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ÖSSZEFOGLALÁS
A modern és posztmodern retorikai elméletben az „új” retorikák születése sokkal inkább mutatta
az antik tudományág felélesztésének szándékát, mint egy jól körülhatárolható tudományos paradigma épülését. Új retorikák formálódtak azzal a szándékkal, hogy a retorika vonatkoztatási keretét
egészen kitágítsák, vagy éppen azért, hogy az érvelés retorikai természetét jobban megvilágítsák,
esetleg azért, hogy a szövegműfajok oktatásának újszerű nézeteit fogalmazzák meg. Konvergenciapont nélkül az „új” eleddig elsősorban az érdeklődés és jelentőség újjáéledését jelölte, új alkalmazási területek és szempontok bevonását, nem pedig a retorika belső, belülről történő megújulását.
Jelen tanulmány a retorikaelmélet egy új megközelítését kívánja vázlatosan bemutatni, amelyben a retorika verbalitástól elszakadó, azt megelőző vizuális-szenzuális természete rajzolódik ki.
Az elmúlt fél évszázad retorikaelméleti konfliktusából kiindulva a „mély retorika” koncepciójának
bevezetésével az írás arra törekszik, hogy felvillantsa a belülről megújuló retorika kulcsfogalmait a
tudományág egy lehetséges új, vizuális-szenzuális paradigmájának keretében.

ABSTRACT
A catch-all term for modern and postmodern intellectual ventures to revitalize and reformulate the
ancient faculty, new rhetoric has never been a distinct paradigm of rhetorical theory or practice.
In its different occurrences it either denoted endeavours to broaden the scope of rhetoric, highlighted the rhetorical nature of argumentation, or labelled new approaches in teaching genres of
writing. Without a convergent focus the word ‘new’ has tended to mean the revival of interest in,
rather than the rediscovery of, long forgotten, non-verbal features of rhetoric. In the meanwhile,
the discipline has not ceased to struggle not only for its substantive character in the academic field
but for its credibility as a social practice.
The paper aims to introduce a new approach to rhetorical theory that facilitates the quest for the
non-verbal, that is, the visual-sensual in rhetoric. Through the discussion of pivots in recent rhetorical theorizing and the subsequent conundrum of the faculty, the visual-sensual capabilities of rhetoric will be discussed to outline the possible paradigm of deep, thus a new, visual-sensual rhetoric.
Kulcsszavak: új retorika, kis retorika, nagy retorika, retorikai fordulat, energia, kairosz, vizualitás, érzékelés
Keywords: new rhetoric, little rhetoric, big rhetoric, rhetorical turn, energy, kairos, visuality,
sensing
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1. BEVEZETÉS
„Of all the talents bestowed upon men, none is so precious as the gift of oratory.
He who enjoys it wields a power more durable than that of a great king. He is an
independent force in the world. […] It is however freely written and frequently
remarked that the day of oratory is passing. […] But it by no means follows
that the future will be equally barren”1 – írta Winston Churchill egy korai, alig
23 évesen megfogalmazott esszéjében (Churchill, 1897/2000, 1.), amelynek végül csak részletei kerültek át a Savrola – A Tale of the Revolution in Laurania
című regényébe. 1897-ben születik meg az írás, amelyet később Ravasz László
református püspök szavai is visszhangoznak – optimista kicsengés nélkül – a
Szónoklás és igehirdetés (1937) című előadásban: „A szónoklattan valaha a
legfontosabb és legdivatosabb tudomány volt; ma már valóságos múmia. […]
Közben elmúlt a rhetorikai életforma. […] a XIX. század naturalizmusa, a századvég közvetlensége, fokozott valóságérzése és kissé cinikus ízlése egyszerre
elviselhetetlennek érezte a beszélő és ágáló ember életformáját, és menekülni
kívánt mindentől, ami ilyesmire emlékezteti. Nem hiába, hogy a rhetor helyére
az újságíró került: a betű hidegebb, bizalmasabb, hétköznapibb lett, mint az élő
szó, amelyben hamar megrezdül a pátosz. A rhetorika mint tudomány meghalt.”
(Ravasz, 1937, 1.)
A retorika mint diszciplína és gyakorlat tehát immár évszázados küzdelmet
folytat a megítélés drámai kettősségével: a legfontosabb tudás és a túlhaladott,
megvetett tudományág egyszerre érvényesnek látszó státuszával. Ha gyakorlatát
illetik, szeretik azt hangoztatni: „action, not rhetoric!”, kifejezve, hogy a tett nem
rokona a retorikának. Utóbbi csupán megtévesztően helyettesíti a cselekvést, a
gyakorlatot, de nem válik részévé: elfed, és nem elvégez. A retorika a hétköznapi
nyelvhasználat szerint manipulál és szórakoztat ott, ahol gondolkodni, mérlegelni, cselekedni kellene. Ha tudományosságáról van szó, akkor gyakorta tartják
komolytalannak, tekintettel arra, hogy „a retorika ugyan mindenütt fellelhető,
mégis híján van egy olyan összefogó elvnek, amely használatának sokirányúságát egybe rendezheti – természete szerint hiányzik belőle az egység” (Meyer,
2017, xiii.). Egyúttal a „betű hidegségével” is harcol. Mivel alapvetően a nyelvi
meggyőzés eszközeként funkcionál, így csak az utóbbi egy évtizedben fedezték
fel újra a képek, a képiség számára (Foss, 2008; Ott–Dickinson, 2009; Hawhee,
2011; Gries, 2015).
1
„Az ember valamennyi képessége közül egyik sem annyira értékes, mint a nyilvános
beszélés tehetsége. Aki birtokolja, annak tartósabb a hatalma egy nagy királyénál is. Független
hatóerővel bír a világban. […] Mindazonáltal manapság gyakran és magától értetődően jelzik,
hogy a szónoklás ideje leáldozott. […] Ebből azonban nem következik, hogy a jövő hasonlóképp
terméketlennek ígérkezik.” (Churchill, 1897/2000, 1.)
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Ma egyetlen retorikai tárgyú cikk szerzője sem engedheti meg magának, hogy
ne reflektáljon ezekre a problémafelvetésekre, és ne vállaljon valamilyen álláspontot azzal kapcsolatban: ér-e, és vajon mennyit és mire vonatkozóan a retorikai
„műveltség”, úgy is mint tudományos gondolkodás és úgy is mint gyakorlat? Az
önreflexió szükségessége pedig gyakran együtt jár a retorika újradefiniálásának,
újraértelmezésének ambíciójával, az új retorikák születésével, kihasználva a két
és fél ezredes, sokrétegű tudományág gazdagságát. Jellemzően kétféleképpen történik az újraértelmezés: az alkalmazás útján, amikor a retorikai rendszert egy
új területre vonatkoztatják (például képek: vizuális retorika), illetve újrafelfedezéssel – a fakultásban már meglévő, a diszkussziókban eddig kevésbé megjelenő
elemek megvilágításával. Jelen tanulmány az utóbbi megközelítéssel dolgozik.
Célja, hogy azonosítsa a retorikai elmélet azon kulcsfogalmait, amelyek újrakeretezhetik a döntően szövegtudománynak tekintett diszciplínát. Alapkérdése, hogy
melyek azok a jellemző és lehetséges szinergiapontok, amelyek az/egy új retorika
jövőbeli potenciálját és multidiszciplináris kapacitását megerősíthetik. Alapállítása, hogy a diszciplína csak akkor állhatja ki az idő próbáját, és menekülhet
meg saját „avíttságától”, ha feltárjuk benne a nyelvin túlmutató, az érzékelés és
kommunikáció sokféle csatornáját szolgáló, eredeti koncepciókat. Olyan keretet
kíván tehát vázlatosan előrajzolni, amely lehetővé teszi a retorika „szenzuális”, új
paradigmájának megerősödését.
A következő három rövid alfejezetben elsőként az új retorikai elmélet legutóbbi
fordulópontjaira, majd az ezekből következő problémákra, végül a retorika vizuális-szenzuális adottságaira térünk ki.

2. A RETORIKAI FORDULAT
Eltekintve a bevezetőben idézett kritikáktól, a modernitásban megerősödő, retorikával szembeni kritikai hangoktól, az elmúlt hatvan esztendő a retorikai elméletben is mozgalmasan telt. Számos új retorika, illetve új retorikai irányzat és
értelmezés született. Ezeket a „retorikai fordulat” (Simons, 1990, vii.) kifejezése
alá rendezhetjük, egy olyan mozgalom részeként tekintve rájuk, amely a retorikai
érvelés újrafelfedezésével a tudományos módszer doktrinér objektivizmusa ellen,
az akadémiai pozitivizmus meghaladásának céljával lépett fel.
Amint James Boyd White fogalmazott 1985-ben: „A retorika – abban a kiterjesztett értelemben, ahogy én beszélek róla – azzá a központi tudományággá válhat, amelyet olyan régóta keresünk.” (White, 1985, 688.) Harminc évvel
korábban, többek között az előbbi álláspont inspirációjaként jelenik meg Chaïm
Perelman és Lucie Olbrechts-Tyteca Traité de l’argumentation – la nouvelle rhétorique (1958, angol fordításban 1969) című korszakos műve, illetve ugyanebben
az évben Stephen E. Toulmin The Uses of Argumentje (1958).
Magyar Tudomány 180(2019)7
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Mindkettő része annak az új retorikai projektnek (Crosswhite, 2010), amely az
érvelést társas, gyakorlati módszernek tartja, a tudatok találkozójának, és nem formális logikai eljárásnak. Perelman és Olbrechts-Tyteca munkája fényt derít a retorikai érvelés specifikumaira, és leírja a hétköznapi érvelések elméletét és gyakorlatát. Ennek kapcsán kiemeli a közönség szerepét, állítva, hogy minden érvelés egy
adott közönség viszonyában valósul meg (Perelman–Olbrechts-Tyteca, 1969, 5.).
Ráirányítja egyúttal a figyelmet a ’jelenlét’ fogalmára és fontosságára. Jelenléten a
szerzők azt az eljárást értik, amellyel jelenlévővé, láthatóvá, mintegy érzékelhetővé
tesszük beszédünk tárgyát. A jelenlét az élénk kifejezés eszköze, és mint ilyen,
rendkívül fontos az érvelés szempontjából, hiszen a szemléltető erő alkalmazásával
a hallgatóság számára kiemeli a fontos vonatkozásokat, irányítja befogadó észlelését és figyelemfókuszát. Amint Perelman és Olbrechts-Tyteca fogalmaznak:
„A hatásos elbeszélés, amellyel a hallgató tudatára gyakorlunk benyomást nem
csupán az azonnali cselekvést célzó érvelésben elengedhetetlen, hanem abban az
argumentációban is, amellyel a gondolkozást egy adott irányba kívánjuk terelni,
hogy egy bizonyos értelmezési keretet kiterjesszünk.” (Perelman–Olbrecths-Tyteca, 1969, 142.)
Az Új retorikában újra felfedezett jelenlétnek – Louise A. Karon (1976) összefoglalása szerint – öt funkciója és hatása lehet:
1. Elsőként, a jelenlét a hallgatóság által megtapasztalható minőség.
2. Másodsorban, a jelenlét rögzíti a hallgatóság figyelmét.
3. Harmadikként, a jelenlét a képzelőerőhöz, a képzelethez köthető.
4. Negyedrészt, a jelenlét a cselekvés ösztönzője.
5. Ötödikként, a jelenlét elsősorban nem a stílus, hanem az érvelés eszköze..
Anélkül, hogy külön tárgyalnák a vizualitás jelentőségét a retorikában, Perelman
és Olbrechts-Tyteca felhívják a figyelmet a tudat irányításának képi-képzeleti elemeire, amellett hogy az érvelés logikai formái helyett a hétköznapi pszichológiaipragmatikai vonatkozások jelentőségét taglalják. Mindezeken túl, a La nouvelle
rhétorique paradigmát indít el, az új retorikák egyre sokasodó sorát, kitágítva a
retorika fogalmát mindarra, ami az ember tudásával, létével, kommunikációjával és szimbólumhasználatával, alkotó-társas világával kapcsolatos. A 20. század
közepén elinduló, a retorikát univerzálissá nagyító sikertörténet pedig magától
értetődően hordozta-hordozza magában a diszciplína újabb konfliktusát.

3. KICSI VAGY NAGY?
E konfliktus abban a vitában gyökerezik, amely az ún. kis és nagy retorikák között rajzolódik elő. Ennek alapját az ismeret (episztémé) és vélekedés (doxa), az
igazság és a tudás, a tudatosság és a bizonyosság jelentőségére és szerepére voMagyar Tudomány 180(2019)7
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natkozó, egymással harcoló nézetek adják. A kis és nagy retorikák közti feszültség gyújtópontja pedig az a kérdés, hogy a retorika valójában önálló diszciplína
vagy csak kiegészítő ismeretkör.
Nagy retorikán azt az elméleti megközelítést értjük, amely szerint „minden,
vagyis virtuálisan minden leírható »retorikusként«” (Schiappa, 2001, 260.).
A nagy retorika tehát a retorikai elmélet kiterjesztését és popularizálását jelenti:
a retorikai fordulat realizálódását a tudományokban és a jelenségek tudományos
értelmezésében, a diszkurzív jelenségekben. A nagy retorika mindenütt jelenlévő, globális paradigma, amely az emberi-társas létezés valamennyi dimenziójában érvényes lehet.
Ezzel ellentétben, a kis vagy kicsi retorika a nyelvi elemek és műveletek rendszere, amelyekkel szövegeket és érveléseket hozhatunk létre; eszköztár és eljárásrend. A nagy és kis retorika léte és a két felfogás közötti ellentétek abban az
eszmecserében kristályosodtak ki, amelyet Pilip Parameshwar Gaonkar (1990) a
retorikai fordulatról írt kritikai esszéje indított el. Gaonkar (1990, 1993) megítélése szerint a retorikát vagy a meggyőző szövegkészítés jól elhatárolható gyakorlataként definiáljuk, vagy egy olyan átfogó, mindenre vonatkozó gondolkodásmódként, amely mint ilyen alaktalan, saját identitás nélküli. Utóbbi esetben a retorika
az emberi állapot valamennyi dimenziójára kiterjeszthető pervazív, de egyben
parazitikus tudományág. Előbbi, vagyis a kis retorika képviselői, Gaonkart beleértve, a klasszikus retorikai tudás visszaállítását, a retorika tudományos-gyakorlati jellegének újbóli pontos elhatárolását sürgetik, és úgy vélik a nagy retorika
voltaképpen egy járvány, amely „aláássa a retorika mint szituatív gyakorlati tudomány önképét” (Gaonkar, 1993, 292.). A nagy retorika művelői ugyanakkor a
retorikai hagyomány újraértelmezését, a retorikatudomány átalakítását, a retorikai műveltség alkalmazási körének jelentős bővítését, a retorika mint általános
diskurzustudomány felfogását kezdeményezik. Míg utóbbiak a tudományág történeti bőségével érvelnek, előbbiek visszakövetelnék formális rendezettségét, és
a „si omnia nulla” tételét használják a „nagyok” ellen.
A nagy és kis retorikák közti feszültséget feltehetően nem a bármelyik melletti állásfoglalás csökkentheti. Ellenkezőleg, olyan megoldás szükséges, amely
se nem korlátozza, se nem bővíti a retorika mozgásterét, amely nem becsüli sem
alul, sem túl a patinás tudományág lehetőségeit. A nagy retorika szerint a retorika
mindenre vonatkozik, a kis retorika szerint csak az érvelő szövegekre. Ugyanakkor a klasszikus tudomány számos olyan elméleti és gyakorlati elemet tartalmaz,
amelyet mindkét megközelítés figyelmen kívül hagy. A két paradigma szembeállítását tehát egy harmadik bevezetésével kezelhetjük – a mély retorika (vö. Crosswhite, 2013) felfogásával. Mély retorikán azt a tudományos perspektívát értjük,
amely nem a retorikai alkalmazás korlátozásában vagy bővítésében látja a diszciplína jövőjét, hanem a retorikán belül újabb, az uralkodó retorikai kánonokban
elsikkadó elemek feltárásában, hangsúlyossá tételében. Jelen tanulmány a mély és
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ennek révén új retorikai felfogást a diszciplina vizuális-szenzuális vonatkozásában törekszik megragadni, szakítva azzal a kis retorikai alaptétellel, mely szerint
a retorika kizárólag a meggyőző beszéd tudománya. A következőkben azokat az
alkotóelemeket mutatjuk be röviden, amelyek létrehozhatják az új retorika mint
mély retorika elméleti keretét (lásd a kis, nagy és mély retorikákat kulcsfogalmaik szerint bemutató, összevető 1. ábrát).

