállás 

elsősorban az ún. deuteronomisztikus szövegtestben, valamint néhány más helyen, jelesül a 

Kiv 34,13-ban fordul elő, ahol a deuteronomista hatás igen valószínű. A felsorolt további 

bibliai helyek tanúságai csak megerősítik, hogy Asera egykor létező istennő volt a nép 

tudatában. A korábbi időkben az istennőt mezítelen nőként ábrázolták. Az eddigiek szerint 

világos, hogy a kérdéses tárgy egy istennő számára készült. 
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Annak alapján, ahogy Asera képe különböző korszakokban jelen volt a Jeruzsálemi 

Templomban, joggal feltételezhető, hogy az istennő kultusza már jóval Jozija reformja előtt is 

élt, és hogy Jahve nem egyszerűen asszimilálta Aserát. Ezek szerint a Jahve és az ő aserája 

feliratok úgy vehetők, hogy azok burkoltan az istennő elismerését is tartalmazzák, még ha 

asera alatt inkább az istennő jelképe értendő is és nem maga az istennő. Annyi bizonyos, hogy 

Asera Jahve alárendeltje, Asera azonban nyilvánvalóan kiemelkedő szerepet játszott Észak-

Izraelben és Júdában egyaránt, és többnyire elismert státusszal rendelkezett. Népszerűsége az 

elterjedtsége alapján kimutatható, közel kétezer hatalmas fedetlen keblű, női alakot ábrázoló, 

oszlopos terrakotta szobrocskát találtak különféle összefüggésekben. Nem kifejezetten 

Aseraként vagy istennőként azonosítják őket, azonban aligha lehet ezeket a szobrocskákat 

egyszerű játékfigurának minősíteni. 

1
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URBÁN BEATRICE 
 

EDMUND LEACH: SZOCIÁLANTROPOLÓGIA 

 

Sir Edmund Leach (1910-1989) Szociálantropológia című egyéni hangú könyvében 

összegzi gazdag életműve legfontosabb gondolatait. Az olvasónak példák elemzésével és 

polemikus érveléssel kíván vezérfonalat adni az antropológia kulcskérdéseihez. A szerző már 

bevezetője elején kijelenti, hogy írása nem szűk szakmai rétegnek, hanem a széles 

olvasóközönséghez szól. Nem célja a téma kerülgetését szolgáló sablonos tálalás sem. Azt 

mondja, arról a fajta antropológiáról szándékozik írni, amelyet ő maga is érdekesnek tart, azaz 

egocentrikus és történeti nézőpontból közelít a témához. Leach elmondja: matematikát tanult, 

majd mérnöki tanulmányokat folytatott Cambridge-ben, azonban műszaki tanulmányait 

legyőzte az antropológia iránti vonzalma. Malinowski tanítványa lett a Londoni Közgazdasági 

Egyetemen, ahol azután 1947-től maga is az antropológia professzora lett. A második 

világháború alatt több évet töltött intenzív terepmunkával a Távol-Keleten a kurdok, majd a 

burmai kacsinok társadalmának tanulmányozásával, melyből első tanulmányai születtek. 

Jelentős hatást váltottak ki a hagyományos antropológiával szembeforduló kritikai írásai.  

Edmund Leach felidézi: érdeklődése eleinte az antropológia klasszikus területére, a 

rokonság és társadalom szerveződésére irányult, amely már távolinak tűnik későbbi 

érdeklődéséhez képest, melyet a művészet és a vallásos ideológiák határterületeként jellemez. 

Megjegyzi: ha van olyan használható „elmélete", amelyet a művészet, a mitológia és a vallási 

rítusok tanulmányozására alkalmazhat, ez annak köszönhető, hogy első terepmunkájánál ( 

1936-ban a jamik között Botel Tobagoban) még inkább csak egy mérnök szakértelmével bírt, 

nem egy antropológuséval. Elméletét – mely emberekről, emberi kultúrákról szól, s melyet 

végigvezet a könyv történésein – matematikai képlettel írja le, de lényegében azt akarja 

közölni, amit a lélekkel olvasó amúgy is felfedez. „Minden szempontból egyenlőek és egymás 

ellentétei, de elválaszthatatlanok is egymástól, mivel egyik sem érthető meg a másikhoz való 

vonatkozása nélkül” – jelenti ki a szerző a képletben számok egymáshoz való viszonyáról, de 

tudjuk, hogy az emberiség különböző kultúráiról szól. A szerző elképzelt ideális olvasója 

reménye szerint hasonló önmagához: olyasvalaki, akinek életébe váratlanul toppan be az 

antropológia. 

 

Hogy rám talált-e eképpen Edmund Leach? Azt gondolom, értem a komoly 

matematikai képletbe foglalt üzenetet: „Minden szempontból egyenlőek és egymás ellentétei, 

de elválaszthatatlanok is egymástól, mivel egyik sem érthető meg a másikhoz való 

vonatkozása nélkül” – mondja a képlet, ami világunk összefüggéseiről is szól. Azokról az 

összefüggésekről, melyeket elvakultan önhitt kultúrák tudományos diszciplínákban is hirdetni 

kívánnak, hogy alárendelt és leigázni való a másik, hogy csakis az ő vallásuk, kultúrájuk, 

rítusaik a mindenhatók. 

A szerző arról beszél mindvégig – számtalan filozófiai-, természettudományos-, 

teológiai-, kultúrantropológiai eszmét felsorolva, ismertetve és cáfolva –, hogyan alakult ki és 

rögződött a köztudatban a kereszténység elterjedésével, az emberiség világlátottságának és 

tudásának fejlődésével fokozatosan erősödve a tudományos téveszméken alapuló rasszizmus, 

amely nemcsak a létező világ egyéb élőinek méltatlan alábecsülését hirdette, hanem a „fehér-

átlag-keresztény" kultúrkörhöz csak szélről kapcsolódó vagy végleg nem tartozó „egyéb" 

embereket/népeket és az ő közösségük szokásrendszerét is a lebecsülendő vadak osztályába 

sorolta. Ráadásul tudományos kijelentésekkel rögzítve és megerősítve ezt a szemléletet a 

kollektív tudatban, átitatva ezen eszmékkel az emberiség némileg művelt átlagának lelkét.  

Ma a politikusok és „hivatalos” antropológusok is kényelmesnek találják nyilvánvaló 

axiómaként hirdetni az emberiség fizikai és fajbeli egységét, s a természettudósok dogmaként 
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állítják, hogy valamennyi ma élő ember egyetlen biológiai faj, a Homo sapiens egyede, és 

rasszbeli különbségeinket csakis ezen előfeltevés keretein belül illik tárgyalni.  

Az elmúlt századok során azonban az emberiség fajbeli egysége heves viták 

középpontját képezte. A poligenizmus szerint az emberiség általános kategóriája több, igen 

különböző pszichológiai jellemzőkkel és történeti eredettel rendelkező fajt foglal magába. 