1. ábra. A kis, nagy és mély retorikák kulcsfogalmai
(saját szerkesztés)

4. VIZUÁLIS-SZENZUÁLIS RETORIKA: ÚJ RETORIKA
A klasszikus retorika neves kutatói, a görög-római szövegekből dolgozó filológusok között is találunk olyanokat, akik az eredeti források alapján újradefiniálják a retorikát. Így tesz George Kennedy, aki Arisztotelész Rétorika fordításának
első kiadásához fűzött tanulmányában a retorikát energiaként határozza meg,
amely „az érzelmek és gondolatok belső sajátja, és amelyet a jelek rendszere,
beleértve a nyelvet is, közvetít mások felé annak érdekében, hogy döntéseikre és cselekvéseikre hasson” (Kennedy, 1991, 7.). Meglátása szerint a retorika
nem ennek az energiának a közvetítője, hanem maga az energia, amely minden
élőlényben, a növényekben és állatokban is munkál. Ezzel a meglepően új meghatározással a retorikai szituáció mint egyfajta ökológia értelmezése is lehetővé
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válik, amelyben a meggyőzést „a csoportok közti energiaáramlás, energiacsere,
energiaátvitel” (Robinson, 2016, 1.) folyamataként, szomatikus jelenségként írhatjuk le. A retorika ebből a nézőpontból az élővilág egészében értelmezhető
hatóerő és annak jelek révén történő megosztása. A jelek természetesen nem
csupán nyelviek lehetnek, hanem valamennyi közlési-észlelési csatornára kódoltak (Kennedy, 1998, 215.), beleértve a vizuális és testi jeleket is.
Kennedy számára a retorika nem kizárólagosan fizikai energia, sokkal inkább
a tapasztalásból és kódolásból, a közönség figyelméből létrejövő erő (Kennedy,
1992, 2.). Későbbi, általános retorikáról szóló tanulmányában a retorikai kód univerzális elveit fekteti le (Kennedy 1992, 4–14.). Valamennyi a retorika elsőségéről
szól: a retorika megelőzi a beszédet, az írást, az intencionalitást. Az ötös retorikai kánon (feltalálás, elrendezés, kifejezés, memória, előadás) sorából az előadás
megelőzi a többit – a retorika tehát mindenekelőtti, tekintve, hogy a természet
hatással bíró jelensége. Kennedy energiadefiníciójának egyik sarokpontja, hogy
ez a hatóerő nem köthető csupán a nyelvi kifejezéshez, annál sokkal általánosabb
és egyetemesebb. Ebből pedig kibontható a retorika szenzuális, vizuális, szomatikus természete is.
Az energiával párhuzamosan az utóbbi évtized klasszikus retorikai kutatásaiban ismét hangsúlyosabban jelenik meg a kairosz fogalma. A kairosz az idő
antik felfogása, a retorika időzítése, amely nem mennyiségi, hanem minőségi
jellemző; és amely abból indul ki, hogy a „diszkurzív helyzetek minősége, kialakulása és lefolyása kevésbé időbeli terjedelmükön, mintsem a bennük működésbe lépő erőkön múlik” (Hawhee, 2004, 66.). A kairosz koncepciója a racionális
logika elvont elvei helyett a kialakuló társas szituációra vonatkozó tudatosságot,
a bennfoglaltságot, jelenlétet érvényesíti – az adott közösségben és pillanatban
való teljes részvételt. Voltaképpen tehát a kairosz a lehetőség, amelyet a kommunikátor észrevesz, és amelyben a retorika mint energia működésbe léphet. Debrah Hawhee (2004, 2011, 2015, 2017) egyike azoknak a klasszika-filológusoknak, akik a retorika eredeti antik szövegeiből emelnek ki sokáig félreértelmezett
vagy elhanyagolt fogalmakat, megközelítéseket. Meggyőződése szerint – összecsengve Kennedy energiameghatározásával – a retorika mindig is elsősorban az
érzékekhez, az érzékeléshez, a látáshoz kapcsolódott. Munkáiban egyértelművé
teszi, hogy a retorika eredetileg a teljes személyiség testi és diszkurzív kifejezésének egysége volt, a retorikai gyakorlat célja pedig az, hogy a „láthatót
a megfogalmazhatóval” (Hawhee, 2004, 163.), az érzékelést a tudással, majd a
beszéddel összekapcsolja. „A látás és a beszélés együttesen működtek a kifejezésben” (Hawhee, 2004, 163.), jegyzi meg ugyanott Debra Hawhee, hozzátéve,
hogy az ókori athéni kultúrában a retorika feladata volt, hogy az érzékeléssel, látással befogadott világot reaktualizálja a beszéddel. Amint Daniel Heller-Roazen
megerősíti, „a régiek keveset beszéltek a tudatosságról és igen sokat az érzékelésről” (Heller-Roazen, 2007, 21.), a retorikában is (Hawhee, 2017). Az eredeti
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retorika, ezek szerint, nem elsősorban a beszédszöveg készítésének eszköztára
volt, hanem a helyzetet, a hatóerőt, az érzékelést, majd a képzeletet összekapcsoló művészet. John Poulakos és Steve Whitson a retorika szenzoriális elméletéről
írt tanulmányukban így fogalmaznak: „ez a retorika figyelembe veszi a testet és
annak érzékszerveit, számol velük és vonatkozik rájuk; az episztemikus retorika
ugyan törekszik meghaladni az érzékeket, de nem képes rá” (Whitson–Poulakos,
1993, 132.).
Az energia, a kairosz, az érzékek bevonása egy olyan diszkussziót nyithat meg,
amely a retorika egy rég elfeledett instrumentalitását; a vizuálist, a szenzuálist
illeti. Előttünk áll a „retorikai szenzórium” (Hawhee, 2015), hogy belépjünk, és
(újra) felfedezzük alkotó elemeit. Közöttük a phantasiát, a beszélő azon belső képességét, amely a képzeletet a gondolkodást és az emlékezetet összekapcsolja, az
ingeniumot, azt a kreatív erőt, amely a világgal való találkozás, a figyelem és a
kifejezés sajátja, az enargeiát, az élénk, láthatóvá tevő kifejezés ókori fogalmát,
az ekphrasziszt, a hallgatóság szeme elé hozott-idézett leírást vagy a retorikai memorizálás képeken és helyeken alapuló, komplex rendszerét (Aczél, 2017, 35–36.).
Valamennyi fogalom része volt a klasszikus retorikai elméletnek, újrafelhasználásuk pedig új dimenziókat nyithat a retorika tárgyalásában. Olyan új dimenziókat, amelyeknek feltétlen összetevője a vizuális-szenzuális, és amelyek nem
elsősorban tágítják, hanem elmélyítik a retorikáról való tudásunkat; elvezetnek a
mély retorikához.

5. ÖSSZEGZÉS
Az elmúlt fél évszázad retorikai teoretizálásának rövid, problémaorientált áttekintésével felvillantottuk a kis (purista) és nagy (univerzalista) retorikai paradigmák
között meghúzódó konfliktust, és a tanulmány célkitűzésének megfelelően az új
retorikai irányvonalat nem egyikben vagy másikban, hanem egy harmadikban, az
ún. mély retorikában ragadtuk meg. Mély retorikának azt a megközelítést neveztük, amely nem az alkalmazás szűkítésében vagy tágításában, hanem a 2600 éves
retorikai elméletben mutat fel újabb, eddig kevéssé tárgyalt kiindulópontokat és
jellemzőket. Ezeket tekinthetjük – a tanulmány alapkérdésére válaszként – egy új
retorika megalapozó, de legalábbis orientáló tényezőinek. A klasszikus retorika
fogalmi komplexitásán alapuló újabb definícióból kiindulva a retorikát energiaként fogtuk fel, a retorikai szituációt pedig kairoszként, és felsoroltuk a retorikai
elmélet és gyakorlat azon elemeit, amelyek igazolják, hogy a retorika a kezdetektől is többre vonatkozott, mint a verbális meggyőzésre; amelyek bizonyítják, hogy
a látás, az érzékelés, a testmozgás alkotó és szerves része a retorikai kommunikációnak, a szövegezés előtt és azon túl is. A tanulmány rövidsége ebbe a formálódó fogalmi keretrendszerbe inkább bepillantást, mint valódi elmerülést engedett.
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Ugyanakkor felvetette a retorika diszciplináris státusztának újratárgyalhatóságát
és egy új retorikai paradigma lehetőségét a retorika eredeti, nemnyelvi, nemkognitív természetén keresztül. Egyfajta új víziót kínált fel az idős tudományág számára. Olyan víziót, amelynek végre a vizualitás is része lehet.
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A nullhipotézis szignifikanciateszt alapvető problémája, hogy nem ad választ az
empirikus kutatók számára a következő, igazán fontos kérdésre: milyen valószínűséggel tévedünk, ha egy becsült pozitív (vagy negatív) különbség alapján arra következtetünk, hogy a valóságos különbség pozitív (vagy negatív). A bayesi statisztikai
irodalomban azonban ismert az az állítás, miszerint a p-érték felfogható különbségek
és hatások előjelére, irányára vonatkozó hipotézisek poszterior valószínűségeként is.
Jelen tanulmányban bebizonyítom, hogy a p-érték fele annak valószínűségét méri,
hogy a valóságos összefüggés iránya ellentétes a becsült összefüggés előjelével.
A tanulmány végén amellett érvelek, hogy ez az erdmény jelentős mértékben hozzájárulhat a becslési eredmények értelmezéséhez.
A nullhipotézis szignifikanciateszt elméletét és gyakorlatát évtizedek óta vitatják
a statisztikusok, pszichológusok és társadalomtudósok. Bárdits, Németh és
Terplán [2016] szisztematikusan áttekintették a nullhipotézis szignifikanciateszttel
és a p-érték használatával kapcsolatos problémákat. Ezek közül néhányat Hunyadi
és Vita [2016], illetve Vargha [2016] is megvizsgált. Jelen tanulmány kizárólag egy
problémára fókuszál: arra a gyakori félreértésre, hogy a p-érték a nullhipotézis vagy
akár az alternatív hipotézis valószínűségét fejezi ki.
Vajon mi csábítja az empirikus kutatókat erre a tévedésre? A kutatásokat motiváló hipotézisek valamilyen különbség vagy hatás előjeléről, irányáról tesznek állítást,
az érdekes tudományos viták pedig különbségek, változások, hatások irányára vonatkoznak. Különösen a társadalomtudományokban tipikus tapasztalat, hogy egy adott
hipotézis tesztelésével foglalkozó kutatások eredményei vegyesek: egyes becslések
pozitívak, mások negatívak; egyes becslések kismértékű, mások nagymértékű hatást
* Szeretnék köszönetet mondani a kézirat anonim bírálójának a hasznos tanácsokért.

Statisztikai Szemle, 97. évfolyam 8. szám 799—806. oldal

800

Bartus Tamás

mutatnak. Ilyen körülmények között az empirikus kutatók érdekeltek abban, hogy
megbecsüljék annak valószínűségét, hogy az adott eredmény alátámasztja a kutatást
motiváló hipotézist (Hempel [1966], García-Pérez [2017]).
A p-érték első látásra nem használható fel a kutatást motiváló hipotézis valószínűségének mérésére. A bayesi statisztikai irodalomban azonban ismert az az álláspont, miszerint a p-érték felfogható a szóban forgó tartalmi hipotézis poszterior valószínűségeként is (DeGroot [1973], Pratt–Raiffa–Schlaifer [1995]), és a p-érték fele
azonos annak valószínűségével, hogy a paraméter előjele ellentétes a becslésével
(Lecoutre–Poitevineau [2014], Marsman–Wagenmakers [2017].1 Jelen tanulmányban először ezt az állítást bizonyítom. A bizonyítás az integrálás Laplace-módszerére
(Raftery [1995], Kass–Raftery [1995]), valamint Pratt–Raiffa–Schlaifer [1995]
valószínűségszámítási gondolatmenetére támaszkodik. A szóban forgó elemek kombinálása azonban – reményeim szerint – újszerű. A második fejezetben amellett érvelek, hogy a p-érték poszterior újraértelmezése lehetővé teszi a kutatási eredmények
világos és közérthető értelmezését, és kiküszöbölheti a szignifikáns különbségek
vagy hatások nyelvén megfogalmazott hibás értelmezéseket.

1. A p-érték mint poszterior valószínűség
Az egyszerűség kedvéért feltételezzük, hogy a kutatást egyetlen hipotézis motiválja: egy adott változó hatása2 pozitív (vagy negatív). Az empirikus kutatás célja így
egyetlen paraméter, β becslése. A becsléshez használt mintát – pontosabban, annak
releváns megfigyeléseit és változóit – D-vel jelöljük. Legfontosabb feltevésünk, hogy
a paraméter becsléséhez a maximum likelihood módszert használjuk, és így a becslés





után a paraméter tetszőleges értékénél értelmezhető az L D  likelihood függvény.

A kutatást motiváló elméleti hipotézis szerint β pozitív (vagy negatív). Mivel





poszterior valószínűségeket is becsülni szeretnénk. A bizonyítás során a P  β  0 D 
valószínűség helyett a P  β  0 D  valószínűséget használjuk. Ezzel a cserével terméa mintából levont következtetések bizonytalanok, a P β  0 D



és P β  0 D

1
Vargha [2015] könyvében is szerepel egy hasonló tétel: az ún. harmadfajú hiba valószínűsége nem lehet
nagyobb a választott szignifikanciaszint felénél. Vargha állítása véleményem szerint nyilvánvalóan igaz – ezzel
szemben a bayesi állítás igazolásra szorul. További különbség, hogy Vargha érvelésében olyan feltételes valószínűségek szerepelnek, melyek a nullhipotézis igazságát feltételezik. A bayesi megközelítés ezzel szemben
poszterior valószínűségekkel dolgozik.
2
A hatás terminust lazán használom: az olvasó „hatás” helyett bátran gondolhat összefüggésre vagy különbségre.
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szetesen azt is feltételezzük, hogy P β  0 D  0 . Ez a feltevés realisztikus, hiszen
végtelenül kicsi annak a valószínűsége, hogy a paraméter értéke pontosan nulla.









Az érdeklődés középpontjában szereplő P β  0 D és P β  0 D poszterior
valószínűségeket a Bayes-tétel segítségével definiálhatjuk (lásd Hunyadi [2011]):











0





P β  0 D   L D β π  β  dβ P  D  ,
0



/1/



P β  0 D   L D β π  β  dβ P  D  ,



ahol L D β



–

a β paraméter melletti hipotetikus likelihood érték, π  β  annak

a priori valószínűsége, hogy az ismeretlen paraméter értéke β , P  D  pedig a minta
előfordulási valószínűsége.
A prior valószínűségekkel kapcsolatban a legegyszerűbb feltevéssel élünk: π  β 
konstans, vagyis nem függ β -tól. A prior valószínűségek tehát nem informatívak.
Ez a feltevés lehetővé teszi a prior valószínűségek kiküszöbölését. Emeljük ki
a π  β  tényezőt az integrálokból, majd osszuk el a két poszterior valószínűséget
egymással. Ekkor π  β  -vel egyszerűsíthetjük mind a számlálót, mind a nevezőt.
A pozitív kimenet poszterior esélye tehát:


  L D β dβ
 

P  β  0 D
P β 0 D


0

 L  D β  dβ .
0

–

Egyszerűsített jelöléssel:


  L β dβ
  
P  β  0 D
P β 0 D


0

0

 L  β  dβ .

/2/

–

A jobb oldalon szereplő integrálokat a Laplace-módszerrel közelítjük. Ehhez elő-





ször a L D β hipotetikus likelihood logaritmusát a következő Taylor-sorfejtéssel
közelítjük:
2
log L  β   log L  b  log L  b  β – b  log L  b  β – b 2 ,
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ahol log L  b és log L  b a log-likelihood függvény b szerinti első és második
deriváltjait jelöli. Mivel b maximum likelihood becslés, az első derivált és így
a log L  b  b – β  szorzat is zérus. Vezessük be továbbá az s 2  –1 log L  b jelölést, amely azt fejezi ki, hogy a becslés varianciája a második derivált reciprokának
– többváltozós esetben a Hesse-mátrix inverzének – mínusz egyszerese. Ekkor
log L  β   log L  b –  β – b

2

2s 2

és
2

 β – b 

L  β   L  b exp –
.