1850 és 1870 között ez a nézet volt uralkodó Európa és Amerika tudományos köreiben. Ma 

ugyan általános megvetés sújtja ezt a tanítást, ám a hivatalos tudomány mellékösvényein még 

sokan támogatják. De a nagyobb baj az, hogy szilárdan gyökeret vert ez a mérték az 

átlagemberek gondolkodásában is, amit lelkiismeretlen politikusok nem restellenek rendre 

kihasználni. Nyilvánvalóan főleg azokra van legcsábítóbb hatással, akik igazolni szeretnék a 

vélt kulturális fölény, a gazdasági kizsákmányolás, a missziónak álcázott területszerzés, a 

gyarmati elnyomás vagy akár a rabszolga-kereskedelem jogos és üdvözítő voltát. A XVI-

XVIII. századi tudósok között igen kevesen voltak olyanok, akik nyilvánosan ellenkeztek 

volna a Szentírással. De ott volt bosszantó tényként a Genezis egyértelmű tanúsága a magát 

egészen más fajnak képzelő jól öltözött fehér keresztény európai átlagpolgár álláspontjával 

szemben arról, hogy az egész emberiség Noétól származik. A filozófus-humanisták, akik 

akkor és azután is hosszan háttérbe szorultak, az emberiség absztrakt, idealista szinten 

felfogott erkölcsi természetét vizsgálták. A természettudósok állattani fajként felfogva 

osztályozták az ember különböző megjelenési formáit, inkább jól elkülönítve a változatokat, 

mint egységre hozva.   

Az ilyenfajta eszmék persze soha nem teljesen újak. Már Arisztotelész különböző 

traktátusaiban következetesen végigvonul annak előfeltevése, hogy az ember egyetlen fajt 

alkot, eltekintve persze attól az állításától, hogy a törpék viszont többnyire híján vannak az 

értelemnek. Megint más álláspont szerint pedig a pigmeusok képezik az ember és majom 

közti keresett láncszemet a fejlődési létrán.  

De hol is húzódnak pontosan az emberi faj határai? 

Az „európai terjeszkedés" kezdetétől fogva a hódítók többnyire úgy bántak az újonnan 

felfedezett területek népeivel, mint olyan lényekkel, akik nem méltóak az emberi névre. 

Logikusan következett ebből a kényelmes doktrínából, hogy ezek a lények legitim módon 

kizsákmányolhatók, leigázhatók és kiirthatók. Hogy milyen kritériumok alapján állapították 

meg e népek alsóbbrendűségét? 1502-ben és 1506-ban is foglyokat tettek közszemlére, akiket 

így írtak le: „állatbőrökbe öltözött, nyershúsevő, értelmetlen nyelven beszélő", valamint 

„kormos bőrűek és fekete hajúak voltak, beszélni tudtak, de vallásuk nem volt". Tehát az 

európai keresztények számára a lényeges paraméterek, melyek alapján eldöntötték, hogy a 

másik teremtmény ember-e vagy sem, „olyan-e, mint mi vagyunk?", akkor és azóta is: a 

fizikai megjelenés, a beszédben megnyilvánuló értelem, valamint a vallás. Ha ezek közül 

bármi is nem klappolt, akkor jött a tudományos és vallási igazolás, mint például az amerikai 

indiánok esete a Salamancai Egyetem 1550-1551-es lezáratlanul maradt traktátussorozatával, 

ahol is megvitatták, hogy a fenti nép ember vagy nem ember, és a vitasorozat lezáratlanul 

maradt, viszont Sepulveda legalább hivatkozhat a leigázásuk jogosságára az Arisztotelész 

Politikájának első könyvében említett „természetes rabszolga" fogalmára, hogy ők lennének 

azok. A domonkos Las Casas vélekedése egyfajta szubhumanitást jelent ezzel szemben 

kijelentve, hogy az „elmaradott" indiánok hiányosságaik folytán még inkább Isten gyermekei. 

Nem sokkal ezek után az indiánok veleszületett értelmi alsóbbrendűségét az ezt kihirdető 

pápai bulla tette formálisan is elismertté. Ehhez nem fűzök kommentárt. 

Montaigne 1579-ben főleg filozófiai megfontolásból a kannibálokról írt esszéjének 

alapvető mondanivalója az, hogy az általa megfigyelt és leírt népek csupán annyiban 

tekinthetők barbárnak, amennyiben a szokásaik mások mint a mieink. De a más nem jelent 

egyúttal rosszabbat is, csak mást, eltérőt a mi általunk ismerttől. Montaigne 

összehasonlításképpen lesújtóan nyilatkozik a korabeli Európa törvényes eljárásairól. Azt 
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mondja, „a jámborság és vallás leple alatt lehetővé teszik, hogy az emberek saját 

szomszédjaikat és polgártársaikat kínpadra vonják ... sütögessék", majd állatok eledeléül 

vessék! – ez sokkal szörnyűbb kegyetlenségről tanúskodik, mint bármi amit addig leírt a 

brazil kannibálokról. 

Ebből is látható, hogy miközben a „művelt és vallásos európai" mint olyan láthatóan 

az erkölcsi tiszteletreméltóság oldalára helyezte önmagát és kultúráját, onnan nézvést mindig 

csak az „amorális" szörnyeteg látszik bármely másik oldalon. Mert a mi/ők ellentét szinte 

mindig egyenértékű az „emberi lény/szörnyeteg" oppozícióval, ami figyelmeztető lehetett 

volna és lehetne ma is számunkra. Amire az egyenlőség/egyenlőtlenség területén Leach ki 

akar lyukadni, az az, hogy  az összes ismert történelmi példákban az egyenlőség eszméje 

azzal az előfeltevéssel kapcsolódott össze: a „minden ember egyenlőnek született" állítás 

valójában a „minden ember (aki olyan mint mi)..." kiegészítéssel helytálló. Példa erre az, 

hogy a gyarmati terjeszkedés korai időszakában a militáns egyház többször is kutyaszorítóba 

került elvei miatt, ám ezek a meleg helyzetek mindig megoldhatónak bizonyultak. A 

középkori egyház kategorikusan kijelentette, hogy keresztény keresztényt rabszolgává nem 

tehet, ám ezek a szabályok nyomban hatályukat vesztették, amint fekete afrikaiak leigázásáról 

lett szó, miközben minden gyarmaton nagy erőkkel ösztönözték a helyi lakosság keresztény 

hitre térését. Már a XVI. század közepén megtörtént, hogy portugálok a kongói királlyal 

megegyezve fekete püspököt szenteltek, de mivel a hivatalos egyházi körök erre erős 

visszatetszéssel reagáltak, nem is fordult elő fekete afrikai püspök a keresztény egyházban a 

XX. század közepéig.  

Nagyjából 1450-től kezdve a nem európai keresztények csak annyi teológiát 

tanulhattak, amennyi elég volt a papi működésükhöz egy plébánián, a szerzetesrendekbe már 

nem vették fel őket, mert „mások" voltak, más fajtának tekintették őket. Ez a szellem a XVIII. 

század második felében a katolikus egyházat sem hagyta érintetlenül. Az „igazi emberiség" 

addig szűk határai bizonytalanokká váltak, és 1745 táján Róma hirtelen változtatott 

politikáján, és attól kezdve valamennyi katolikust egyazon faj tagjaiként kezelte, tekintet 

nélkül kulturális hovatartozásukra és bőrszínükre. Honnan ez fordulat és miért éppen ekkor? 

Nehezen megválaszolható kérdés, de a hirtelen kitáguló világ forgatagában a „más" a 

másságok kavalkádjában legalább vallási hovatartozásában valami egységet képviselhetett, ha 

kirekesztetten is.  

Ha emberi lények lévén erkölcsi kötelességeink vannak az emberi és nem emberi 

élőlények iránt is, ahogyan a Szentírás sugallja, hol húzzuk meg az erkölcsi határt emberi és 

nem emberi, elme és anyag, magasrendű vallás és primitív mítosz között? Nehéz helyzetbe 

kerül az ember tanulmányozásába fogó kutató, hiszen kezdettől el kell ismernie, hogy 

vizsgálatának tárgya pont azokkal a tulajdonságokkal rendelkezik, amelyekkel ő maga is. 