2s 2 



A jobb oldalon szereplő exponenciális kifejezés a normális eloszlás sűrűségfüggvényének definíciójában is szerepel. Így ez az összefüggés azt állítja, hogy a hipotetikus
likelihood a maximum likelihood becsléshez tartozó likelihood és egy normális eloszlású sűrűségfüggvény szorzatával arányos. Ha ezt a sűrűségfüggvényt f  β , b, s -sel
jelöljük, akkor a hipotetikus likelihood értéket közelítő képlet felírható
L  β   L  b f  β , b, s 

/3/

formában is. A /3/ egyenletben szereplő összefüggés segítségével a /2/ egyenletben
szereplő poszterior esély a következő egyszerű formában adható meg:


  f β, b, s dβ
 

P  β  0 D
P β 0 D



0

0

 f  β , b, s  dβ .

–

0

Mivel a  f  β , b, s dβ integrál az F  0, b, s  kumulatív eloszlásfüggvényt de–

finiálja, a poszterior odds tömören felírható a


  1 – F  0, b, s
F  0, b, s 
P  β  0 D
P β 0 D
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formában. Ebből pedig könnyen kiszámolhatjuk a P β  0 D és P β  0 D valószínűségeket:





P β  0 D  1 – F  0, b, s  ,



/4/



P β  0 D  F  0, b, s  .
A normális eloszlás képletében szereplő β – b különbség felírható a – b –  – β 
formában is. Emiatt tetszőleges β , b, s értékekre teljesül az f  β , b, s   f  – b, – β , s 
azonosság. Így tehát a /4/ jobb oldalán szereplő F  0, b, s  valószínűség F  – b, 0, s  sel azonos. Ha még azt is felhasználjuk, hogy a kumulatív normális eloszlás szimmetrikus, azaz 1 – F  – b, 0, s   F  b, 0, s  , akkor a /4/ egyenlet átalakítható a





P β  0 D  F  b, 0, s  ,





P β  0 D  1 – F  b, 0, s 
formára.
A p-érték definíciószerűen annak valószínűsége, hogy a nullhipoztézis fennállása
esetén a mintában az aktuális vagy egy annál extrémebb becslést kapunk. Ez a valószínűség természetesen az 1 – F  b, 0, s  különbség. A poszterior valószínűségek
tehát a p-értékek függvényei. A kapcsolat pontos leírásához definiáljuk az I   indikátorváltozót: ennek értéke 1, ha a zárójelben szereplő kifejezés igaz, különben
az értéke nulla. A szokásos kétoldalú statisztikai teszteknél azonban a p-érték
az 1 – F  b, 0, s  különbség kétszerese. A poszterior valószínűségek és a p-értékek
kapcsolata tehát:





P β  0 D  I  b  0  1 – p 2   I  b  0 p 2 ,





P β  0 D  I  b  0  p 2  I  b  0  1 – p 2  .
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Az /5/ egyenletben szereplő eredményt a következő egyszerűbb formában is
felírhatjuk:
P  β előjele = b előjele  1 – p 2 ,
P  β előjele  b előjele   p 2 .

/6/

A /6/ egyenlet üzenete egyszerű: a p-érték fele annak valószínűségét méri, hogy
a valóságos összefüggés iránya ellentétes a becslés előjelével.
A képlet értelmezéséhez vegyünk egy példát! Bárdits–Németh–Terplán [2016]
nyomán képzeljük el, hogy egy kísérleti kutatásban a t-próbastatisztika eredménye
t = 2,7, az empirikus szignifikancia p = 0,01. Tegyük fel azt is, hogy a kísérleti csoportban kedvezőbb eredményt kaptunk, mint a kontrollcsoportban. A kísérleti és
a kontrollcsoport összehasonlítása tehát azt sugallja, hogy a beavatkozás hatása pozitív. Ekkor a /6/ egyenlet alkalmazásával a p = 0,01 empirikus szignifikanciából arra
következtethetünk, hogy 0,995 annak a valószínűsége, hogy a beavatkozásnak tényleg pozitív a hatása. Másképp fogalmazva: 0,005 valószínűséggel tévedünk, amikor
a pozitív eredményt általánosítjuk, és a beavatkozás pozitív hatására következtetünk.

2. Következtetések
Az előző részben bizonyítottam, hogy a p-érték a tartalmi szempontból fontos hatások irányával kapcsolatos hipotézisek poszterior valószínűségét méri. A /6/ egyenletben megfogalmazott eredményünk szerint a p-érték fele annak valószínűségével
azonos, hogy a valóságos összefüggés iránya ellentétes a becslés előjelével. Az alacsony p-érték arra utal, hogy a hatás valós iránya nagy valószínűséggel megegyezik a
becslésével. Ekkor a kutató szinte biztos lehet a dolgában, amikor a mintabeli pozitív
(vagy negatív) hatásból arra következtet, hogy a valóságban is pozitív (vagy negatív)
a hatás. A magas p-érték viszont azt sugallja, hogy nagy valószínűséggel tévedhetünk, amikor egy pozitív (vagy negatív) becslési eredményből egy pozitív (vagy
negatív) összefüggésre következtetünk. Extrém esetben, ha p = 1, a kutató akár
pénzdobással is választhatna a tartalmi hipotézisek közül, anélkül, hogy gondosan
szemügyre venné a becslések előjelét és nagyságát.
Úgy vélem, hogy a p-érték bayesi újraértelmezése jelentős mértékben egyszerűsíti
a kvantitatív kutatási eredmények értelmezését. Egyrészt könnyen érthető az
az eredmény, hogy a p-értékek a tartalmi következtetésekben rejlő tévedés esélyét
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fejezik ki. Ez az eredmény azt az üzenetet hordozza, hogy a statisztikai következtetés
nem a nullhipotézis és az alternatív hipotézis közötti választásról, hanem a mintabeli
eredményekből levont tartalmi következtetések bizonytalanságának megállapításáról
szól. Másrészt segítheti a kutatókat, hogy ne kövessék el a „nem szignifikáns, tehát
nincs hatás” típusú tévkövetkeztetést (Wasserstein–Schirm–Lazar [2019]).3
Fontos megjegyezni, hogy a p-érték bayesi újraértelmezésének elfogadásához nem
kell igazi bayesi statisztikusnak lenni. A bayesi statisztika alkotóelemeiből csak azt
a gondolatot használtuk fel, hogy a kutatók számára fontos valószínűségek együtthatók
előjelére vonatkozó poszterior valószínűségek (Hunyadi [2011]). Viszont nem köteleződtünk el az informatív prior eloszlások használata és a statisztikai következtetés
döntéselméleti megközelítése mellett. A poszterior valószínűségeket sem a bayesi
statisztikában ismert numerikus eljárásokkal számoltuk ki (Kass–Raftery [1995]),
hanem – az analitikus áttekinthetőség érdekében – a Laplace-módszerrel közelítettük.
Emiatt fontos hangsúlyozni, hogy a p-értékekkel csupán közelítjük a tartalmi következtetéseinkben rejlő kockázatot.
Végül érdemes felhívni a figyelmet a jelen tanulmányban kifejtett megközelítés
korlátaira. Egyrészt az /5/ és /6/ egyenletekben szereplő összefüggések közelítőleg
érvényesek. Ennek fő oka az, hogy a poszterior valószínűségeket nem kiszámoltuk,
hanem a Laplace-módszerrel közelítettük. A másik ok, hogy a levezetés során konstans
prior valószínűségeket feltételeztünk. Ez a feltevés lehet hamis is – de sajnos ezt
a kérdést nem tudjuk eldönteni. Másrészt az /5/ és /6/ egyenletekben szereplő összefüggések maximum likelihood – vagy azzal ekvivalens – módszerrel becsült paraméterekre vonatkoznak. Így a jelen tanulmány érvelése nem terjed ki azokra a statisztikai
próbákra, melyek becslések, modellek, elméleti eloszlások illeszkedését vizsgálják.
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logisztikus regressziós modellek – azonban nem adnak
érdemi megoldást a problémára. A tanulmány ennek a
kudarcnak az elemzésével zárul.
TÁRGYSZÓ:
Logisztikus regressziós együtthatók.
y-standardizálás.
KHB-módszer.
DOI: 10.20311/stat2019.3.hu0221

Statisztikai Szemle, 97. évfolyam 3. szám 221—240. oldal

222

Bartus Tamás — Kisfalusi Dorottya — Koltai Júlia

Az utóbbi években egyre több figyelmet kapott az a probléma, hogy a logiszti-

kus (és más nemlineáris) regressziós modellek együtthatói sok tekintetben különböznek a lineáris regressziós modellek együtthatóitól. Ennek következtében egyes kutatási kérdések megválaszolása nemlineáris modellek használata esetén bonyolultabb,
mint a lineáris regresszióelemzés esetén. Lineáris regressziós modellek becslésével
például vizsgálni tudjuk, hogy eltérő-e egy-egy magyarázó változó függő változóra
gyakorolt hatása a megfigyelési egységek különböző csoportjaiban. A paraméterbecslések alapján így többek között össze tudjuk hasonlítani, hogy az iskolai végzettség miként hat a fizetésekre különböző társadalmi csoportokban (például a férfiak és
a nők tekintetében), különböző országokban vagy különböző adatfelvételi időpontokban. Ugyanez az összehasonlítás logisztikus regressziós modellekben problémás
lehet, ha a reziduális variancia mértéke társadalmi csoportonként, országonként vagy
időpontonként különbözik (Allison [1999], Keele–Park [2005], Long–Mustillo
[2017], Mood [2010], Williams [2009]).
Továbbá a lineáris regressziós modellekkel szemben a logisztikus regressziós
modellek paraméterbecsléseit abban az esetben is befolyásolják a modellből kihagyott magyarázó változók, ha azok függetlenek a modellbe bevont magyarázó változóktól (Mood [2010]). Emiatt az egymásba ágyazott modellek1 (nested models) paraméterbecsléseinek összehasonlításával kevésbé tudunk az összefüggések mögött
álló magyarázó mechanizmusokra következtetni. Tegyük fel például, hogy az előléptetések során tapasztalható nemi különbségeket szeretnénk magyarázni. Ha lineáris
regresszióelemzés során azt látnánk, hogy az iskolai végzettség bevonásával
nő/csökken a nem hatása a függő változóra, arra következtethetnénk, hogy a nők és a
férfiak összetétele eltér az iskolai végzettségüket tekintve, és a nemi különbségeket
részben elfedi/magyarázza az iskolai végzettségben tapasztalható összetételbeli különbség. Logisztikus regresszióelemzés során a nem változó paraméterbecslésének
két modell közötti összehasonlításából nem következtethetünk egyértelműen ugyanezekre a mechanizmusokra, mivel további magyarázó változók bevonásával akkor is
növekedhet egy változó paraméterbecslése, ha a magyarázó változók között nincs
összefüggés.
A tanulmányban először azt ismertetjük, hogy a paraméterbecslések összehasonlítása során mi okozza az eddig bemutatott nehézségeket. A probléma gyökere az,
hogy a logisztikus regressziós együtthatók egy látens változós modellben értelmez1

Egymásba ágyazott modellek alatt azt értjük, amikor egy modellbe fokozatosan egyre több magyarázó
változót építünk be, így az újabb modellek tartalmazzák azokat a változókat is, amelyek a korábbi modellünkben szerepeltek.
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hető strukturális együtthatók2 és a reziduális szórás hányadosai. Az alapvető identifikációs probléma az, hogy a strukturális hatások és a reziduális szórás külön-külön
nem becsülhetők. Amit becsülni tudunk, csak ennek a két tényezőnek a hányadosa.
Eltérő modellspecifikációkban, illetve mintákban a reziduális szórás is eltér, emiatt
az ilyenkor kapott becslések nem tükrözik a strukturális hatások különbségeit.
A tanulmány fő kérdése természetesen az, hogy milyen módszerekkel lehet „közös
nevezőre hozni” a logisztikus regressziós együtthatókat annak érdekében, hogy következtetni tudjunk a strukturális együtthatók valós eltérésére.
Ezt követően az egymásba ágyazott modellek összehasonlításával foglalkozunk.
Az együtthatók összevetésére két módszert dolgoztak ki. Az y-standardizálás módszere (Winship–Mare [1984]) lehetővé teszi a reziduális szórások hányadosának
becslését. Ezáltal a strukturális hatások hányadosa is becsülhetővé válik. A KHB(Karlson–Holm–Breen-) módszer (Karlson–Holm–Breen [2012]) lényege abban áll,
hogy a kontrollváltozókat felbontja egy szisztematikus és egy véletlen komponensre,
a többváltozós becsléseket pedig a véletlen komponenseket tartalmazó,
kváziegyváltozós becslésekkel hasonlítja össze. Mindkét módszer sikeresen megoldja az összehasonlíthatósági problémát, a KHB-módszer azonban valamivel pontosabb a másiknál.
Végül az eltérő részmintákra vonatkozó becslések összehasonlításával foglalkozunk. A különböző részmintákban becsült logisztikus regressziós együtthatók összehasonlítása első látásra egyszerűnek tűnik, ha a csoportspecifikus regressziók helyett
a teljes mintára vonatkozó, csoport-interakciókkal kibővített regressziós modellt
becsüljük. A csoportspecifikus hatások összehasonlítása ekkor az interakciós hatások
előjelének és szignifikanciájának megítéléséből áll. Az alapvető identifikációs probléma miatt azonban a csoport-interakciók jelenléte nemcsak a strukturális hatások
eltérésével magyarázható, hanem azzal is, hogy a csoportokban eltér a reziduális
szórás. A problémára kétfajta megoldás ismert. Az elsőt Allison [1999] javasolta, és
statisztikai tesztek végzésével jár. A másik pedig a Williams [2009] által kidolgozott,
heterogenitást tartalmazó logisztikus regressziós modell. A két eljárás bemutatása
után amellett érvelünk, hogy ezek a módszerek nem adnak valódi megoldást a problémára. Majd a tanulmány végén azt próbáljuk értelmezni, hogy miért nem oldható
meg az összehasonlíthatósági probléma az eltérő részmintákra vonatkozó modellek
esetében.

2
Strukturális együtthatónak nevezzük azokat az együtthatókat, amelyek megmutatják, hogy miként befolyásolják a megfigyelt magyarázó változók a látens függő változó által leírt jelenséget.
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1. A probléma
A logisztikus regressziós modellnek két megfogalmazása létezik (Buis [2016],
Hajdu [2004]). Az egyszerűbb és valószínűleg népszerűbb megfogalmazás egy valószínűségi modell:
logit  y  1  βx ,

/1/

ahol y a diszkrét függő változó ( y  1 a „siker”, y  0 a „kudarc”), a logit függvény az argumentumban szereplő esemény esélyének logaritmusa, βx pedig az
együtthatók és a magyarázó változók lineáris kombinációja. A β együtthatók a logisztikus regresszió paraméterei. A jobb oldalon ugyan nem szerepel hibatag, a megfigyelt kimenet és a magyarázó változók közötti kapcsolat sztochasztikus jellegére az
utal, hogy a bal oldalon nem a megfigyelt kimenet, hanem a bekövetkezési esély
logaritmusa szerepel.
A másik, látens változós megfogalmazás (Fülöp [2002]) abból a feltevésből indul
ki, hogy létezik egy folytonos változó, y  , amely a szisztematikus és a véletlen
komponensek összege:
y   αx  σε ,

/2/

ahol αx a magyarázó változók és az együtthatók lineáris kombinációja (tehát
αx   αx ), ε a nulla várható értékű és π 3 szórású eloszlást követő (standard)
logisztikus eloszlásfüggvény3, σ pedig a reziduum tényleges szórása. Fontos felhívni

a figyelmet arra, hogy a reziduális szórás mértéke nem 1, hanem π 3 .
A σ paraméter egész pontosan azt fejezi ki, hogy a tényleges reziduális szórás hányszorosa a standard szórásénak. Az α együtthatókat strukturális együtthatóknak szokás nevezni, mivel ezek ragadják meg, hogy miként befolyásolják a megfigyelt magyarázó változók azt a jelenséget (például attitűdöt, hajlamot, hasznosságot), amiről
a folytonos függő változó segítségével gondolkodunk.
A folytonos függő változót azonban nem figyeljük meg, az „pusztán” elméleti
konstrukció, aminek segítségével a diszkrét függő változó bekövetkezése levezethető. A megfigyelt diszkrét függő változó (sikeres-e: igen/nem) és a látens y  változó
(sikerre való hajlam) között a mérési modell teremt kapcsolatot:
y  1, ha y   0;
y  0, ha y   0.

/3/

3
Fontos hangsúlyzni, hogy a standard normális eloszlással ellentétben a standard logisztikus eloszlásfüggvény szórása nem egységnyi (lásd például Hunyadi [2004]).
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A /2/ egyenletben definiált látens változós lineáris regressziós modell és
a /3/ egyenletben definiált mérési modell a következőképpen határozza meg a siker
valószínűségét:
P  y  1  P  αx  σε  0  P  ε  – αx σ   1 – F  – αx σ  .

A logisztikus eloszlásfüggvény szimmetrikus, a siker valószínüsége tehát:
P  y  1  F  αx σ  .

/4/

Mivel az /1/ és /4/ egyenletek ugyanazt a valószínűséget definiálják, a közvetlen
valószínűségi modell β együtthatói és a látens változós lineáris regressziós modell
α együtthatói között a következő kapcsolat áll fenn (Allison [1999]):

β  α σ.

/5/

Az /5/ egyenlet azt állítja, hogy a logisztikus regressziós együtthatók nem azonosak a látens változós lineáris regresszió együtthatóival. Másképp fogalmazva: a logisztikus regresszió képtelen a strukturális együtthatók identifikálására, mivel a becsülhető β együtthatók a strukturális α együtthatók és az ismeretlen σ szórás hányadosai.
A logisztikus regresszió látens változós értelmezése azt vonja maga után, hogy a
logisztikus valószínűségi modell együtthatói nem értelmezhetők úgy, mint a lineáris
regressziós modell együtthatói, hiszen – a lineáris regressziós együtthatóktól
eltérően – a logisztikus regressziós együtthatók a strukturális együtthatók és az ismeretlen szórások hányadosai. Ebből az következik, hogy ugyanannak a változónak
eltérő modellekben vagy eltérő mintákban számolt logisztikus regressziós becsléseinek különbsége:

β1 – β2  α1 σ1 – α2 σ 2 .

/6/

Ez a skálatorzítás problémája: a becslésekben mutatkozó pozitív (vagy negatív) különbség nem vonja maga után, hogy a strukturális együtthatók különbsége is pozitív
(vagy negatív). Könnyen belátható, hogy az α1  α2 egyenlőtlenségből csak akkor
következik a β1  β2 egyenlőtlenség, ha teljesül az

α1 α2  σ1 σ 2  s
egyenlőtlenség (s a nem megfigyelt reziduális szórások hányadosa).
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A probléma két összefüggésben merül fel. Az egyik egy adott változó különböző,
egymásba ágyazott specifikációkban becsült együtthatóinak összehasonlítása.
Vegyük az alábbi modelleket:

y   α1 x  ε1;
y   α2 x  γz  ε2 .
Lineáris regressziónál az α1 – α2 különbség rendszerint zérustól eltérő, aminek az
elhanyagolt változókból fakadó torzítás az oka: az, hogy az x és a z változók valamilyen mértékben korrelálnak egymással, és a z kontrollváltozók hatása zérustól eltérő.
Logisztikus regressziónál az α1 – α2 különbség helyett csak a /6/ egyenletben definiált β1 – β2  α1 σ1 – α2 σ 2 különbséget tudjuk megfigyelni. Ha az egy- és a
többváltozós egyenletben azonos lenne a reziduális szórás, a logisztikus regressziós
együtthatók különbségét ismét csak az elhanyagolt változókból fakadó torzítással
magyarázhatnánk. A reziduális szórások azonban nem azonosak, mivel az egyváltozós modellben a z változó nem a szisztematikus komponensnek, hanem a hibatagnak
a része. Ha tehát a z változók együtthatói eltérnek nullától, akkor teljesülnie kell a
σ1  σ 2 egyenlőtlenségnek. Emiatt lehetséges, hogy a β1 – β2 különbséget alapvetően nem az elhanyagolt változókból fakadó torzítás (az α1 – α2 különbség), hanem a
reziduális szórások nem megfigyeltő különbsége magyarázza.
Logisztikus regressziós modellekben adott x magyarázó változó paraméterbecslése tehát abban az esetben is változik, ha a modellhez további, x-szel nem korreláló
változókat adunk hozzá. A korreláció hiánya miatt a strukturális együtthatók különbsége nem változik. Az új változók hozzáadásával viszont csökken a reziduális szórás,
ami az /5/ egyenlet alapján növeli az identifikálható logisztikus regressziós együttható abszolút értékét. A logisztikus regressziós modellek paraméterbecsléseit tehát
akkor is befolyásolják a modellből kihagyott magyarázó változók, ha azok függetlenek a modellbe bevont magyarázó változóktól. Előfordulhat tehát, hogy az egyváltozós modell becsült együtthatója akkor is kisebb a többváltozós modellben szereplő
becsült együtthatónál, ha a további bevont magyarázó változók függetlenek a közös x
változótól (Mood [2010]).
A másik kontextus a különböző részmintákban kapott becslések összehasonlítása.
Ha két csoportban (például a férfiak és a nők között) eltérést is találunk egy független változó hatása között, nem lehetünk abban biztosak, hogy ténylegesen van eltérés, hiszen a két alcsoport modelljeiben más és más lehet a meg nem magyarázott
rész (Allison [1999]). Például csupán a regressziós együtthatók nagysága alapján
nem mondhatjuk, hogy a férfiaknál az iskolázottság jobban számít a siker elérésében,
mint a nőknél, hiszen a két érték nem összevethető. Első látásra a probléma kiküszöbölhető lenne, ha az elemzést a férfiak és a nők összevont mintáján végeznénk, és a
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modellbe bevonnánk a nem és a vizsgált magyarázó változó interakcióját (Allison
[1999]). Ez a megoldási javaslat azonban figyelmen kívül hagyja azt – a tanulmányunk 3. fejezetében részletesen kifejtett – problémát, hogy az interakciós hatás a
reziduális szórásban tapasztalható, nemek közötti különbséggel is magyarázható.

2. Az egymásba ágyazott modellek
együtthatóinak összehasonlítása
Az egymásba ágyazott modellek együtthatóinak összehasonlítására két módszert
dolgoztak ki: az y-standardizálást (Mood [2010], Winship–Mare [1984]) és
a KHB-módszert (Karlson–Holm–Breen [2012]).4 A módszerek célja az, hogy az
eltérő strukturális hatásokat „közös nevezőre hozzuk”, azaz ugyanazzal a reziduális
szórással skálázzuk. A tanulmányban később látni fogjuk, hogy a „közös nevezőre
hozás” szoros kapcsolatban van egy dekompozícós eljárással. A becsült logisztikus
regressziós együtthatók – /6/ egyenletben definiált – különbsége ugyanis felírható a
következő formában:
β1 – β2   α1 – α2  σ 2  α1  1 σ1 – 1 σ 2 
  sβ1 – β2   β1 1 – s  ,

/8/

ahol s a szórások hányadosa: s  σ1 σ 2 . Az együtthatók becsülhető különbségét
tehát felbonthatjuk két tényező összegére. Az első tényező a strukturális együtthatók
átskálázott különbsége: az sβ1 együttható skálája ugyanis megegyezik a β2 együtthatóéval. A második tényező az eltérő skálák különbségét türközi, azaz felfogható a
skálatorzítás mérőszámaként. A probléma megoldásának kulcsa tehát az s  σ1 σ 2
hányados becslése.
4
A magyarázó változók különböző modellek közötti összehasonlításának egy további, valószínűségek öszszehasonlításán alapuló lehetséges eszköze a marginális hatások számítása. Logisztikus regressziós modellekben a hatások nagyságát értelmezhetjük oly módon, hogy a látens haszon, illetve a siker valószínűségének
változását vizsgáljuk (Angrist [2001]). Az esélyhányadossal szemben azonban egy magyarázó változó hatása a
siker valószínűségére nem konstans, és többféle mérőszámmal is megragadható (Long [1997]). Az egyik megoldás a marginális hatások számítása. Egy változó marginális hatása a feltételes várható értékek különbségeit
jelenti, és az esélyhányadossal szemben a marginális hatások számításakor nem csupán az adott változó paraméterbecslését vesszük figyelembe, hanem a többi változó értékét és paraméterbecslését is (Bartus [2003]).
Az átlagos marginális hatások összehasonlíthatók, azok értékét nem befolyásolja jelentősen a skálatorzítás,
amely a modellbe bevont magyarázó változókkal nem korreláló változók kihagyásából fakad (Mood [2010]).
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2.1. Az y-standardizálás
Az y-standardizálás módszerét Winship és Mare [1984] javasolta a skálatorzítás
kiküszöbölésének céljából. A módszer részletes kifejtése Karlson [2015] tanulmányában található. Képzeljük el, hogy a látens változós modellt lineáris regresszióval
becsüljük, a regressziós becsléseket – a strukturális együtthatókat – pedig elosztjuk a
függő változó szórásával. Ez a művelet az y-standardizálás. Mivel a függő változó
varianciája a szisztematikus és a véletlen komponensek varianciáinak öszege,
a j-edik magyarázó változó y-standardizált strukturális együtthatója:
αj

Var  αx   σ 2 π 2 3 .

/9/

A σ paraméter most explicit módon azt fejezi ki, hogy hányszorosa a tényleges
reziduális szórás a π 3 mértékegységnek.
A logisztikus regressziós együtthatók a lineáris regresszióval becsült strukturális
együtthatók és a σ hányadosai. Ha a /9/-ben szereplő tört számlálóját és nevezőjét is
megszorozzuk σ -val, majd – az /5/ egyenletet követve – az α együtthatókat
a σβ szorzatra cseréljük, akkor a σ -val való egyszerűsítés után a
βj

Var  βx   π 2 3

/10/

hányadost kapjuk, amelyben a β együtthatók a logisztikus regressziós együtthatók.
A hányadosban már nem szerepel σ , ezért az a becsült együtthatókból könnyen kiszámolható. A skálafüggő nyers logisztikus regressziós becslésektől eltérően
az y-standarizált együtthatók függetlenek a nem megfigyelt reziduális szórástól.
Az y-standardizálás módszere tehát lehetővé teszi a logisztikus regressziós együtthatók összehasonlítását.
Tételezzük fel, hogy az egymásba ágyazott modelleket ugyanazon a mintán becsüljük. Emiatt a látens függő változó varianciája mindegyik modellspecifikációban
változatlan marad. Az egyszerűség kedvéért vegyünk egy egyváltozós és egy többváltozós regressziós modellt. Ha a látens változó megfigyelhető lenne, e modellek
lineáris regressziós becslése után teljesül a
Var  α1 x   σ12  Var  α2 x  γz   σ 22

/11/

egyenlőség. A látens változókat azonban nem lehet megfigyelni. A logisztikus regressziós becsléket úgy kapjuk, ha a lineáris regressziós becsléseket elosztjuk a meg-

Statisztikai Szemle, 97. évfolyam 3. szám 221—240. oldal

Logisztikus regressziós együtthatók összehasonlítása

229

felelő szórással. Szorozzuk meg a /11/ egyenlet mindkét oldalát π 2 3σ 22 -tel! A szorzás és némi algebra után a következő egyenlőséget kapjuk:
s 2  Var  β1 x   π 2 3  Var  β2 x  δz   π 2 3 ,

/12/

ahol s 2  σ12 σ 22 . A reziduális szórások hányadosának ismeretében a strukturális
együtthatók hányadosa is becsülhetővé válik:
α1 α2  sβ1 β2 .

/13/

Továbbá s ismeretében a /8/ egyenletben szereplő dekompozíciót is el lehet végezni.

2.2. A KHB-módszer
A KHB-módszer a z kontrollváltozók felbontásával teszi összehasonlíthatóvá az
egymásba ágyazott modellek eredményeit. Az eljárás a következő. Vegyük az
y   α1 x  ε1 és az
y   α2 x  γz  ε2
látens változós modelleket. A módszer központi gondolata az, hogy a zk  δk x  rk
lineáris regresszióval a zk kontrollváltozót két, egymástól független komponensre
bonthatjuk: a δk x szisztematikus komponensre és az rk reziduális komponensre.
A dekompozíció segítségével a többváltozós modellt felírhatjuk az
y    α2   γk δk  x   γk rk  ε2
 α2T x   γk rk  ε2

/14/

formában. A /14/ egyenlet olyan regressziós modellt definiál, amelyben az érdeklődés középpontjában álló x változó mellett nem a természetes, hanem az x-től „függetlenített” kontrollváltozók szerepelnek. A  γk δk szorzatösszeg az elhanyagolt változókból fakadó torzítást méri, az egyenlet tehát kifejezi, hogy az egy- és a többváltozós becslések különbségét ez a torzítás magyarázza.
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A /14/ egyenletben szereplő modellt kváziegyváltozós modellnek nevezhetjük a
következő ok miatt. Az r változók függetlenek bármelyik x változótól, ezért az
α2T együttható akkor is konzisztensen becsülhető lineáris regresszióval, ha az r változók nem szerepelnek a modellben. Az r változók elhanyagolása az egyváltozós
modellhez vezet, ezért α2T  α1.
A kváziegyváltozós modell másik fontos tulajdonsága, hogy abban a többváltozós
modell reziduuma szerepel. Emiatt nemcsak az igaz, hogy a kváziegyváltozós modell
magyarázó változójának strukturális együtthatója azonos a valódi egyváltozós modellével, hanem az is, hogy a kváziegyváltozós modell logisztikus regressziós becslése az egyváltozós strukturális (látens változós) együttható és a többváltozós modellhez tartozó szórás hányadosa: β2T  α1 σ 2 .
A kváziegyváltozós logisztikus regressziós modell együtthatója és a többváltozós modell megfelelő együtthatója tehát ugyanazt a skálát, reziduális szórást feltételezi. A kváziegyváltozós és a többváltozós együtthatók ezáltal összehasonlíthatók, különbségük a /8/ egyenletben szereplő  α1 – α2  σ 2 tényezővel azonos. Ezzel
az összehasonlítással így becsülni tudjuk a logisztikus regressziós együtthatók
skálatorzítástól mentes különbségét és az elhanyagolt változókból fakadó torzítás
nagyságát.

2.3. A két módszer közötti választás
A strukturális együtthatók hányadosa, illetve a strukturális együtthatók átskálázott
különbsége (lásd a /8/ egyenlet jobb oldalának első komponensét) elvileg egyaránt
becsülhető az y-standardizálás és a KHB-módszereivel. Karlson, Holm és Breen
[2012] Monte-Carlo-szimulációval hasonlították össze a két módszert, és azt találták,
hogy az y-standardizálás kevésbé megbízató, különösen akkor, amikor a kontrollváltozók eloszlása eltér a normálistól. A szóban forgó szimulációs vizsgálatot
replikáltuk, azaz megismételtünk négyet az általuk közölt öt szimulációs vizsgálatból. A szimulált adatbázis 5000 megfigyelést tartalmaz. A folytonos látens függő
változót az
y   1  βx  γz  u
egyenlettel hozzuk létre. Az első vizsgálatban β  0,5, γ  1 , a magyarázó változók pedig normális eloszlást követnek. A második vizsgálat csak abban tér el az
elsőtől, hogy a magyarázó változók eloszlása lognormális. A harmadik és a negyedik
vizsgálat rendre az elsőt és a másodikat ismétli meg a β  1, γ  0,5 paraméterek
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mellett. A két magyarázó változó egymással korrelálhat: a korrelációs együtthatók
értékei 0, 0,1, 0,3, 0,5, 0,7 és 0,9. A diszkrét magyarázó változó 1, ha a látens változó
nagyobb a 0,5, 0,7, 0,9 vagy 0,95 értéket felvevő küszöbértéknél. Mindegyik vizsgálathoz tehát 20 forgatókönyv tartozik. Ezek mindegyike esetén 250 alkalommal ismételtük meg a kísérletet.
Karslonék a becslési hiba abszolút értékeinek átlagával vizsgálták a megbízhatóságot, és azt találták, hogy ez az átlag saját módszerüknél alacsonyabb. Ezt az előnyt
azzal magyarázták, hogy az y-standardizálás érzékenyebben reagál arra, ha a
reziduális eloszlás eltér a feltételezett logisztikus eloszlástól. Az egyváltozós modell
hibatagjának eloszlása lényegesen különbözik a logisztikustól, ha a kontrollváltozók
eloszlása aszimmetrikus.5 Mi emellett azt is vizsgáltuk, hogy adott esetben
az y-standarizálással vagy a KHB-módszerrel kapott becslés közelíti-e meg jobban a
valós értéket. Azt találtuk, hogy az esetek durván 90 százalékában a KHB-módszer
ad jobb becslést.