Amikor XVIII-XIX.. századi írók a vallások osztályozásába kezdtek, alacsonyrendűnek 

ítélték a totemizmust, mely közös eredetre vezeti vissza az embereket és állatokat, de az 

animizmust is primitívnek nyilvánították, hiszen az azt feltételezi, hogy az állatokban és 

fákban is lelkek laknak, ahogyan az emberekben is. Ezzel szemben a kereszténység 

magasrendű vallás volt, mivel világosan megkülönböztette egymástól az etikailag tudatos 

emberi lényeket, akiknek van lelkük, és az értelem nélküli állatokat, akiknek nincs. 

A materialista epikureus állítás azt mondja, hogy csupán neveltetésünk miatt 

különbözünk az állatoktól, megvan a genetikai diszpozíciónk a kultúra elsajátítására. Ezzel 

szemben az ortodox keresztény tanítás szerint az ember már kezdettől különbözik, és morális 

ítéletei abszolút értékűek. 

A XVII-XVIII. századi nyugati filozófusok szívesen tettek különbséget az isteni 

eredetűnek vélt értelem és az ember állati természetéből fakadó képzelőerő között is.  

Hogy milyen nem állati tulajdonsággal bír az ember, amivel egyéb állatok nem 

rendelkeznek? Mondhatnánk, hogy tudatosan cselekszünk, de éppen viselkedésünk nem 
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racionális jellemzői tesznek bennünket emberi lényekké. Mi emberek igenis cserélgetjük a 

játékszabályokat a játék folyamán! A természet folytonos idejét és terét mi tesszük 

diszkontinuussá saját céljaink érdekében, és ezt igen variábilisan, számos különböző módon 

tesszük. Az a sokféle mód teszi az emberi kultúra változatosságát, mellyel az emberi lények 

felszabdalják állati tapasztalatuk folytonos világát. Az emberek hazudhatnak, 

meggondolhatják magukat. Kérdés, hogy kiszámíthatatlanságunk, ami a „szabad akarat" egy 

másik neve, és tévedésre való képességünk isteni értelmünk tükröződése-e? 

A Homo faj egyedszáma egyre növekszik, egyre újabb környezeti tényezőkhöz 

alkalmazkodik, bár ez az alkalmazkodóképesség jórészt kulturális találmányoknak 

köszönhető, és tény, hogy a különböző „emberfajták" eltérő fizikai megjelenése a különböző 

éghajlati és táplálkozási körülményekhez való alkalmazkodás eredménye, ahogyan a 

különböző betegségek hatásai is az egyes népességekre. Fizikai megjelenéstől függetlenül 

mindünk ember, a csoportja által meghatározott nyelvvel, fogalmi- és ennek kapcsán 

kapcsolatrendszerrel – a rokonsággal –, melynek szerteágazó mintája az adott társadalmi 

rendszer egyéneit hálózattá fogja össze. A nyelv biztosítja a megnevezést, aminek döntő 

szerepe van abban, hogy a csoport tagjai eldönthessék: melyek egy-egy kapcsolattípus helyes 

magatartásbeli velejárói, hiszen a kapcsolat megnevezése egyben a morális szankciók 

kezdetét jelenti. A nyelv arra is való, hogy metafizikai fogalmakat alkossunk: ember és Isten 

kapcsolata csupán a nyelv keretében fogalmazódhat meg, ahogyan az emberi művészet 

szükségszerű összetevője is a nyelv, annak a „szövetnek" a nyelve, amely szoros szálakkal és 

közös morállal kapcsolódik egybe. Számos mintázat létezik ebből a különös kelméből, 

számos változatos közösségi morállal, tradícióval és csodálatra méltó művészettel. A 

moralitás gyökerei egyszersmind az előítélet és intolerancia gyökerei is. A morális ítéletek 

alkotásának képessége elválaszthatatlanul összekapcsolódott azzal, hogy az ember egészen 

más módon képes a beszédre, mint ahogyan azt kísérleti főemlősökkel kimutatták. Ha 

elfogadjuk is a darwini fejlődéselmélet általános érvényességét, nem feltétlenül kell 

elfogadnunk hozzá a fokozatosság dogmáját is. Úgy tűnik ugyanis, hogy az ember és a 

főemlősök egyfelől igen hasonlóak, másfelől igen különbözőek egymástól. Az erősen vitatott 

beszédképességen túl a Homo faj ugyanis különleges alkalmazkodóképességről tesz 

bizonyságot egyedszámának gyarapodásával, s ez az alkalmazkodóképesség javarészt 

kulturális találmányoknak köszönhető, ám a Homo helyi körülmények között még igen gyors 

genetikus adaptációra is képes. A különböző „emberfajták" eltérő fizikai megjelenése 

(testméret, testalkat, bőrszín stb.) a különböző éghajlati és táplálkozási körülményekhez való 

alkalmazkodás eredménye. A szociobiológia nyelvén a „rokonság" – eltekintve az anya és 

gyermek, illetve a kölyök és kölyök közötti közvetlen köteléktől – olyan biológiai viszony, 

amelyet a kutató esetleg felfedezhet és számon tarthat, ám amelyről a megfigyelés alatt álló 

forgatókönyv szereplőinek nincs tudomásuk. A szociálantropológia azonban a „rokonságon" 

sokkal inkább az olyan nevesített kapcsolatok szerteágazó mintáját érti, amely egy adott 

társadalmi rendszer egyéneit fogja össze hálózattá. Döntő szerepe van a megnevezésnek, 

mivel ez nem csak arra szolgál, hogy egyik fajta rokonságot megkülönböztesse a másiktól, 

hanem azt is lehetővé teszi a csoportnak, hogy azt is eldönthessék: melyek egy-egy 

kapcsolattípus  „helyes" velejárói. A kapcsolat „megnevezése" a morális szankciók kezdetét is 

jelenti. A nyelvnek természetesen még sok más feladata is van. A kultúra - a nemzedékről 

nemzedékre áthagyományozódó, elsősorban tanulás és nem genetikus tulajdonságok révén 

szerzett viselkedésminták értelmében - az emberen kívül még sok más fajra jellemző. De az 

emberi nyelv nem csak arra való eszköz, hogy általa ellenőrzésünk alatt tartsunk másokat és a 

külső anyagi világot, hanem arra is szolgál, hogy vele metafizikai fogalmakat alkossunk, és 

tudatossá tegyük a rendezett gondolkodás struktúrájához nélkülözhetetlen bináris ellentéteket. 

A grandiózus „természetes-természetfölötti", az ember–Isten páros csakis a nyelv kereteiben 

fogalmazódhat meg, ugyanakkor szükségszerű összetevője az emberi értelemnek és 
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művészetnek is. A XVIII. századi filozófusok szerint – mondja Edmund Leach – a valódi 

emberek abban különböznek az alsóbbrendű emberektől, hogy inkább racionális filozófusok, 

mint költők. A XIX. századi pozitivisták szerint inkább tudósok, semmint a mágia babonás 

megszállottjai; Leach szerint pedig az ember attól inkább ember, mint nem ember, hogy 

megalkotta a művészi képzelőerőt, amely a nyelvhez és a mintába rendezett, de önkényes 

kifejezés más formáinak, így a táncnak és a zenének használatához is kötődik, azaz nem csak 

van lelkünk, de „gondolunk" is arra, hogy lelkünk van. Az utóbbi hatvan évben minden 

terepkutató antropológus megtanulta, hogy a „mágia", „vallás", vagy „mágikus-vallásos" 

kategóriába sorolt különféle teljesítmények jóval inkább a művészi kreativitás kifejeződései, 

mint az anyagi világ mechanikus eszközökkel történő befolyásolására tett elhibázott 