3. A különböző mintákban becsült
együtthatók összehasonlítása
A különböző mintákban becsült regressziós együtthatók összehasonlításának
problémája lényegesen nehezebb, mint az egymásba ágyazott modellek együtthatóié.
Ebben a fejezetben először a problémát fejtjük ki, majd bemutatjuk az annak megoldására tett kísérleteket: a statisztikai teszteken nyugvó eljárásokat, valamint a heterogenitást tartalmazó modellt (Williams [2009], [2010]). Amellett érvelünk, hogy ezek
a megoldási javaslatok korántsem tekinthetők valódi megoldásnak.

3.1. A nem megfigyelt heterogenitásból fakadó probléma
A különböző mintákban becsült logisztikus regressziós együtthatók összehasonlítása első látásra egyszerűnek tűnik. A csoportspecifikus

logit  y  1  β0 x, ha z  0;
logit  y  1  β1 x, ha z  1

/15/

5
Karlson–Holm–Breen [2012] az aszimmetrikus eloszlást lognormális eloszlással modellezték. Azt találták, hogy az y-standardizálás akkor a legkevésbé megbízható, ha a kontrollváltozó eloszlása lognormális.
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logisztikus regressziós modellek ekvivalensek a teljes mintára vonatkozó, interakciókkal kibővített
logit  y  1  β0 x   β1 – β0  xz

/16/

logisztikus regressziós modellel. (A z indikátorváltozó a csoportokat azonosítja.)
A csoportspecifikus hatások összehasonlítása ekkor az interakciós hatások előjelének
és szignifikanciájának megítéléséből áll.
Ez az eljárás azonban hibás, mert az interakciós hatások nagyságát a nem megfigyelt heterogenitás is befolyásolja (Allison [1999]). A probléma forrása, hogy az
interakciós hatások a reziduális szórások eltérésével is magyarázhatók. Vegyük a
következő látens változós modellt:
y0  αx  σ 0 ε0 , ha z  0;
y1  αx  σ1ε1 , ha z  1.

/17/

A két csoportban megegyeznek a strukturális hatások. Az egyetlen eltérés, hogy a
két csoportban eltérő a hibatag szórása, emiatt a csoportspecifikus regressziós modellekben szereplő szórások sem azonosak. Ez tehát egy heteroszkedaszticitást tartalmazó strukturális modell.
El lehet-e dönteni, hogy a logisztikus regressziós együtthatók csoportok közötti
eltérése – vagy a teljes mintán becsült modellben az interakciós hatás nagysága – a
strukturális különbséggel vagy a heterogenitással magyarázható-e inkább? A kérdést
először Allison [1999] vizsgálta. A probléma friss tárgyalása Tutz [2018] tanulmányában található.
Induljunk ki abból a hipotézisből, hogy a csoportokban eltér a reziduális szórás,
de a csoportok között nincsenek strukturális különbségek. Ezt a hipotézist fejezi ki a
/17/ egyenletben szereplő modell. Tudjuk, hogy a logisztikus regressziós együtthatók
a strukturális együtthatók és a szórások hányadosai. Tetszőleges szórás reciproka a
σ –1  σ 0–1 exp  – γz 

/18/

multiplikatív egyenlettel modellezhető. A /17/ modell és a /18/ egyenlet a következő,
heteroszkedaszticitást tartalmazó logisztikus regressziós modellt definiálják:
logit  y  1  β0 x,

ha z  0;

logit  y  1  β0 x exp  – γ  , ha z  1,
Statisztikai Szemle, 97. évfolyam 3. szám 221—240. oldal

/19/

Logisztikus regressziós együtthatók összehasonlítása

233

ahol β0  α σ 0 . A λ  exp  – γ  jelölést bevezetve a teljes mintára érvényes modell:
logit  y  1  β0 x   λ – 1 β0 xz.

/20/

A heteroszkedaszticitási feltevésből levezetett logisztikus regressziós modell is
tartalmaz interakciós hatásokat.
A probléma tehát a következő. A magyarázó változók és a csoportot azonosító
indikátorváltozó összes interakcióját tartalmazó logisztikus regressziós modell kétféleképpen értelmezhető: 1. a csoportokban eltérő a magyarázó változók oksági hatása,
de azonos a hibatagok szórása (strukturális értelmezés); illetve 2. a csoportokban
azonosak az oksági hatások, de eltérnek a reziduális varianciák (heterogenitáson
alapuló értelmezés). A következő kérdés az, hogy miként választhatunk a rivális
értelmezések közül.

3.2. A strukturális és a heterogenitáson alapuló
értelmezések közötti választás
A strukturális értelmezés és a heterogenitáson alapuló értelmezés közötti választás abból a felismerésből indul ki, hogy a heterogenitási feltevésből levezetett, /20/
egyenletben szereplő modell valójában nem azonos a strukturális eltérésből levezetett, /16/ egyenletben szereplővel. Az előbbi ugyanis az utóbbi speciális esete
(Allison [1999], Rohwer [2015], Tutz [2018]). A modell abban az értelemben speciális, hogy mindegyik x j strukturális változóra igaz, hogy az x j zk szorzatváltozó
együtthatójának és az x j változó együtthatójának a hányadosa konstans. A /16/ és a
/20/ egyenletek kapcsolatát a
β1  λβ0

/21/

azonosság írja le.
A strukturális értelmezés és a heterogenitáson alapuló értelmezés közötti választás logikája a következő (Allison [1999], Williams [2009], Tutz [2018]). Induljunk ki
abból a nullhipotézisből, hogy a heterogenitáson alapuló értelmezés igaz, a strukturális értelmezés pedig hamis. Tehát a strukturális hatások mindkét részmintában azonosak, a csoportspecifikus reziduális szórások viszont eltérnek. Ez a nullhipotézis a
/21/ egyenletben szereplő azonosságot vonja maga után, azaz mindegyik x j strukturális változóra igaz, hogy az x j zk szorzatváltozó együtthatójának és az x j változó
együtthatójának a hányadosa konstans. Ez egy, a paraméterekre vonatkozó nemlineáStatisztikai Szemle, 97. évfolyam 3. szám 221—240. oldal
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ris korlátozó feltevés. A strukturális és a heterogenitáson alapuló értelmezések közötti választás e korlátozó feltevés vizsgálatán alapul.
Hogyan vizsgálható ez a korlátozó feltevés? Az egyik lehetséges eljárás az, hogy
a /16/ és a /20/ modellt egyaránt becsüljük, majd likelihoodarány-teszttel vizsgáljuk a
/21/ egyenletben szereplő korlátozó feltevés hihetőségét (Allison [1999]).6
Egy alternív eljárás, ha a /16/ egyenletben szereplő modell becslése után nemlineáris
Wald-teszttel vizsgáljuk azt a hipotézist, miszerint a magyarázó változók interakciós
és főhatásainak hányadosai megegyeznek.7 Tutz [2018] egy ennél erősebb követelményt javasol: ha a heterogenitást tartalmazó modell a helyes modell, akkor a modellben az összes interakciós hatásnak szignifikánsnak kell lennie.
A szignifikanciateszteken alapuló választásnak két problémája van. Egyrészt az,
hogy a nullhipotézis feltételezése szerint a strukturális hatások nem térnek el a két
csoportban. Ha ez a feltevés sérül, akkor az interakciós hatásokat tévesen tulajdonítjuk
a heterogenitás hatásának (Williams [2009]). Másrészt kérdéses a teszt statisztikai ereje, hiszen a szorzatváltozók és a szorzáshoz használt változók közötti multikollinearitás
miatt várhatóan alacsony lesz a tesztstatisztika értéke. A szignifikanciateszt logikája
miatt ekkor arra fogunk következtetni, hogy a nullhipotézist nem lehet elvetni. Ez pedig azt jelenti, hogy a magyarázó változók és a csoportképző változó interakciója nemcsak a strukturális eltérés, hanem a heterogenitási feltevéssel is magyarázható.
Ez a következtetés természetesen a kiinduló problémát ismétli meg, de nem oldja meg
azt. A probléma tehát csak nagy mintákban oldható meg.

3.3. A heterogenitást tartalmazó logisztikus regressziós modell
A strukturális értelmezés és a heterogenitáson alapuló értelmezés közötti választás korábban említett problémái motiválták a heterogenitást tartalmazó logisztikus
regressziós modell kidolgozását (Williams [2009]). A modell egyrészt egyesíti a
strukturális és a heterogenitáson alapuló értelmezéseket: a csoportok között tehát
eltérhet mind a magyarázó változók oksági hatása, mind pedig a reziduumok szórása.
Ennek a gondolatnak a kézenfekvő modellje:
y0  α0 x  σ 0 ε0 , ha z  0;
y1  α1 x  σ1ε1 , ha z  1.

/22/

6
Allison [1999] a /20/ egyenletben szereplő modell becslésének technikai részleteivel is foglalkozik. A
technikai probléma forrása az, hogy a maximumlikelihood-becslések nem engedik meg a paraméterekben a
nemlináris korlátozó feltevéseket. A megoldás egy olyan likelihood-függvény maximalizálása, amelyben az
együtthatók és a magyarázó változók nemlineáris,  αx   γz  formában megadható kombinációja szerepel.
7
A Stata statisztikai programcsomagban ez a módszer könnyen kivitelezhető a nemlináris hipotézisek tesztelésére szolgáló testnl parancs segítségével.
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Másrészt a reziduális szórás nemcsak a csoportképző változó, hanem más, akár a
strukturális egyenlekben szereplő változókkal is modellezhető. A heterogenitást tartalmazó modell általános megfogalmazása:
logit  y  1   αx  σ –1 ,
σ –1  exp  γz  .

/23/

A modell tehát két részre oszlik: az additív strukturális egyenletre  αx  , és a
multiplikatív variancia egyenletére exp  γz  , ami az ismeretlen szórást – a
reziduumok varianciáját – modellezi. A varianciaegyenletben nem szerepel konstans,
így a reziduális variancia egységnyi abban a részmintában, ahol az összes z változó
zérus. A modell tehát beépíti az egyenletbe a reziduumok szórásának különbségére
vonatkozó előfeltevést, és próbálja megbecsülni azt. A regressziós együtthatók nagyságának kiszámításakor így kompenzálja a minta alcsoportjainak különböző
reziduális szórását, és ezáltal összehasonlíthatóvá teszi az alcsoportok együtthatóit
(Williams [2009]).
Vajon tényleg megoldja ez a modell a strukturális és a heterogenitáson alapuló értelmezés problémáját? A kifejtés egyszerűségének kedvéért vegyük azt a problémát,
hogy egy x változó hatásait szeretnénk összehasonlítani. Ha megengedjük, hogy x
hatása és a reziduális variancia is eltérjen a csoportok között, akkor a következő
regressziós modellt kapjuk:





logit  y  1   α0  αz z  α x x  αxz xz  exp  γz z  .

/24/

A probléma az, vajon identifikálható-e az összes együttható. A modellben ugyanis 5 együttható szerepel, eggyel több, mint a közismerten identifikálható
logit  y  1  β0  βz z  β x x  β xz xz

logisztikus regressziós modellben. A heterogenitást tartalmazó logisztikus regressziót
kidolgozó tanulmányok (Alvarez–Brehm [1995]; Williams [2009], [2010]) nem foglalkoztak az identifikáció kérdéskörével. Egyértelműnek tűnik, hogy az együtthatók
identifikálását a nemlineáris függvényforma teszi lehetővé – és nem valamilyen pótlólagos változó. A függvényformán alapuló identifikálás probléma, hiszen az nem
megfigyelésre, hanem elméleti feltevésre támaszkodik.
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3.4. Szimulációs eredmények
Az előző alfejezetben amellett érveltünk, hogy a strukturális és a heterogenitáson
alapuló értelmezések szétválasztására a heteroszkedaszticitást explicit módon modellező, heterogenitást tartalmazó modellek sem alkalmasak. Állításunkat most egy
szimulációs vizsgálattal támasztjuk alá. Elemzésünkben 1000 megfigyelésből álló,
szimulált adatbázisokon vizsgáljuk az interakciós és a heterogenitást tartalmazó modellek becsléseit. Az adatbázisban először két egymással korreláló változót, x-et és
z-t, illetve egy ezektől független u változót hozunk létre. A korrelációs együttható
mindegyik szimulációban 0,2. A változók nullaátlagú és egységnyi szórású normális
eloszlást követnek. Az u változót π 3 szórású logisztikus eloszlású változóvá alakítjuk. Végül a z változóból létrehozzuk a diszkrét D változót: D  1 z  0 .
A folytonos látens függő változót az

y   –2  aD  0, 25 x  bDx   sD  1 u

/25/

egyenlet adja. A megfigyelt diszkrét függő változó a látens változó dichotomizált
változata. Az a és a b paraméterek a valódi interakciókat, az s paraméter pedig a
heterogenitást (heteroszkedaszticitást) modellezi. A szimulációs vizsgálat során a 0
és 0,5, b 0 és 0,25, s pedig 0, 1 és 2 értékeket vesz fel.8 A 8 különböző forgatókönyvben tehát vannak olyan esetek, amelyekben az adatok csak strukturális interakciókat tartalmaznak  a  0,5; b  0, 25; s  0 , illetve olyanok is, amelyekben az
adatokat csak a heterogenitás jellemzi

 a  0; b  0; s  1, 2  .

A szimulációt

mindegyik forgatókönyv esetén 500 alkalommal végeztük el.
Mindegyik szimulációnál két modellt becsültünk. Az egyik a strukturális interakciókat tartalmazó
logit  y  1  β0  βD D  β x x  βDx Dx

/26/

logisztikus regressziós modell, a másik a heterogenitást tartalmazó
logit  y  1   α0  α x x  exp  γD D 

/27/

modell. A szimuláció során azt vizsgáltuk, mennyire térnek el a D és a Dx változók
együtthatói azoktól az együtthatóktól, amelyeket akkor kapnánk, ha a látens változó
8

Az értékek kiválasztásakor nem törekedtünk arra, hogy a kísérlet valamilyen tartalmi probléma kontextusában valósághű legyen. Mindenesetre a választott értékek kisebbek, mint amelyeket az egymásba ágyazott
együtthatók szimulációs vizsgálatakor használtunk.
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megfigyelhető lenne, az adatokat lineáris regresszióval elemeznénk, a lineáris regressziós becsléseket pedig elosztanánk a hibatag szórásával. A szokásos logisztikus
regressziónál a D és a Dx együtthatóit közvetlenül, a heterogenitást tartalmazó regressziónál pedig e becsléseket úgy kapjuk meg, hogy az α0 , illetve az α x együttha-

tókat megszorozzuk az exp  γD  – 1 mennyiséggel.

Átlagos torzítások az interakciós változókat
és a heterogenitást tartalmazó logisztikus regresziós modellekben
Csoportképző változó főhatása
Szimuláció paramétere

Csoportképző és magyarázó változók
interakciója

logit

hetlogit

logit

hetlogit

a = 0; b = 0; s = 0

0,013

0,012

–0,006

–0,001

a = 0; b = 0; s = 1

1,018

0,017

–0,144

–0,130

a = 0; b = 0; s = 2

1,341

1,341

–0,176

–0,178

a = 0; b = 0,3; s = 0

0,007

0,020

0,124

–0,141

a = 0; b = 0,3; s = 1

1,012

1,010

–0,088

–0,257

a = 0; b = 0,3; s = 2

1,352

1,349

–0,140

–0,263

a = 0,5; b = 0,0; s = 0

0,224

0,224

–0,000

–0,071

a = 0,5; b = 0,0; s = 1

1,090

1,089

–0,122

–0,175

a = 0,5; b = 0,0; s = 2

1,386

1,385

–0,171

–0,201

a = 0,5; b = 0,3; s = 0

0,223

0,224

0,110

–0,249

a = 0,5; b = 0,3; s = 1

1,081

1,075

–0,079

–0,307

a = 0,5; b = 0,3; s = 2

1,381

1,378

–0,155

–0,287

Az eredmények azt mutatják, hogy egyik módszer sem képes torzítatlanul becsülni azokat a hatásokat, amelyeket akkor kapnánk, ha a látens változó megfigyelhető
lenne, az adatokat lineáris regresszióval elemeznénk, a lineáris regressziós becsléseket pedig elosztanánk a hibatag szórásával. A szokásos logisztikus regressziós módszer torzítása nem szolgálhat meglepetéssel, hiszen ez a módszer csak az interakciós
hatásokkal tudja reprezentálni a reziduális szórások heteroszkedaszticitását. Az viszont talán már joggal kelthet meglepetést, hogy a heterogenitást tartalmazó modell
szintén torzított becsléseket ad, és nem képes csökkenteni a torzítások mértékét.
Amikor a csoporttagság a strukturális hatást és a reziduális szórást is befolyásolja, a
heterogenitást tartalmazó logisztikus regresszió mindig nagyobbat téved, mint az
egyszerűbb, interakciókat tartalmazó logisztikus regresszió.
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4. Összefoglalás
A tanulmányban azt vizsgáltuk, hogy miként lehet összehasonlíthatóvá tenni,
„közös nevezőre hozni” akár az egymásba ágyazott modellekben szereplő, akár az
eltérő részmintákból becsült logisztikus regressziós együtthatókat. A közös nevezőre
hozás egyrészt azért szükséges, mert a logisztikus regressziós együttható egy – a
látens változós modellben értelmezhető – strukturális együttható és a reziduális szórás hányadosa; másrészt, mert a különböző részmintákban vagy specifikációkban
eltér a reziduális szórás. A probléma megoldására több módszert dolgoztak ki, tanulmányunkban ezeket tekintettük át.
Az összehasonlítás problémáját az egymásba ágyazott modellek összehasonlításakor sikerült megoldani. Ebben az esetben azonosítható az egy- és a többváltozós – vagy a bizonyos kontrollváltozókat nélkülöző, illetve felhasználó – modellekhez tartozó reziduális szórások hányadosa. Az y-standardizálás módszere ezt a szóráshányadost közvetlenül becsüli meg. A KHB-módszer ugyanakkor a többváltozós
becsléseket kváziegyváltozós becslésekkel hasonlítja össze. Habár elvileg mindkét
módszer eléri a kitűzött célt, a KHB-módszer valamivel pontosabbnak tűnik, helyesebben szólva, erre a szimulációk nem adtak ellenpéldát. Fontos megjegyezni, hogy a
két módszer egyike sem ígéri az alapprobléma megoldását, tehát azt, hogy egy adott
logisztikus regressziós együtthatóból kiszámítsák a strukturális hatást és a reziduális
szórást. A módszerek célja a reziduális szórások hányadosának azonosítása, ami
viszont lehetővé teszi a strukturális hatások hányadosának vagy közös skálán értelmezett különbségének az azonosítását.
Az eltérő részmintákra vonatkozó becslések összehasonlítása nehezebb feladatnak
tűnik. E probléma onnan fakad, hogy adott magyarázó változó és a részmintát azonosító indikátorváltozó interakciós hatása kétféleképpen értelmezhető: 1. a csoportokban
eltérő a magyarázó változó hatása (strukturális értelmezés); illetve 2. a csoportokban
azonos a szóban forgó változó hatása, viszont eltérnek a reziduális varianciák (heterogenitáson alapuló értelmezés). A kétfajta értelmezés eltérő következményekkel jár:
csak az utóbbi vonja maga után azt, hogy az interakciós és a főhatások hányadosa
mindegyik magyarázó változónál ugyanaz. Habár ezt az arányossági feltevést statisztikai módszerekkel tesztelhetjük, a tesztnek véleményünk szerint alacsony a statisztikai
ereje, és csak nagy mintákban van esély arra, hogy elutasítsuk a heterogenitáson alapuló értelmezést. A kétfajta értelmezés közötti választás másik megközelítését nyújta a
heterogenitást tartalmazó logisztikus regressziós modell, ami explicit módon modellezi
a reziduális varianciát. Amellett érveltünk, hogy e modell együtthatóinak identifikálása
a függvényformán alapul, emiatt az eredményeket óvatosan kell kezelni. Állításunkat
szimulációval vizsgáltuk. Azt találtuk, hogy a heterogenitást tartalmazó modellek
együtthatói ugyanolyan mértékben torzítottak, mint a csoportinterakciós hatásokat is
tartalmazó logisztikus regressziós modellek együtthatói.
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A mintaspecifikus logisztikus regressziók összehasonlításának problémája azt feltételezi, hogy a statisztikai modellben el lehet választani a heterogenitásból fakadó hatásokat az okságinak gondolt strukturális hatásoktól. Mivel a problémát véleményünk
szerint nem – vagy csak nagy mintákban – lehet megoldani, felmerülhet a kérdés, érdemes-e ragaszkodni a strukturális és a heterogenitáshatások megkülönböztetéséhez.
Keele és Park [2005] vetették fel azt a problémát, hogy a heterogenitást tartalmazó
modellben a varianciaegyenlet szerepét úgy is értelmezhetjük, hogy az bonyolultabbá
teszi a magyarázó változó és a függő változó kapcsolatát definiáló függvényformát.
Szintén a strukturális és a heterogenitáskomponensek szétválasztása ellen érvel Buis
[2016]. A lineáris regresszióban a függő változó értékével kapcsolatos bizonytalanságot a hibatag képviseli. A logisztikus regressziós valószínűségi modell megfogalmazásában viszont közvetlenül a függő változó helyén szereplő valószínűség fejezi ki a
bizonytalanságot. A magyarázó változók nemcsak a siker valószínűségét, várható értékét befolyásolják, hanem a siker bekövetkezésével kapcsolatos bizonytalanságot is,
hiszen a diszkrét függő változó varianciája annak átlagától függ. Ennek az érvnek az
elfogadása természetesen nem vonja maga után, hogy a statisztikai modell megalapozását szolgáló gondolatainkban nem lehetne különbséget tenni a strukturális és a bizonytalansági hatások között. Az érv csak azt bizonyítja, hogy az elméleti szempontból
talán könnyen szétválasztható strukturális és bizonytalansági hatások szétválaszthatatlanul összefonódnak a logisztikus regressziós modellekben.
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Summary
Recently, increasing attention has been devoted to the problem that estimated coefficients of
logistic (and other non-linear) regression models cannot be compared across groups, samples, or
nested model specifications due to the possible differences in the magnitude of unobserved heterogeneity. This study reviews methods which aim to solve this problem and investigates their effectiveness through simulation. Parameter estimates of nested model specifications can be made comparable using y-standardization or by comparing the estimates of the multivariate model to the
estimates of a special, quasi-univariate model. Methods which aim to make coefficients comparable
across groups and samples (such as testing the proportionality of interaction effects and heterogeneous choice models), however, do not provide adequate solutions for the problem. Causes behind
this failure are discussed.
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Réka Benczes

Visual Metonymy and Framing in Political Communication
1. Introduction: Metaphor and Political Discourse
Pericles had a profound influence on Athenian politics and society; during his reign as general
of Athens, the city experienced its golden age, also referred to as “the Age of Pericles”. Yet
Pericles was not only a statesman; he was also a much-acclaimed orator: one of his most
famous speeches is the Funeral Oration that he delivered before the Athenians in the first year
of the Peloponnesian War, to honour the dead. 1 Nevertheless, very little of Pericles’
memorable sayings have survived the course of history; even the Funeral Oration is an edited
text (and thus it is very difficult to tell how much of the speech can be accounted to Pericles
himself, and how much to Thucydides, who recorded it.2 This anomaly is also emphasized by
Plutarch in The Parallel Lives, where the following can be read: “In writing he [Pericles] left
nothing behind him except the decrees which he proposed, and only a few in all of his
memorable sayings are preserved, as, for instance, his urging the removal of Aegina as the
‘eye-sore of the Piraeus’ ”.3
Why did this one particular metaphorical expression (out of the all the possibly hundreds that
Pericles might have used in his speeches) – i.e., eyesore of the Piraeus – become so
noteworthy that it has survived throughout the centuries? In Musolff’s view, this is simply
because the expression is an “efficient rhetorical move that kills several communication birds
with one stone”.4 In effect, it manages to shift the attention from a military operation (i.e.,
attacking Aegina) to an aesthetic problem (the island being an “eyesore”). Further, it also
belittles the enemy – after all, an eyesore does not sound very threatening –, and places the
attacker into the position of a problem-solver, as opposed to an aggressor (and thus relieves
the Athenians of any misgivings they might have had on attacking Aegina – see ibid.). In other
words, this simple figurative – more specifically metaphorical – expression legitimized war.
1

David Cartwright, A Historical Commentary on Thucydides: A Companion to Rex Warner’s Penguin
Translation, Ann Arbor, MI: The University of Michigan Press, 1997, p. 87.

2

C. M. J. Sicking, “The General Purport of Pericles’ Funeral Oration and Last Speech”, Hermes, vol. 123, no. 4
(1995), pp. 404–425, see here p. 404.

3

Aegina was one of the island city-states of the Saronic Gulf. Alarmed by the aggressive politics of Athens, it
aligned with other city-states in the Peloponnesian League (led by Sparta). – Plutarch, The Parallel Lives,
Loeb Classic Library Collection, 1916. Available online: http://penelope.uchicago.edu/Thayer/e/roman/
texts/plutarch/lives/home.html, p. 156.

4

Andreas Musolff, “Metaphor and Persuasion in Politics”, in The Routledge Handbook of Metaphor and
Language, eds. Elena Semino and Zsófia Demjén, London: Taylor and Francis, 2016, pp. 309–336, this
passage on p. 309.
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The idea that metaphor can have such a powerful (and possibly adverse) effect has of course
been noted by a long line of philosophers (which the present paper will not go into, due to
space limitations, but see Johnson for an overview).5 Hobbes, in particular, was particularly
apprehensive of metaphor – in Leviathan he refers to it as one of the “abuses of speech”.6 In
effect, Hobbes considered metaphor as a deceptive device that could destabilize political
discourse by the “stirring up of Passion”, leading to “Madnesse” and civil war. 7
Jumping ahead a couple of centuries, the central influencing role of metaphor, guiding both
our thoughts and actions, was emphasized by George Lakoff and Mark Johnson in their
seminal work Metaphors We Live By 8 and with the birth of Conceptual Metaphor Theory
(CMT). In essence, CMT claims that metaphor is not an ornamental device of language but is
fundamental in how we make sense of the world around us (and accordingly, how we react
to it). No wonder that Lakoff and Johnson have referred to metaphors as “self-fulfilling
prophecies”,9 by virtue of their perspectival meaningmaking status in our conceptualization.10
For example, their effect on political discourse – and accordingly, ensuing political actions – is
well captured by the “War on Terror” campaign that was launched in the USA following the
9/11 attacks. In Lewis and Reese’s view, the expression itself (which was primarily
metaphorical), brought with it a “set of assumptions, symbols and worldviews that gain and
maintain organizing power as they are naturalized”.11 As the expression acquired increasing
popularity and went into general use, it helped institutionalize the USA’s unilateral foreign
policy after 9/11, and also helped to ensure wide public support for attacking Iraq, which
resulted in thousands of deaths and casualties (on the American side). Lakoff aptly stated that
“[m]etaphors can kill. The use of a metaphor … becomes pernicious when it hides realities in
a harmful way”.12
2. Visual Metaphor
Over the past decades, the bulk of investigations on conceptual metaphor have focused
mostly on its verbal manifestations. Nevertheless, if metaphor is indeed primarily conceptual
(as Lakoff and Johnson have claimed it to be), then it can be very much expected to occur
outside the verbal mode as well. Based on this assumption, conceptual metaphor has been

5

Mark Johnson (ed.), Philosphical Perspectives on Metaphor, Minneapolis, MN: The University of Minnesota
Press, 1981.

6

Quoted in Andreas Musolff, “Ignes fatui or Apt Similitudes? The Apparent Denunciation of Metaphor by
Thomas Hobbes”, Hobbes Studies, vol. 18 (2005), pp. 96–113, this reference on p. 96.

7

Ibid., p. 107.

8

George Lakoff and Mark Johnson, Metaphors We Live By, Chicago, IL: The University of Chicago Press, 1980.

9

Ibid., p. 156.

10

Depending on which metaphor we select for the comprehension of a particular concept, we immediately
adopt a way of understanding that concept, which will naturally highlight certain features and background
(or hide) others. For an overview, see Zoltán Kövecses, Metaphor: A Practical Introduction, 2nd and revised
edition, Oxford: Oxford University Press, 2010.

11

S. C. Lewis and S. D. Reese. “What is the War on Terror? Framing Through the Eyes of Journalists”,
Journalism and Mass Communication Quarterly, vol. 86, issue 1 (2009), pp. 85–102, this passage on p. 88.

12

George Lakoff, “Metaphor and War: The Metaphor System Used to Justify the War in the Gulf”, Peace
Research, vol. 23, issue 2–3 (1991), pp. 25–32, this passage on p. 32.
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successfully identified outside of spoken language as well, in music, gesture and images. 13
With regard to the latter, metaphor occurring in images has been dubbed by a number of
names in the literature: visual metaphor, pictorial metaphor or multimodal metaphor (though
in the case of “multimodal metaphor” the visual mode is complemented by another genre as
well, such as text). 14 Studies in visual metaphor have largely focused on commercial
advertisements (ibid.), with some forays into political cartoons, comics and contemporary
art.15
3. Visual Metonymy
Metaphor is yet only one of the cognitive devices that fundamentally govern and structure
our conceptualization; its less appreciated – but even more ubiquitous – sister is conceptual
metonymy. 16 While metaphor provides understanding of one domain in terms of another
(e.g., LOVE IS WAR – as manifested in “conquer” in the expression “to conquer sy’s heart”),
metonymy provides mental access to another entity within the same conceptual domain or
frame (e.g., BODY PART FOR EMOTION – as exhibited by “heart” in the expression “to conquer
sy’s heart”). Thus, what happens here is that one entity stands for another, conceptually
contiguous, entity.
The ubiquity of (verbal) metonymy would necessarily entail the ubiquity of non-verbal
manifestations of metonymy; nevertheless, research on visual (and multimodal) metonymy is
still very scarce (and is a relatively recent area of research), even though – as Forceville
rightfully claims – “[i]nvestigating non-verbal metonymy is a logical next step”.17 Similarly to
metaphor, non-verbal modes of metonymy have been primarily investigated in commercial
advertisements; 18 with regard to political discourse, visual metonymy has been nearly
exclusively dealt with in the form of political cartoons.19

13

For a fine selection of papers on a wide application of metaphor outside the verbal mode, see Charles
Forceville and Eduardo Urios-Aparisi (eds.), Multimodal Metaphor, Berlin and New York: Mouton de
Gruyter, 2009.

14

Charles Forceville, Pictorial Metaphor in Advertising, London & New York: Routledge, 1996.

15

Political cartoons: Elizabeth El Rafaie, “Metaphor in Political Cartoons: Exploring Audience Responses”, in
Forceville and Urios-Aparisi (eds.), Multimodal Metaphor, pp. 173–196; comics: Bart Eerden, “Anger in
Asterix: The Metaphorical Representation of Anger in Comics and Animated Films”, in Forceville and UriosAparisi (eds.), Multimodal Metaphor, pp. 243–264; art: Ágnes Virág, “A kortárs képelemzés kognitív
szempontú megközelítése” [Cognitive Approaches to the Analysis of Contemporary Art], Gyermeknevelés,
vol. 1 (2017), pp. 123–142.

16

See Réka Benczes, Antonio Barcelona and Francesco José Ruiz de Mendoza Ibáñez (eds.), Defining
Metonymy in Cognitive Linguistics: Towards a Consensus View, Amsterdam and Philadelphia: John
Benjamins, 2011; and Jeanette Little more, Metonymy: Hidden Shortcuts in Language, Thought, and
Communication, Cambridge: Cambridge University Press, 2015.

17

Charles Forceville, “Metonymy in Visual and Audiovisual Discourse”, in E. Ventola and A. J. Moya Guijarro
(eds.), The World Told and the World Shown: Multisemiotic Issues, London: Palgrave Macmillan, 2009, pp.
56–74, this passage on p. 56.
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See Forceville, ibid.; and Paula Pérez Sobrino, Multimodal Metaphor and Metonymy in Advertising,
Amsterdam & Philadelphia: John Benjamins, 2017.