kísérletek. A természetes és természetfölötti, vagy a valós és képzeletbeli közötti 

különbségtétel az emberiség alapvető jellemzője. Noam Chomsky elmélete azt állítja, az 

emberi egyének veleszületett módon birtokolják a nyelvtan mélystruktúráit, amire Leach azt 

mondja: még a végén a teológusoknak lesz igazuk, akik végig azt hajtogatták, velünk született 

tudással rendelkezünk a jó és rossz tudásáról, amióta a Paradicsomban a tiltott almába 

harapott. Leach az eredeti bűn doktrínájának ezt az ultrametafizikus újjászületését egyszerre 

találja szórakoztatónak és meghökkentőnek, de jól rávilágít a probléma nehézségeire. Ha ki 

tudnánk mutatni bármilyen valódi kulturális univerzálét, az azért lenne általános, mert 

valójában „természeti", azaz genetikus örökségünk része. A nyelv és a társadalmi viselkedés 

minden emberi társadalomban többek között arra szolgál, hogy kategorikus 

megkülönböztetést hozzanak létre helyes és helytelen, normális és abnormális között, ami 

egyaránt alkalmazható az ember készítette tárgyakra és emberi cselekvésekre is. Ez a 

megkülönböztetés önkényes, és nagymértékben változik az emberi világ különböző tájain. A 

technológiát illetően azonban az emberen kívül álló dolgok természete korlátokat szab annak, 

hogy mit tekinthetünk normálisnak és helyesnek. Ugyanakkor a lehetetlent súroló 

„helyénvaló" cselekvés még esztétikai érdemeket is szerezhet magának. 

Másrészt a helyes és helytelen megkülönböztetését sokféle módon lehet kifejezni. A 

helyes formák mindig szabályosak és egyszerűek. Az univerzális ebben az, hogy az emberi 

lények a nyelvet és technológiát a tapasztalás világának egyszerűsítésére, és ezáltal uralására 

használják: irtóznak a bonyolultságtól. Az egyszerű geometriai formák erkölcsi értékelése 

kiemelkedő jellemzője az emberiségnek. A természet számos ilyen igen egyszerű geometriai 

formát tartalmaz, ám ezek többsége puszta szemmel láthatatlan. Mégis ezek a formák a 

legjellemzőbbek az ember készítette tárgyakra. A legújabb mikrochip technológia mélyén 

pedig a lehető legegyszerűbb nyitok-csukok, adok-veszek reciprocitása rejlik, amely különféle 

formákban mindenütt, valamennyi társadalomban és kontextusban fellelhető. A 

szociálantropológus a társadalomról, mint személyes kapcsolatok hálózatáról alkotott képében 

szinte magától értetődőnek veszi, hogy az emberi interakció mindig ilyenfajta bináris 

cserekapcsolatokra bontható fel. Ez a végletesen egyszerű „bináris logika" Leach szerint a 

beszédhangok felismerésének módjával is összefüggésben áll, pszichológiánk veleszületett 

jellemzője, megkülönböztető emberi tulajdonság. Mindez a racionális és az érzelmi közötti 

ellentétként is felfogható, illetve elvezet az emberi agy két féltekéjének működéséről a 

mesterséges afázia állapotában tett legújabb idegélettani felfedezésekhez is. Az erkölcsi 

eszmék és a képzelet metafizikai világát nézve azt tapasztaljuk, hogy a körülmények 

változásával különböző dolgokat tartunk abnormálisnak, illetve nagyon eltérően reagálunk rá: 

a normális közömbös, míg az abnormális az erkölcsi jót és rosszat is magában foglalja.     

Azonban nem az objektív tények az abnormálisak, hanem a körülmények, amelyek közt 

megfigyeljük őket. Egy szoba még kényelmesnek tűnik, ha csupán rendetlennek tartjuk, de 

lakhatatlannak ítéljük, ha piszkosnak érezzük – hozza hasonlatnak Leach a „tiszta–piszkos" 

ellentétpárra, s megjegyzi: még inkább így van ez a szexualitással, ami az élet természetes 

része, ám rögtön abnormálissá válik, amint piszkosnak minősítjük. Lévi-Strauss állítása, 
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miszerint az incestus-tabu hidat alkot természet és kultúra között, tarthatatlan, hiszen az 

etnográfia rácáfol, egy másik látószögből viszont helyesnek mondható. Ahol a kultúra 

határokat állít a szexualitás elé, és ahol korlátozzák azt, ami kulturálisan lehetséges volna, ott 

emberi és állati voltunk egymás kezére játszik. Így érthető, miért szentelnek az 

antropológusok olyan kiemelt figyelmet a rokonság területének. Amit abnormálisnak érzünk, 

az félelmeink forrásává válhat. A tabuk természete társadalomról társadalomra, sőt 

társadalmon belül is alkalmanként változik, nincs olyan cselekedet, amit univerzálisan minden 

körülmények közt rossznak tartanának. A szomszédot megölni: bűn, az ellenséget: kötelesség 

lehet. Egész társadalmi életünket szokásszerű szabályok és konvenciók szövik át, így 

szükségszerűen állandóan szabályszegés bűnébe esünk. Különböző társadalmakban 

különböző területek a kiemelten fontosak. A nemiség, az emberölés és a vallásos kultusz 

azonban olyan kategóriák, amelyekről feltételezzük, hogy mindig mindenhol tabukkal övezik 

őket. Hogy miért? Leach sem tudja a választ. A bűn és szexualitás valahogy mindig együtt 

járnak, s mindez mintha kapcsolódna a tudományos és a vallásos emberkép felfogásához: a 

tudomány szerint csak fokozati, az utóbbi szerint viszont lényegi különbség van ember és állat 

között, s a szex valami állatias, tehát át kell penderíteni a vízválasztó túloldalára. A normális-

abnormális kategóriáival összefüggő erkölcsi szabályok általános hatása az, hogy ellátnak 

bennünket a társadalmi rend érzésével, egy amúgy kaotikus társadalmi élettérben 

szegmenseket, határokat jelölnek ki. Eszerint mi vagyunk a normalitás prototípusai, aki ezen 

kívül van az abnormális. Mindössze annyit kell tudnunk a többiekről – állatokról és 

emberekről –, hogy hová illeszthetők be ebben a rendszerben. Különbséget kell tennünk 

közeli és távoli rokonok, barátok, ellenségek és idegenek között. A kategóriák mindig 

mesterségesek és társadalmi jellegűek, nem is evidensek, viszont szükségesek ahhoz, hogy 

megfelelően tájékozódjunk a világban. Az ember kevéssé van ellátva az állatoknál meglévő 

természetes felismerő rendszerrel, így az emberben a bűn kulturálisan kialakított érzése 

helyettesíti ezeket a mechanizmusokat. Ettől bizonytalanok vagyunk saját fajtánk határait 

illetően, másfelől hajlamosak vagyunk az emberiséget számos társadalmilag meghatározott 

alosztályra bontani, majd az ezekbe sorolt csoportok egyedeit úgy kezelni, mintha azok 

valami a miénktől teljesen különböző fajhoz tartoznának. Nem ismerünk olyan kulturális 

eszközöket, melyeket általánosan alkalmazhatnánk e célok elérésére, viszont bizonyos tabu 

által védett megkülönböztetések igen elterjedtek. Szinte mindenütt a táplálkozást, a nemiséget 

és a meztelenséget sújtja a legtöbb tabu miközben „mi" nem csak az állatoktól, hanem a többi 

embertől is különböző kritériumok alapján különítjük el magunkat: „az igazi emberek (mi) 

így csinálják, de más emberek nem így tesznek". Morális értékeléseket alkalmazva a 

dolgokra, szükségünk van arra, hogy különbözőnek tudhassuk magunkat emberi lényekként 

más állatoknál, „mi"-ként pedig ellenségeinktől és még inkább vadidegenektől, mert a formai 

szabályok megkönnyítik számunkra a jó és rossz, normális és abnormális elválasztását.  

Edmund Leach hitvallásában nincs helye annak a szakmai körökben általánosan vallott 

dogmának, miszerint az emberi természet és az emberi kultúra élesen megkülönböztethetőek 

egymástól. Ha ugyanis tényleg kivételes faj az ember, akkor – Leach szerint – minden olyan 

viselkedési formánk, mely más állatfajoktól elválaszt minket, inkább genetikai örökségünk, 

mint kulturális neveltetésünk része. Csak éppen nem tudjuk pontosan, mik ezek a 

jellemzőink! A kérdés az etikára is vonatkozik: s amíg nem állítjuk, hogy Koko a gorilla 

tényleg kereszténnyé válhat, addig az etikai szabályok érvényesek maradnak az emberre, de 

nem a nem emberi lényekre nézve. A metafizika kiküszöbölése nem egyszerű dolog, komoly 

probléma a tény, hogy emberek és állatok is vagyunk, és hogyan különböztessük meg a kettőt 

egymástól. Meg kell szabadulnunk a halandó testünkben lakozó halhatatlan lélek csalóka 

képzetétől, azonban ha emberi lénynek tartjuk magunkat, azzal hangsúlyozzuk morális 

választásokra és felelősségre való képességünket. Ez a felelősség magában foglalja 

könyörületünket és gondoskodásunk kötelességét a világ összes élőlénye iránt. Ez az egész 
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gondolatmenet azért kiemelten fontos, mert Leach maga is úgy tekint az emberiség 

változataira (e vázlat írójával egyetemben), mint alternatív morális értékrendszerekre, s nem 

pedig mint különböző gazdasági körülményekhez való alkalmazkodás termékeire. 

 

A szociálantropológus azzal próbálkozik – fejti ki a szerző „saját antropológiájában" –, 

hogy az emberi élet igen kis léptékű példáinak megfigyelése révén az egész emberiségre 

érvényes meglátásokra tegyen szert. A terepmunka kiemelkedően fontos jellemzői a rokonsági 

rendszerek és házasság fokozott figyelembevételével folytatott megfigyelés, valamint a 

pontosan használt helyi nyelv fogalmain keresztül történő információszerzés. Az antropológia 

nem alsóbbrendű vagy elnyomott népek életmódjával foglalkozik. A kulturális másság nem 

jelenti nem jelenti szükségszerűen a felsőbb- vagy alsóbbrendűség hierarchiáját, melyben 

utóbbi tagjait „primitív" vagy „gyerekes" jelzőkkel ruházhatnánk fel, mert akkor mi szükség 

van egyáltalán a „mások" tanulmányozására? Minek az Amazonas menti hosszúházban tölteni 

éveket, ha az antropológus úgy gondolja, hogy amire kíváncsi, annak változata közvetlen 

közelében az utcán hever? Amikor az antropológusok saját társadalmukat tanulmányozzák, 

eredményeiket gyakran olyan előítéletek torzítják el, amelyek többnyire privát és nem 

közösségi tapasztalatokból fakadnak. Az antropológus legfontosabb felfedezései az 

introspekcióból származnak. Annak tudományos igazolása, hogy „magunk" helyett „másokat" 

vizsgálunk, abban rejlik, hogy noha ezek a mások elsőre egzotikusnak tűnnek, 

egzotikumukban végül saját különcségünkre ismerünk. Mindennapjainkban olyan 

környezetben élünk, amelyet többnyire magától értetődőnek fogunk fel. A környezet 

konformizmusra szólít fel bennünket. Még ha fellázadunk, azt is a konvenciók mentén kell 

tennünk,  hogy elismerjenek, s nem tekintsenek bolondnak. Ismerős társadalmat szemlélve 

könnyen esünk klisék áldozatává. Az antropológiai terepmunka azonban többnyire ismeretlen 

társadalmi környezetben zajlik, a csoport egyszemélyes, legfeljebb egy házaspárból és egy 

helyi segéderőből áll. A cél – Leach célja – megérteni azt a totalitást, amit a tanulmányozott 

nép életmódjának lehetne nevezni, megérteni ennek a „vég nélkül ismételt társadalmi 

drámának" társadalmi szerepeit, kapcsolatait, szereplőit. A szerepeket alkalomról alkalomra 

másként adják elő, attól függően, hogy melyik egyén melyik időben melyik szerepet játssza. A 

megfigyelőnek mindig különbséget kell tennie aközött, amit az emberek ténylegesen tesznek, 

és amiről azt állítják, hogy teszik, azaz: az egyénileg interpretált szokások és a normatív 

szabályok között. Mi a magánéletet és a rokonságot rokon értelmű szavaknak érezzük, a 

legtöbb emberi társadalom azonban másképp osztja fel társadalmi mezejét mint mi. Itt 

másfajta különbségtételről szól Leach, olyanról, amely a biológiai és szociológiai rokonság 

között húzódik. Számos társadalom igen világosan megkülönbözteti a biológiai és 

szociológiai rokonságot, s összekapcsolódásukat vagy szétválasztásukat formális előírásokkal 

szabályozza az adott társadalomtól függően: „A közösülés és házasság nem ugyanaz a dolog" 

vagy „A közösülés és házasság ugyanaz a dolog". Itt van végül a rokonsági fokok kérdése. 

Azoknak a rokonsági fokoknak a száma, amelyeket végigkövetve még biztosak lehetünk a 

biológiai kapcsolat létében, igen csekély. A szociológiai rokonság azonban, amely csupán 

csak attól függ, hajlandóak vagyunk-e bizonyos egyénekre bizonyos verbális kategóriákat 

alkalmazni, akkorára növelhető, amekkorát a helyi konvenció megkövetel, s ez kiterjedhet 

több ezer mérföldre és sok ezer egyénre is. A terepkutató figyelmének java részét a 

háztartásokon belüli mindennapos kapcsolatoknak szenteli, ám arra tanítja a tapasztalatuk, 

hogy a helyi közösség tagjai általában úgy tekintik a közösséget, mint egy kiterjedt háztartást, 

illetve úgy tekintik a háztartást, mint a helyi közösség lekicsinyített változatát. A kutató azt 

tapasztalja, hogy a közös háztartásban élő csoportnak s más csoportokkal tartott 

kapcsolatainak vizsgálata során egyszersmind mintegy modellszerűen tanulmányozza a helyi 

közösség struktúráját és kapcsolatait más helyi közösségekkel. Mindezért a rokonság nyelve 

olyan viszonyokat is külön jelöl, amelyeket máskülönben inkább gazdasági, politikai, jogi 
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vagy vallási jellegűeknek tekintünk. Ezeknek a szavaknak a privát, háztartásbeli jelentése 

elsődleges, míg közösségi jelentéseik másodlagosak. A rokonság nyelve és az eme nyelv 

segítségével kiváltott viselkedésformák a kapcsolatok hálójának kifejezésére szolgáló 

társadalmi eszközök. Az így kifejezett viszonyok azonban sokarcúak: nemcsak a háztartáshoz 

tartoznak, hanem kiterjednek az egész társadalomra. Olyan helyzetekben, amikor a 

szociálantropológus „rokonságról" beszél, más tudományok művelői a „tulajdon" vagy a 