19

I. Negro Alousque, “Pictorial and Verbo-pictorial Metaphor in Spanish Political Cartooning”, Círculo de
Lingüística Aplicada a la Comunicación, vol. 57 (2014), pp. 59–84.
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The aim of the present paper is to expand the research in visual metonymy into the realm of
political discourse – more specifically political advertisements – and thereby demonstrate the
“dynamic and highly contextualized” nature of visual metonymy (Forceville, “Metonymy”)20
and its persuasive power in political communication, thanks to its subtle and unobtrusive
qualities. The paper argues that the multiple and interlocking uses of visual (and multimodal)
metonymy exploited in an anti-EU television advertisement created by the Hungarian
government in 201721 has contributed to the success of the ad by a) optimizing the effort–
effect balance (via oversimplification and perspectivization); b) compressing seemingly
complex relationships via metonymic chains; and c) making implicit visual metaphors explicit.
The following section will elaborate in detail on all three aspects of visual metonymy by
selecting four images from the advertisement. (Due to space limitations the paper will not be
able to focus on all visual and non-visual aspects of the images, or the full ad itself.)22
4. Analysis
The first image under analysis (see Figure 1) depicts the building of the European Commission
in Brussels in the background, with a line of EU flags in the foreground. At this point in the ad,
the text at the bottom says the following: “A brüsszeli bürokraták azt követelik, hogy
Magyarország változtassa meg bevándorláspolitikáját” (in English, the text can be translated
as follows: “The bureaucrats in Brussels are demanding that Hungary should change its
immigration policy”). Through the building of the commission (which could, in theory, be any
EU building) and the EU flags before it, the image evokes metonymically the EUROPEAN
UNION frame, which incorporates the institutions of the EU, as well as the people who work
in these institutions. The subtext and the image act together to constitute the following
metonymies: “the bureaucrats in Brussels” (people working within the institution) stand for
the institution itself (i.e., the EU); and the place of institution (Brussels) also stands for the
instituion (the EU). In other words, the communicated message in this particular image is that
Brussels stands for the EU. The problem with this PLACE FOR INSTITUTION metonymy is that
it oversimplifies the issue and “betrays a subtle political bias in reducing the complex entity of
EU Commission (and perhaps the whole of the European Union) to one city reference …
without further regard to other political elements of the European Union”.23

20

Forceville, “Metonymy”.

21

The clip can be watched here (in Hungarian): https://www.youtube.com/watch ?v=RlimCZqMzrk.

22

I would like to emphasize that the analysis to follow is of a post hoc nature – the paper does not wish to
claim that the producers created the advertisement with the metonymies identified here. Please also note
that the images to be discussed do not strictly follow the sequence of their appearance in the ad.

23

Musolff, Political Metaphor, p. 9.
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Figure 1. “The bureacrats in Brussels are demanding that Hungary should change its
immigration policy”.
In the second image under analysis (see Figure 2), we see a couple of young men in a street
riot. Although it is not clear from the image whom the men are fighting against, the image
might be familiar to Hungarian viewers: it depicts the riots that took place between detained
immigrants and the Hungarian police force in the border town of Röszke in September 2015.
Drawing on the same text as in the previous image, the verbal and visual elements together
evoke the IMMIGRATION frame, incorporating the participants (immigrants, the Hungarian
government, various bodies of the EU, events related to immigration, etc.), thus producing a
number of rather powerful metonymies based on the relationships among the elements
within the frame itself. The subtext (“The bureaucrats in Brussels are demanding that Hungary
should change its immigration policy”), combined with the image of immigrants, elicits a
PRODUCER FOR PRODUCT metonymy, whereby Brussels (as the producer) stands for the
product itself (that being immigration) – thus, the consequences of immigration, such as the
clash between the immigrants and the police force that took place in Röszke – are delegated
onto an EU institution. We do not know of course who or what this EU institution might be;
thanks to the oversimplification of the previous image (i.e., Brussels as EU), the advertisement
leaves the identity of the “causer” of the riot hidden (i.e., backgrounded). A further
conceptual relationship that is evoked in the image is a PART FOR WHOLE metonymy,
whereby part of an event, that being the riot in September 2015, stands for the whole event
of immigration as such. This particular metonymy therefore highlights one subevent as being
a central, defining feature of the whole concept (or event) of immigration, possibly creating a
sense of foreboding and fear with regard to immigration and – naturally – the immigrants
themselves (who are depicted in the image). The viewer’s potential dread of immigrants is
exacerbated by an EFFECT FOR CAUSE metonymy, also implied by the image: dangerous,
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unruly immigrants who are difficult to control are the effect of immigration (which is the
cause).

Figure 2. “The bureaucrats in Brussels are demanding that Hungary should change its
immigration policy”.
Overall, the metonymies in the image perspectivize immigration by picking out (highlighting)
certain elements of the frame (while completely backgrounding either the humanitarian
aspects of immigration or the complexity that the issue has been treated with in the EU
institutions and among member states). The metonymies in both images discussed above are
quite basic and are very common in our conceptual system. It is in the use of these common
metonymies where the persuasive power of the advertisement might lie: the metonymies do
not rely on complex cognitive strategies to communicate the intended message of
IMMIGRATION FOR DANGER AND CHAOS. The message is built up by the interplay of basic
(visual and verbal) metonymies, through oversimplification and perspectivization, ensuring
that we arrive at the correct message.
The third image depicts György Soros in black and white, with the subtext “Egy Soros György
pénzelte szervezet Brüsszelt támogatva pereket indít hazánk ellen” (in English: “In support of
Brussels, an organization funded by György Soros is now initiating legal action against our
country” – see Figure 3). This image and the text evokes a larger – expanded – EUROPEAN
UNION frame, of which György Soros is also a part (or element). The metonymies evoked by
this frame can be analyzed along a metonymic chain. Accordingly, the close-up of György
Soros in the image and the assertion that he is supporting Brussels create the metonymy of
ASSOCIATE OF AN INSTITUTION (György Soros) FOR THE INSTITUTION (EU/Brussels).

6

Figure 3. “In support of Brussels, an organization funded by György Soros is now initiating
legal action against our country”.
Based on the images discussed previously and the metonymies associated with them,
anything connected to Brussels is in favour of immigration, thus Soros stands for Brussels
which stands for immigration. Via compression, we arrive at the final stage of the metonymic
chain: Soros stands for immigration. Compression is a handy tool by which complex
relationships can be reduced into more condensed forms, which – at least in the case of a
political advertisement – can contribute to simplifying complex messages to voters (and might
also contribute to helping voters accept these messages more readily). At this point the
advertisement continues with a couple of images depicting Hungarian landscapes. The initial
scene depicts the Buda Castle and the Danube (located in Budapest), followed by an image of
the first abbey constructed in Hungary, that of Tihany, and Lake Balaton (in the background).
These landscapes are relatively easily recognizable by a vast majority of Hungarians and
conjure up the HUNGARY frame, whereby SALIENT MEMBERS OF THE CATEGORY (LOCATIONS
IN HUNGARY) STAND FOR THE CATEGORY (HUNGARY).
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Figure 4. The town of Eger.
The last image in the succession of Hungarian landscapes, is, however, not as easily
identifiable, and is definitely not a major tourist hotspot in the country (at least not for
foreigners). The image shows a small town, Eger, situated in the North-East of the country
(see Figure 4). Why did the creators of the advertisement choose a slightly obscure town for
this ad, instead of a more easily recognizable location?
The answer is, in fact, quite simple. Eger is the location of one of the most famous and wellknown sieges in the history of the country and is also an emblem of Hungarian bravery and
heroism: in 1552 the Ottoman forces attacked the Castle of Eger, but the Hungarians – led by
István Dobó – defended the castle and managed to repel the attack. It is hypothesized here
that the SALIENT MEMBER FOR CATEGORY metonymy aids in making a (visually implicit)
metaphor explicit – this being immigration in present-day Hungary (the target domain)
conceptualized as the siege of the Castle of Eger in 1552 (the source domain). Accordingly,
the Castle of Eger is mapped onto present-day Hungary; the defenders of the castle are the
Hungarian government (and consequently the Hungarian people who support the
government); the invading Ottoman troops are the immigrants entering Hungary; the fight
against the Ottomans is the fight against EU immigration policy; and last but not least, the
Ottoman leader of the troops is György Soros himself (see the analysis of Figure 3 above). The
result is a very effective political message that is able to legitimize the actions of the Hungarian
government against immigration by subtly drawing on (and thus creating a parallel with) a
commonly known historical event in Hungary. The possible communicative power of the
message lies in the fact that the metaphorical conceptualization remains implicit and can only
be inferred by the visual metonymies that appear in the ad beforehand.
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5. Conclusions
At the start of the cognitive linguistics research movement, conceptual metonymy was mostly
ignored in favour of its more conspicuous – and more spectacular – twin, conceptual
metaphor. Over the years, however, there has been a growing interest in conceptual
metonymy, which is now considered to be even more fundamental than metaphor. Despite
its basicness, studies on metonymy are still more-orless limited to the verbal mode (i.e.,
linguistic manifestations of conceptual metonymy) – in striking contrast to metaphor, which
has been extensively studied outside of language, especially within the visual sphere.
The paper aimed to level out some of this discrepancy by analyzing visual metonymy and
framing in an anti-EU television advertisement created by the Hungarian government in 2017.
The analysis endeavoured to outline how the message was packaged by the multiple uses of
visual (and multimodal) metonymies in order to “optimize the effect–effort balance”24 and
how these metonymies made salient some aspects of the target (while downplaying others)
within a particular frame to best suit the communicator’s – in this case the government’s –
communicational needs. Visual metonymies in political advertisements can thus become
highly contextualized, thereby shedding light on the dynamic nature of metonymic meaningmaking.

24

Forceville, “Metonymy”, p. 59.
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1. FOGALMI ALAPOK
Számokkal is hajmeresztő leírni azt a változást, amit az internet hozott
napjainkba, nem beszélve azokról a jelenségekről, amelyeket mennyiségekkel ki sem lehet fejezni. 2017-ben egyetlen perc alatt több mint 150 millió
e-mailt küldtek szét a felhasználók, a Google keresőszolgáltatásában mintegy 2,4 millió keresést indítottak, hárommilliónál több bejegyzést írtak
a legnagyobb közösségi oldalra, a Facebookra, és percenként százzal nőtt
a honlapok száma. Minden percben 2,7 millió videót tekint meg a világ internethasználó közönsége a legnépszerűbb videómegosztón, a YouTube-on,
430 ezer üzenetet enged szabadjára a Twitteren, 56 ezer fotót osztanak meg
az emberek az Instagramon, a dinamikusan fejlődő képmegosztón. Ez a színes
világ – amelynek felbukkanásakor már a sokadik ipari forradalomról beszélhetünk – feje tetejére állította az ipar fogalmát, új üzleti modelleket inspirált,
és komoly kihívás elé állította az egyéneket éppúgy, mint az intézményeket.