„politika" kifejezéseket használják. A szociálantropológus azt figyeli: hol, mikor és miként 

merülnek fel a rokonsági viszonyok, s megpróbálja megérteni a rokonsági és nem rokonsági 

viszonyok közötti megkülönböztetések mibenlétét – mondja Leach. A nehézségek nagy része 

a kortárs nyugati társadalom középpontjában álló individualista mítoszból ered, amely 

feltűnően hiányzik azoknak a társadalmaknak a legnagyobb részéből, melyekkel a 

szociálantropológus foglalkozik. A magunk társadalmában elvárjuk, hogy az egyéneket egyéni 

képességeik és érdemeik szerint jelölik ki mindenfajta társadalmi tisztségre. Más társadalmi 

rendszerekben az emberek nem is várják el, hogy ez így történjen, az egyének rokonsági 

rendszeren belüli pozíciójuk alapján nyernek különféle kinevezéseket. A tisztségeknek is 

megvan a maguk megszabott helyük és viszonyuk a rokonság struktúrájában. Amikor azonban 

ugyanezt a struktúrát alkalmazzák a kormányzásra, munkamegosztásra, igazságszolgáltatásra 

vagy misztikus kommunikációra, azt már zavarba ejtőnek találjuk. Megfelelő körülmények 

között az összes szerepeket egyazon egyén is betöltheti, ezt azonban nem személyes 

tulajdonságai, hanem kizárólag a rokonság hálóján belüli pozíciója miatt teheti meg. Az 

intenzív terepmunka első lényeges követelménye az, hogy az antropológus a maga közvetlen 

környezetében minden egyént megismerjen, nem csupán úgy mint egyéneket, hanem mint 

bizonyos tisztségeket és címeket viselő, és egymással meghatározott módon kapcsolatban 

lévő egyéneket. A második követelmény az, hogy minél több információt szerezzen 

megfigyelés útján arról, hogyan építik fel térben és időben mindennapjaikat ezek az emberek. 

Mert noha a szituációk különfélék lehetnek, a minták újra és újra ismétlődnek, és az összes 

egyént összekötő rokonság hálója egész idő alatt fennáll. Ilyen módon a rokonsági 

viselkedésformák e hálója a társadalmi struktúra megnyilvánulása, a „ki kit kontrollál" látható 

kifejeződése. A „társadalmi struktúra" fogalma az antropológia metafizikájához tartozik. A 

terepkutató problémájának fontos részét alkotja az, hogy miként fejezik ki ezt az absztrakt 

sémát azok a verbális megnyilvánulások, amellyel informátorai leírják kozmológiájukat. „A 

pira-piranák úgy tekintenek környezetükre – idézi a szerző Christine Hugh-Jones From the 

Milk River című emlékezetes könyvéből –, mint az ősi múltban teremtett rendezett 

kozmoszra. Mai tapasztalataik a világa azoknak az ősi cselekvéseknek a maradéka vagy 

terméke, amelyekkel a mítosz rituális énekek és sámán-ráolvasások révén ma is kapcsolatban 

állnak (...) Az antropológusnak úgy kell tekintenie az ősi kozmoszt, mint a jelenlegi 

tapasztalás képzeletbeli kivetítését, ám mint olyan kivetítést, amely egyszersmind szabályozza 

a jelenlegi tapasztalatokat és integráns részét alkotja azoknak”. Christine Hugh-Jones 1968-

70-ig tanulmányozta a kolumbiai Vaupes tartományban élő pira-pirana indiánokat, velük egy 

„hosszúházas" közösségben élve. A terepmunka szituációjában az antropológusnak azt kell 

elérnie – fűzi hozzá Leach –, hogy informátorai tanítványukként kezeljék őt, és megtanítsák a 

maguk életformájára: ilyen módon rokonukká avassák és „közülük eggyé" váljon. 

Edmund Leach itt az „adósság, kapcsolat, hatalom" kérdését feszegeti. Minden 

személyközi kapcsolat magával vonja a reciprocitást, s az interaktív viselkedés ebben az 

értelemben sokféle formát ölthet. A kapcsolatok sűrű hálójával bíró személyek többnyire nem 

egyenlő státuszúak. A csere egyenlőtlensége egybevág a státus egyenlőtlenségével, és ha 

cseréről beszélünk, habár a viselkedésbeli viszonosság benne rejlik a kapcsolat gondolatában, 

a kölcsönösség általában sem nem közvetlen, sem nem teljes. A kapcsolathálózat szerkezete a 

külső megfigyelő számára csak annyiban hozzáférhető, amennyiben ez az ajándékozás 

aktusában szemmel láthatóan megnyilvánul, míg azok számára, akik valójában működtetik a 
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rendszert, ez a struktúra jogokból és kötelességekből áll. Ez nem annyira az ajándék adásának 

hálózata, mint inkább a kötelmeké. A cselekvő szempontjából az ajándékosztó ügyletek nagy 

része adósság részleges visszafizetése. Leach a „rendszeres vásárló" példáját hozza a 

témában, az olyan vásárló példáját, akinek státusa révén megvan a lehetősége arra, hogy 

adóssá váljon.    Ez minden tartós kapcsolatra jellemző: amikor a kapcsolat aktiválódik, az 

érintett felek ajándékcserét bonyolítanak, minden más alkalommal azonban, amikor 

kapcsolatuk nem aktív, csak a lekötelezettség érzéseként létezik – azaz, a felek közti jogok és 

kötelesség formájában. Ennek kapcsán a legegyszerűbb cserék nem szándékosak és az adok-

veszek elvet követik. Ilyen esetekben a kölcsönösség a közvetlen egyenértékűség formáját 

ölti. Ha az ajándék viszonzásának ideje későbbre tolódik, a hitelező és adós közötti kapcsolat 

is kiterjed az időben. Ez azonban csak áll fenn, ha az adósságot az ügyletben részt vevő 

mindkét fél kiegyenlítetlen tartozásként tartja számon. Sok egyszerűbb agrártársadalomban a 

munka megszervezésének is ez a rendes módja: nincs munkadíj, azonban egy bizonyos időn 

belül minden háztartás munka formájában visszafizeti mindazt, amit korábban munka 

formájában kapott. Általános alapelv, hogy a tartós kapcsolatok csak mint lekötelezettségi 

érzések léteznek. A harmadik változat megfelel annak, amit Lévi-Strauss általánosított 

cserének nevez: a reciprocitás aszimmetrikus és ebből kifolyólag a hálózattá fejlődés 

tendenciáját mutatja. A modern ipari társadalmakban található legtöbb kereskedelmi 

tevékenység ezt a mintát követi. Az eljárásnak nincs olyan pontja, ahol az egyik irányba 

mozgó ajándékokat a másik irány felől közvetlenül megtérítenék. Ebben az esetben a 

viszontajándék rendszerint pénz, de az ügyletek itt is nyitottak. Lévi-Strauss eredeti példája 

egy olyan rendszer, amelyben az elfogadott szokás szerint egy férfi mindig az anya fivérének 

lányai közül kell hogy feleséget válasszon. Az ilyen szabály eredménye az, hogy a feleség, 

valamint a férj ágazata aszimmetrikus feleségadó/feleségfogadó kapcsolatba kerül; a 

feleségadók majd valamilyen értéktárgyakat kapnak az átadott nőért cserébe. Az exogámia 

szabálya szerint a feleségadók nem házasodhatnak saját csoportjaikból, így máshonnan kell 

feleséghez jutniuk. a következmény Lévi-Strauss szerint egy általánosított körforgás. A 

társadalmon belüli kapcsolatok annak elismeréséből állnak, hogy az egyedek saját társadalmi 

szerepük szerint jogokkal és kötelességekkel rendelkeznek más társadalmi szerepeket betöltő 

más egyedekkel szemben.  

A társadalmi kapcsolatok struktúrái azonban a hatalom struktúrái is, s a hatalom a 

kategóriák határmezsgyéjén fekszik. Leach azt mondja, őt a hatalom elsősorban, mint 

hierarchikus viszonyban lévő két társadalmi személy közötti kapcsolat egy aspektusa érdekli: 

A fölérendelt és utasításokat ad, B pedig alárendelt és engedelmeskedik. Leach az 

energiaáramlás analógiáját használja: ha egy „személyközi kapcsolat" olyan, hogy túl sok 

energia áramlik a domináns féltől az alárendelt felé, a kettejük közti kapcsolat valószínűleg 

erőszakos módon meg fog szakadni. Ugyanez érvényes azokra az ideologikus kapcsolatokra 

is, amelyek az embereket metafizikus hatalmakhoz kötik. A liminalitás köztes területe – 

amelyről Turner beszél –, amelyben az egyedek közti társadalmi különbségek egyre inkább 

elfelejtődnek a communitas közös élményében, az az emberek és a „spirituális lények" közti 

határmezsgye: veszélyhelyzet, amelyben a gyógyítás csodái éppúgy előfordulhatnak, mint a 

katasztrófák csodái. A vallásos ideológia rendszerint feltételezi, hogy az ember és az istenség 

közötti hatalmi feszültség különbsége végtelenül nagy és teljességgel megsemmisítő; 

megszokott családi körben a hatalmi „kiegyenlítőművek" kevésbé bizonytalanok, de még így 

is majdnem mindenféle társadalmi kapcsolatban van bizonyos fokú hatalom (power flow). 

Azok a kapcsolatok, amelyekben a két résztvevő egyed egyenlő státussal rendelkezik, nagyon 

ritkák. Minden társadalmi kapcsolat lekötelezettségi helyzetet von magával éppúgy, mint 

ahogy minden lekötelezettség társadalmi kapcsolattal jár együtt. 

Az egyik jellemző, ami megkülönbözteti a „modern ipari” társadalmat a 

„preindusztriális" társadalomtól, a pénz használata. A „preindusztriális" társadalmakban 
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gyakran létezik egy sor olyan csereszköz, amelyek különböző társadalmi szférákban 

keringenek, de semmilyen közvetlen módon nem válthatók át egymásra. A "modern ipari" 

társadalmakban a viselkedési szabályok feltételezik a háztartáson belüli és a háztartást a 

társadalom többi részével összekötő tevékenységek közötti szigorú megkülönböztetést. Az 

antropológiai vizsgálat fő területét képező preindusztriális társadalmakban ez a 

megkülönböztetés vagy nem létezik, vagy az átlagember mindennapi tevékenységének 

központi részéhez viszonyítva teljesen periférikus. ezekben a társadalmakban gyakran 

előfordul, hogy az egyén minden kívülállót úgy kezel, „mintha" azok valamiféle rokonok 

lennének. A „kívülálló" jelentése pedig meghatározás kérdése. Az észak-burmai kacsinok – 

akik között Leach terepmunkája jó részét végezte – hajlamosak voltak a szónokiasságra; az 

egyik legkedveltebb szónoki kezdőformulájukat a szerző így fordítja: „Mi, idősebb és 

fiatalabb fivérek, házasságon keresztül szerzett rokonok, távoli rokonok, egész emberiség..." 

A szó, amit a szerző itt az „emberiséggel" határoz meg: a dzsingpó, az a terminus, amelyet a 

kacsinok önmaguk meghatározására használnak, miközben nagyon is tisztában vannak azzal, 

hogy léteznek másféle emberek is, ugyanakkor egy kacsin számára mindig nyilvánvaló, hogy 

az az ember, akit ő dzsingpó kategóriába sorol, az valamiféle rokona. A családi 

magánszférától egészen távol eső területeken mutatkozó adó/kapó kapcsolatok viselkedési 

szabályai sokkal közelebb állnak azokhoz, amelyeket a modern ipari társadalomban élők csak 

a családi háztartás korlátozott kontextusában tartanak megfelelőnek. A vizsgált egyszerűbb 

rendszerekben az általános értelemben vett rokonságot mindent felölelőnek tekintik, azonban 

itt is létezik a mi és ők, a belül lévők és a kívülállók közötti megkülönböztetés. A valódi 

rokonok, akik állandó kapcsolatban állnak, közös státusukat kölcsönösen olyan nem állandó 

ajándékokkal aktiválják, mint például a munka, élelem, ital, vendéglátás. Az affinális rokonok 

(a kezdetleges társadalmakban) és a nem rokonok (a kapitalista társadalmakban) – akik között 

nincs állandó kapcsolat – közös státusukat aktiválhatják hasonló típusú mulandó 

ajándékokkal, de ezeken kívül állandó ajándékokat is cserélnek, mint például nőket, 

rabszolgákat, élő állatokat, vagyontárgyakat és a kapitalista társadalmakban pénzt. Annak 

cseréje, amit Engels a közvetlen életnek nevez – élelem és ruházat, hasznos szerszámok, a 

jövendő anyákat jelentő nők –, inkább barátok semmint ellenségek között megy végbe. A 

valódi rokonok nem feltétlenül szeretik egymást, de mindig feltételezhető, hogy barátok, 

egészen addig, amíg ki nem derül, hogy ellenségek. Ezzel szemben a nem rokonokról és a 

házasság útján szerzett rokonokról feltételezhetjük, hogy ellenségek, egészen addig, míg ki 

nem derül róluk, hogy barátok. Sok törzsi társadalomban nyilvánvaló e tény. Adatközlők 

számos alkalommal mondták már etnográfusoknak: „Mi az ellenségeinkkel házasodunk." 

Akár fordítva is mondhatnánk: a házasság útján szerzett rokonok csak addig maradnak 

barátok, amíg rokonok is. 

Edmund Leach a házasság, a gyermek törvényessége, a szövetség témájában 

elmondja, hogy a szociálantropológusok zöme saját társadalmát tekinti a szabályosság 

modelljének, amivel azt sugallják, hogy társadalmuk intézményeit valami kiváltságos 

egyetemesség jellemzi. Leach viszont azt mondja: nem az egyes intézményes berendezkedési 

formák a meghatározottak, hanem a személyközi kapcsolatok rendszerének néhány alapvető 

mintája. Bármely gazdasági rendszeren belül ugyanazokat a mintákat találhatjuk meg sok 

különböző társadalmi kontextusban, sok különböző intézményen belül. Ezért van, hogy a 

szokásos viselkedések egyaránt értelmesnek tűnnek mind a résztvevők, mind a megfigyelő 

antropológus számára. A „család" fogalmáról kifejti a szerző, magától értetődő, hogy minden 

olyan életképes emberi társadalomnak, amely szaporodáson keresztül akarja fenntartani 

magát, szükségszerűen intézményesítenie kell a gyermeknevelésre alkalmas környezet 

kialakításának néhány eszközét. Ezek után az emberi családok különböző változatait 

figyelembe véve mondhatjuk, hogy családok minden típusú emberi társadalomban léteznek. A 

hétköznapi angolban a házasság szó legalább négy különböző, de egymást átfedő jelentésben 
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használatos. Egyrészt a „férj" és „feleség", a „feleség férje", és a „feleség gyermeke" közti 

törvényes jogok és kötelességek, melyek folytán a házasság biztosítja a nő gyermekének a 

társadalomban elfoglalt törvényes helyét. Azután azok a szerveződések, amelyek által így 

együttesen egy háztartást alkotnak. A szertartás (esküvő), mely által a férj és feleség 

szerződéses kapcsolatba kerül. Emellett a szövetség kapcsolata, amely a férj és feleség révén 

összeköti a két „család"-ot. A házasság intézményével kapcsolatos átruházott dolgoknak, hogy 

ki kinek mit ad, nagyon sok változata létezik. A menyasszonyváltság révén létrejött afrikai 

házasság tartós kapcsolatot teremt a férj és menyasszony rokonsága között. A váltságot 

általában részletekben fizetik ki, a közbeeső időkben megajándékozva, megvendégelve 

egymást. A tartós kapcsolatot állandó adósságnak tekintik, és ezt a házasság időtartama alatt 

időről időre folyamatos ajándékozással fejezik ki. Az antropológiai irodalomban fellelhető 

számos zűrzavar a biológiai és a társadalmilag elismert kapcsolatok közötti megfelelő 

különbségtétel elmulasztásából fakad. Mert a „törvényesség" (egy társadalmi fogalom) nem 

kötődik ahhoz a kérdéshez, hogy ki is egy gyermek biológiai apja. Azt feltételezni, hogy az 

egyikféle szabály magyarázatul szolgál a másik, néprajzi tévedés. Leach példaként hozza a 

nuerek (Dél-Szudán), a Dél-India Kerala államában élő tradicionális najarok idevágó 

szokásait, a felsőbb osztálybeli szingalézek hagyományos esküvői szertartását írja le, majd az 

észak-burmai kacsinok, a mut'a házasság és a Szíva-oázis (Nyugat-Egyiptom) kapcsolati 

szokásaiba avatja be az olvasót. A világ más részeiből számos olyan esetről számoltak már be 

– jegyzi meg Leach –, amelyben az az állandó kötelezettség, hogy a tartós házassági kapcsolat 

aktiválása végett menyasszonynak adjanak egy lányt, kiegyenlíthető – ha nincs megfelelő 

leány – egy fiú biztosításával is. Az olyan szavak tehát, mint „házasság", „család", „vallás" 

nem sokat jelentenek, ha kultúraközi viszonylatban nézzük őket. De az e kategóriákkal 

meghatározható intézményekben megjelenő kapcsolat-minták igen fontosak. A biológiai és 

társadalmi között hídként szolgáló „házassági" kapcsolatok különösen fontosak, hiszen egyedi 

módon megvilágíthatják, hogy a helyi társadalom hogyan oldja fel azt a paradoxont, ami 

azokból a kísérletekből származik, melyekkel a természet kontinuitását próbálják a társadalmi 

kategóriák diszkontinuitásába illeszteni. 

A kozmológia néhány aspektusáról szólva Leach kijelenti: a kozmológiák korlátlanok. 

Az emberei képzelet termékei, nem kell alkalmazkodniuk a való világ terhes korlátaihoz, 

éppen ezért az azokat kitaláló emberek élettapasztalatainak transzformációiból állnak. Ebből 

következik, hogy transzformációs szinten majdnem mindig biztos, hogy a kozmológiában 

észlelhető minták evilágibb formában, az „itt és most" helyzetben megnyilvánulnak, a 

„másvilág" pedig egészen közeli. A nyugati világ vallásos kozmológiáját az irodalmi forma 

teljesen anakronisztikus formában rögzítette - mondja Leach. Isten a XVI. századig jelentett 

valamit, azonban az ember egyenlőségéről szóló értekezésekkel összezavart világban a 

Legfőbb Uralkodó alakjában Istennek nincs helye. Az antropológiai terepmunkák során 

megismert kozmológiák azonban egészen más természetűek. A szerzőnek a kacsinok között 

végzett terepmunka során elmeséltek egy eljárást, melyből világosan látszott a nép 

kultúrájának szimbiotikus kapcsolata éggel és földdel. A szellemektől megszállt közvetítő 

transzállapotban felmegy egy létrán az égbe, hogy személyesen váltson szót égi istenségekkel: 

a létra fokai (elvben) élükkel felfelé néző kardpengék. Az elsőre szimbolikus szerepjátéknak 

tűnő aktust a kutató visszatekintve egészen másképp interpretálja: a húszlábnyi magasságú 

emelvény valóban az égben volt, és az istenek „másik világa" karnyújtásnyira. A kacsin 

politikai ideológia úgy ábrázolja az eget és a földet, mint egymással szemben állót, de 

egymástól elválaszthatatlan egységet. A kacsin teremtéstörténet szerint férfi és női lényeg 

egyesüléséből jönnek létre különböző nem emberi lények és állatok, majd számos epizóddal 

később egy férfi-női lényeg újabb kombinációjából születik meg a kétnemű lény: az istenek és 

emberek közös őse, de a mitológia sorát tovább fűzve világossá válik, hogy az emberek azért 

nem istenek. Az „evilág", az élők világa és a „másvilág", a holtak világa között fekvő határt 
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mindig kétértelműség jellemzi. A keresztény legendák szerint a mennyország kulcsai Szent 

Péternél vannak, az ő bibliai szerepe azonban nagyon kétes értékű – fejti ki Leach felsorolva 

néhány őrzőt. Általános mintáról van itt szó, a Paradicsom felé vezető utat elálló szélhámos 

(trickster) figurákról is külön irodalom szól. A kacsin legendákban ezt a szerepet a színét 

könnyen váltogató kaméleon tölti be. 

Ha a kacsinoknál az ég körülbelül húsz láb magasan kezdődik, akkor az emberek 

félúton vannak menny és föld között; részben istenek, részben állatok- s ez az a dolog, amiről 

itt éppen szó volt. A mítosz szövege és a cselekvők tevékenysége által „mondott" dolog 

egészében véve valami más, mint „gyermeteg babona", ahogyan azt Frazer generációjának 

antropológusai a „vadaknak" tulajdonította – ezt mutatja be Leach azzal a végigvezető 

utalással, hogy az alapvető emberi vonás közös és hasonló, csak az egyedi mintázatok térnek 

el egymástól, és minden belső rezdülés csak az adott közösségen belül nyeri el értékének 

értelmét, és csak akkor, ha az érkező jóindulattal és érdekmentesen figyel. Kár lenne téves 

eszmék mentén kiirtani a világ színeit és motívumait, hiszen kiderül, hogy más moralitás egy 

más kultúrában talán kevesebb szenvedést és hazugságot tartalmaz a jelen európai ideáknál.   

Ha kételkedünk, javaslom idézzük fel Edmund Leach mélyértelmű mondatát: „Nem azért 

vagyunk emberek, mert lelkünk van, hanem azért, mert felmerül bennünk annak a gondolata, 

hogy lelkünk is lehet!"  

A könyv egésze a végletes általánosítás felől halad a végletes aprólékosságig, az 

ember mint kozmikus élőlény felől a kacsin etnográfiából vett részletekig - foglalja össze a 

szerző végül. Egy adott társadalmi rendszer formáját nem a környezetét alkotó 

ökoszisztémához való alkalmazkodás módja határozza meg. Mindazonáltal a legitim hatalom 

ideológiája valóban a döntő jelentőségű „bináris oppozíciók" egyike. " A könyvem egészén 

átfutó gondolat – írja Edmund Leach – a következő: csak akkor leszünk képesek megérteni, 

hogyan is válik a gazdaság a rokonság közvetítésén keresztül ideológiává, ha megértjük, hogy 

az ember és ember, ember és isten közötti kapcsolatok megfelelnek – legalábbis egyfajta 

metaforikus értelemben – a gazdasági lekötelezettségnek." 
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