1. ábra
60 másodperc az interneten
Forrás: https://thumbnails-visually.netdna-ssl.com/things-that-happen-on-internet-every-60seconds_573995e94ed42.gif (a letöltés ideje: 2017. 11. 4.)
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Az internet etikájának kérdésköre kiemelten kutatott területté vált: robbanásszerű fejlődésével a közösségi média átszőtte a hétköznapi életet, és számtalan provokáló kérdést generált az adatvédelemtől a személyes identitáson
keresztül az online élet és halál kérdéséig. Ritkábban kötik azonban az újmédia etikai kérdéseit a szervezetfejlesztéshez, s így ahhoz a kérdéskörhöz,
hogyan válik az újmédia egy szervezet és a benne dolgozók iránti bizalom
növelésére etikusan és felelősen használható eszközzé. A rövid válasz úgy
hangzik: az egyén képzésével, oktatásával, médiaértésének növelésével érhető el, hogy a szervezeti ember képes legyen bizalomépítő módon jelen lenni
az újmédiában, és a szervezeti célokhoz illeszkedően használni annak lehetőségeit. A hosszabb válasz egy sor kutatási terület összekapcsolását igényli,
a médiakutatástól a szervezetszociológián át a szociálpszichológiáig.
Ebben a fejezetben ezért két irányból indulunk el: egyrészt áttekintjük
és lehatároljuk az újmédia fogalmát, valamint az újmédia-tudatosság tartalmát, másrészt az antikorrupció és az egyéni, illetve a szervezeti integritás
fogalmi áttekintését végezzük el.
A két terület egymáshoz közelítése érdekében a további fejezetekben két
irányból haladunk tovább. A második nagy fejezetben azt vizsgáljuk, hogyan
és milyen csatornák közbeiktatásával képesek áthatóan és bizalmat építően
kommunikálni a közigazgatási szervezetek, amelyek számára óriási lehetőségeket tartogat az újmédia értő, kritikus és felelős használata. Növelhető
vele a szervezet és dolgozói iránti bizalom – vagy éppen súlyosan rombolható,
ha a médiahasználat etikai dimenziója elégtelenül működik. A másik oldalról
(a harmadik főfejezetben) a szervezet és az egyén viszonyára összpontosítunk,
s azt járjuk körbe, hogy a szervezeti ember milyen eszköztárral rendelkezik,
ha egyszerre építené személyes integritását és szervezetének pozitív megítélését. A negyedik, utolsó nagy blokkban pedig azt részletezzük, milyen etikai
problémákkal kell megküzdeni az újmédia színterein, ha a korrupciós hírek
közzétételéről, az integritássérelmek megosztásáról, a közérdekű bejelentésekről beszélünk. Ugyanebben a blokkban legvégül visszatérünk az egyén
felelősségére, ami minden társadalmi működés alapvető eleme – hiszen akármilyen eszmének is kell élére állnunk, a „nulladik lépés” szükségszerűen az,
hogy mások működésének megértése mellett magunkat tudjuk szabályozni,
s ha kell, korlátozni.
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1.1. Az újmédia fogalmi köre
E jegyzetben a médiáról és a médiakommunikációról gyakorlatias megközelítésben igyekszünk írni. Éppen ezért a médiakutatásban jelenlévő többtucatnyi
médiaelmélet helyett csupán három beszédes meghatározást emelünk ki.
A média társadalmi szintű megértéséhez Jay David Bolter és Richard
Grusin (1999) tömör definícióját vesszük alapul: média az, ami remedializál,
azaz kölcsönveszi más médiumok technikáit, formáit, társadalmi jelentőségét, s így átcsomagol egy meglévő médiumot valamilyen más, új médiumba.
Ez történt a kézírással a könyvnyomtatás megjelenésekor, a színházzal a mozi
kialakulásakor, és a napilapokkal az online hírportálok elterjedésekor.
A média közösségi szintű megértéséhez Dan Gillmor (2004) még tömörebb mondása nyújt segítséget: „Mi a média? Mi, a média.” Vagyis a médiumokat mi magunk, a felhasználók tesszük azzá, ami: közvetítővé egymás
között, magunk között.
Nick Couldry (2012) a médiát egyfajta gyakorlatnak tekinti, amellyel körbevesszük magunkat, és amely köré a kommunikációnkat építjük. Felfogása
szerint – s ez különösen igaz korunk médiatechnológiájára – a médiahasználat
során egyszerű és összetett médiagyakorlatokat végzünk. Előbbiekhez tartozik a keresés és a kereshetővé tétel, a bemutatás, a jelenlét rögzítése és az
archiválás, utóbbiakhoz a lépéstartás a hírekkel, a kommentálás, minden
médiacsatornánk egyidejű nyitva tartása, valamint az információk szűrése
(Aczél–Andok–Bokor 2015).
A médiagyakorlatokról szóló gondolat azt mutatja, hogy a médiafelfogásunknak érdemes szakítania a hagyományos tömegkommunikációval.
Többféle médiagyakorlatot el tudunk ugyan végezni a felsoroltak közül
a nyomtatott sajtó, a rádió és a televízió közegében, ugyanakkor némelyekre
az „ómédiában” csak üggyel-bajjal nyílik mód. Erre tekintettel a továbbiakban
a média újabb megjelenési formáira, röviden az „újmédiára” összpontosítunk.
Az újmédia fogalmi körébe tartozik a digitális technológiák és szerveződések széles köre: az internet, a digitális televízió, a mobiltelefon és utódja,
az okostelefon, a széles sávú hozzáférést biztosító egyéb kommunikációs
lehetőségek (például tablet, phablet), és olyan online funkciók, mint például
a tömeges online kurzusok és a sokszereplős online szerepjátékok, valamint
az új adattárolók és adatkezelő programok, illetve az ezeken alapuló technológiák, amilyen az önvezető autó vagy az okosotthon. Az újmédia kutatói öt
tulajdonságot emelnek ki, amelyek megkülönböztetik az újmédiát a hagyományos, úgynevezett „ómédiától” (Lister et al. 2003, 12–13.).
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1. Digitalizáció: a számtalan különféle rendszeren alapuló technológiai
eszköz közös nyelvét a kettes számrendszeren alapuló, digitalizált
számítási és kódolási mechanizmusok teremtik meg. Ugyanez a digitalizáltság teszi lehetővé, hogy az eszközök egymás közt utaztathassák tartalmaikat: a különböző fájlformátumok, kódolási rendszerek,
felbontások stb. között az egyesek és nullák kódsorozata alkotja a közös nevezőt. (Így lehetséges, hogy egy digitális videoanyagot elvileg
változatlan minőségben lehet korlátlan példányszámban másolni,
szemben például az analóg VHS-kazettával, amelynek minősége
minden másolat után romlott.)
2. Interaktivitás: a hagyományos médiumokkal (a nyomtatott sajtóval,
a rádióval és a televízióval) szemben az újmédia felületei igénylik, sőt
megkövetelik a felhasználó(k) aktivitását: enélkül az újmédia értelmét veszíti. A tömegkommunikációs eszközök „hátradőlős” médiafogyasztásával szemben az újmédia megteremtette az „előredőlős”
médiafogyasztás lehetőségét és igényét: ahogyan az internethasználat,
úgy az okostelefon kezelése is folyamatos, kétirányú aktivitást kíván
készülék és felhasználó között. (Nem elég „benyomni a gombot”,
és élvezni a programot, hanem a felhasználó folyamatosan választási helyzetek és cselekvési szükségszerűségek elé kerül, akármire is
használja a készüléket.)
3. Virtualitás: a latin virtus kifejezésből ered, amelynek egyik jelentésárnyalata szerint ez a szó „lehetséges”-t jelent. A virtualitás nemcsak
arra utal, hogy az újmédia tartalmai nem valóságosak, hanem arra
is, hogy többféle lehetséges valóságot kínálnak fel, mint a realitás,
a fizikai világ. Az újmédia így lehetséges világokat alkot meg, és tár
elénk. (Például a sokszereplős online szerepjátékok, mint amilyen
a Starcraft vagy a Sims, a játékosok számára teljes virtuális világokat kínálnak fel.)
4. Hipertextualitás: az újmédia kínálta digitális tartalmak egyszerre vannak jelen a realitásban, a valós világban, valamint a virtualitásban,
azaz a fent említett „lehetséges világokban”. Így az újmédia-tartalmak
sohasem csak egyféle kontextusban értelmezhetők: például egy digitális fotó egy hírportálról végtelen könnyedséggel kiemelhető, majd
beilleszthető egy teljesen más környezetbe, alapjaiban változtatva
meg a kép jelentését, teret adva ezzel akár a manipulációnak is. (Így
lehetséges, hogy egy-egy álhírportálon újdonságként hat egy néhány
évvel korábbi sajtóhír fotóinak felhasználásával készült álcikk.)
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5. Hálózatosság: a közös digitális nyelv miatt az újmédia eszközei összekapcsolhatók, és ez megteremti a felhasználók összekapcsolhatóságát
is. A „globális falu” létrejötte, amelyet egykor Marshall McLuhan
a televízió kapcsán jövendölt, valójában az újmédiával vált elérhetővé,
hiszen a felhasználók egy világméretű hálózatban potenciálisan minden, a hálózatban jelenlévő másik felhasználóval kapcsolatba léphetnek. Az internethasználók teljes körének megvan a lehetősége, hogy
bármely más internethasználóhoz csatlakozzon – más kérdés, hogy
ezzel kevesen szoktak élni.
DiMaggio és szerzőtársai (2001) szerint az újmédiának kétféle arcáról beszélhetünk: a technológiai infrastruktúra magában foglalja mindazokat a műszaki jellemzőket, amelyek mentén az internet, a mobiltechnológiák és más
összetett digitális funkciók (például okosotthon) működnek. Erre a rétegre
épül rá egy humán szempont, a használati mód, azaz hogy az ember-gép, illetve a gép közvetítette személyközi kommunikációban (Computer Mediated
Communication, röviden CMC) milyen funkciókat milyen szokások mentén
és milyen gyakorisággal használunk.
Az informatikaoktatás többé-kevésbé elmélyítheti a tudásunkat arról,
hogyan működik maga a számítógép, milyen módon kapcsolja össze a gépet
és használóját az operációs rendszer, miként kezeli a digitális számítástechnika az adatbázisokat, hogyan kell programozni, mi a world wide web működésének titka, mi az az URL, mi az a domainnév stb. Mindezeket az ismereteket,
amelyeket az internet technikai infrastruktúrájáról szóló tudásként írhatunk
le, a fiatalabb (Y és Z) generáció mélyebben sajátította el, mint az idősebb
kortársaik. Ez nemcsak arra vezethető vissza, hogy a fiatalok gondolkodása és tanulási képessége rugalmasabb, hanem arra is, hogy korán kezdenek
ismerkedni a számítógép- és internethasználat technikájával, így egy korai
életszakaszban, rugalmasan szoknak bele az újmédia közegébe.
Izgalmasabb és nehezebben körvonalazható az internet használati módjainak összessége, amely a keresőfunkciók használatától a kapcsolattartáson
és a szórakozáson át egészen a folyamatos jelenlét megmutatásáig, a megosztásig, a szimbolikus jelenlétig terjed. Az internetnek ez a „használói”
arca: mire és hogyan alkalmazzuk azokat funkciókat, amelyeket a technikai infrastruktúra lehetővé tesz? Couldry (2012) már idézett szavával élve
ez a „médiagyakorlatok” terepe, azoké az egyszerű és összetett praxisoké,
ahogyan és amire használjuk az „újmédiás” lehetőségeinket. Amikor az internethasználat veszélyeiről beszélünk, valójában csak kisebb részben beszélünk
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a technikai infrastruktúrába kódolt veszélyekről; sokkal inkább a felhasználó
oldalán keletkező veszélyek bírnak itt jelentőséggel. Ennek értelmében nemcsak a rendszer informatikai működésmódjait kell átlátnunk, hanem internethasználatunk emberi és társadalmi következményeit is. Mindezt ráadásul úgy,
hogy az internet az összes hagyományos médiumot magában foglalja és túllép
rajtuk, így „metamédiumként” (médiumokat tartalmazó médiumként) még
nehezebben látható át, mint bármely korábbi médiumtípus.
Az újmédia használatától aligha lehet függetlenedni: akár információszerzési, akár szórakozási, akár pedig közösségteremtési motivációnk van, nagyon
rövid időn belül eljutunk valamelyik médiatechnikához. Mivel azonban
érdemes az újmédia technológiai rétegét külön kezelni a használati módok
összességétől, a jegyzet ezután az utóbbira koncentrál: hogyan, mire és miért
használjuk az újmédia biztosította lehetőségeket, funkciókat, újdonságokat?

1.2. Az újmédia-tudatosság
Az újmédia használata kapcsán a pszichológusoktól a kiberbiztonsági szakemberekig sokan és sokszor felhívják a felhasználók figyelmét a lehetséges
veszélyekre: európai uniós és hazai szinten zajló internetbiztonsági tájékoztatók, a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság szervezésében megvalósuló
felvilágosító kampányok többek között a cyberbullying (internetes zaklatás)
ellen, helyi önkormányzatok kezdeményezéseinek keretében megvalósított
projektek a gyerekek biztonságos internethasználatáért, rendőrkapitányságok
informáló anyagai az internetes csalások kivédésére, távközlési vállalatok
tematikus honlapjai a biztonságos családi internetezésért – csak néhány
általános példa arra, hogy mennyire biztonság- és veszélyfókuszúak azok
a megmozdulások, amelyek során a „digitális bevándorlók” igyekeznek
oktatni, nevelni, képezni a „digitális bennszülötteket”. A létező veszélyek
(identitáslopás, csalás, zaklatás stb.) elleni küzdelem mellett az újmédiahasználat edukációs fókusza is erősödik. A Nemzeti alaptanterv 2012-es
változata a médiatudatosság oktatását úgynevezett kereszttantervi formában
rögzítette a köznevelési rendszerben, azaz nem külön tanórát alakított ki,
hanem a meglévő tantárgyi struktúra tantárgyainak tematikájába illesztendő
témaként tekint a médiatudatos médiahasználatra.
A digitális kompetenciák kataszterét kidolgozó DigComp 2.0 modell
(Vuorikari et al. 2016) alapján az információs és adatműveltség, a kommunikáció és együttműködés, a digitális tartalomkészítés, a biztonság és a prob-
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lémamegoldás kompetenciái kulcsfontosságúak az újmédia használói számára
ahhoz, hogy eredményesen, hatékonyan és aktívan tudják használni a digitális
médiumokat. Ez az öt kompetenciaterület egyaránt magában foglal technikai és tartalmi részkompetenciákat, (előbbiekre példa a digitális tartalmak
böngészése, keresése, digitális tartalmak integrálása, átdolgozása, technikai problémák megoldása, utóbbiakra pedig a netikett, a személyes adatok
és a magánélet védelme, valamint a digitális technológia kreatív használata),
ugyanakkor hangsúlyos a tartalmi oldal, mint a humán médiahasználat minőségét meghatározó szempont. Ugyanennek a felfogásnak a jegyében beszélnek
ma már médiaismeret és médiatudatosság helyett inkább médiaműveltségről
vagy médiaértésről.
Hoechsmann és Poyntz (2011) a „7 C” jegyében foglalja össze a legfontosabb újmédia-műveltségi elemeket.
1. Consciousness (tudatosság): az identitással kapcsolatos tudatosság
fejlesztése, különös tekintettel arra, hogy – főként a fiatal médiahasználók esetében – a média vált az én felfedezésének és megismerésének
elsődleges terepévé;
2. Communication (kommunikáció): a kommunikáció hálózatos jellegének megismerése, képesség az információkeresésre és az információdarabokból komplex információk összeállítására;
3. Consumption and surveillance (fogyasztás és megfigyelés): a tudatos
fogyasztói magatartás kialakításának, a megfigyelés és megfigyeltség
felismerésének jelentősége (például az adathalászat lehetősége kapcsán).
4. Convergence (konvergencia): a tudás és az információ olyan technológiai eszközökön jön létre, amelyek funkcionálisan „összefolynak”. Az okostelefon például több tucat más eszközt vált ki (telefon,
személyhívó, iránytű, navigáció, naptár, zenelejátszó stb.). Ennek
tudatos feldolgozásához újfajta intelligenciára van szükség.
5. Creativity (kreativitás): interaktív jellege miatt az újmédia lehetővé
teszi, hogy a felhasználó is tartalmakat állítson elő. A kreativitás
azonban nemcsak a tartalomelőállításra utal, hanem arra is, hogy
az újmédiában a játékosság, a játékosítás egyre gyakoribb mozzanat;
6. Copy-paste (másolás-beillesztés): a digitalizált tartalmak technikai
értelemben könnyen és szükségszerű minőségromlás nélkül szabadon
másolhatók, így a közösségi „újrafelhasználás”, a Wikipédia-szerű
tudásbázisok, a szerzői jog és a plágium kérdései újszerűen fogalmazódnak meg;
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7. Community (közösség): az újmédia teremtette hálózatos, globális térben az együttműködés lehetősége, felelőssége és nehézségei komoly
megfontolást kívánnak.
Az újmédia-kompetenciák megszerzése, mint sejthető, nem automatikus
és nem is könnyű dolog – különösen azok számára, akik nem születtek bele
ebbe a közegbe. Ugyanakkor még a „digitális bennszülöttek” (nagyjából
az 1990-es években és azután született generáció) sem uralja a médiaértés
minden említett szempontját. Az oktatás, nevelés és gyakorlat ezért kulcskérdés. Az újmédia közönsége, használói mellett ugyanez érvényes az újmédia-tartalmak előállítóira is. Újságírók, bloggerek, szerkesztők és lelkesen
posztoló magánszemélyek egyaránt részt vesznek az újmédia gyakorlataiban,
ráadásul egyenrangúbban, mint a média történetében korábban bármikor.
Mindannyian törekednek a hitelességre, de legalábbis arra, hogy kommunikációjuk a befogadók számára hihető legyen. Amint a következő fejezet nyomán
kirajzolódik, az újmédia-használat és az antikorrupció között e tekintetben
jelentős hasonlóság van: nem elegendő elméletben tudni, hogyan kell csinálni,
hanem szükséges a gyakorlatba is átvinni ezt a tudást. Közhelyesebben: nem
elég hitelesnek látszani, annak is kell lenni.

1.3. Antikorrupció és integritás
Röviden és jelentős egyszerűsítéssel: a korrupció az egyén, illetve a szervezet értékelvű működését különösen megnehezíti, mert eltéríti a köz szolgálatának eszméjétől, és erőforrásait magán- vagy csoportérdekek szolgálatába
állítja pénzbeli vagy más előnyért cserébe. Az antikorrupciós törekvések,
a korrupció elleni harc elsősorban ennek visszaszorítását (idealisztikusabban: megszüntetését) tűzte ki célul. Az antikorrupciós kezdeményezések
eleinte a nemzetközi diplomáciai és a politikai színtéren szerveződtek, majd
a 20. század ’80-as, ’90-eséveitől fokozatosan „érkeztek le” nemzeti szintekre, jobbára büntetőjogi alapon (büntetve a korrupciót, esetenként jutalmazva
a jogkövető magatartást), és kevésbé hangsúlyozva a probléma etikai dimenzióját. Ez az időszak továbbra is elsősorban a politikai, gazdasági vesztegetésekről, azok megelőzéséről, valamint az átlátható politikai működésről szólt.
Szemléletváltást az antikorrupciós harcban az ezredforduló táján tapasztalhatunk. Ekkor a szervezetfejlesztés szociálpszichológiájának és a munkahelyi mentálhigiénének a tapasztalatai nyomán lassanként kirajzolódik, hogy
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az a probléma, amit a büntetőjog korrupciónak nevez, csupán egy az értékelvű működést hátráltató sokféle tényező közül. A kölcsönös függőségek,
a kiszolgáltatottság, a (szándékosan vagy gondatlanságból) hiányos infrastruktúra, az apró, személyes szívességek rendszere stb. mind-mind akadályozzák az egyént és a szervezetet abban, hogy vallott és kinyilvánított értékeinek megfelelően végezze a feladatát. Küzdeni tehát nemcsak a korrupció
ellen kell, ha stabil értékrend szerint működő szervezetet szeretnénk, hanem
a felsorolt tényezőket is számításba kell venni. Az integritásépítés fogalma
is ekkor kezd kirajzolódni, hogy a 2010-es évek elejétől kezdve lassanként
átvegye az antikorrupciós megközelítéstől a stafétát:
• immár nemcsak valami ellen (korrupció), hanem valamiért (a szervezet és tagjainak integritásáért, sérthetetlenségéért) kell tenni;
• a harc és küzdelem militáris nyelvezete helyett építészeti metaforák
alapján integritásépítésről, egy jól működő felépítmény létrehozásáról
beszélhetünk;
• mindezt nemcsak büntetőjogi alapokon, hanem úgynevezett értékalapú eszközök segítségével tesszük, amelyek legtöbbje független a jogrendszertől vagy csak érintőlegesen kapcsolódik hozzá (például etikai
kódex megalkotása, valós eredményeket tükröző és működőképes
munkahelyi teljesítményértékelési rendszer bevezetése, a szervezeten
belüli átlátható kommunikáció fejlesztése stb.).
Innentől fogva, amikor antikorrupcióról beszélünk, inkább a (büntető)jogi
alapokon nyugvó bűnüldöző tevékenységre gondolhatunk. Amikor integritásépítésről vagy a szervezeti integritásirányítási rendszer felépítéséről van
szó (mint például a magyar közigazgatási intézményrendszerben), akkor erősebben érvényesülnek a szervezetfejlesztés humán szempontjai, a motiváció,
az etikus működésre helyezett hangsúlyok, illetve az egyéni és a szervezeti
sérthetetlenség összehangolása, s így a rászolgálás a bizalomra. Az integritásépítés célja végső soron a szervezetben valóban működőképes szabályrendszer, a szakmai kompetenciák és az etikus működés összehangolása,
amelynek eredményeként a szervezet az érintettek szemében (mind a benne
dolgozók, mind a külső érintettek számára) bizalomra érdemes, sérthetetlen
és stabil lesz.
Mindezek a megfontolások különös hangsúllyal bírnak egy olyan intézményrendszer esetében, amely alaptevékenysége szerint összefogja és támogatja az ország közigazgatását. A magyar közigazgatás jelen- és jövőbeli
irányelveit meghatározó Közigazgatás- és Közszolgáltatás-fejlesztési Stratégia
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(KKFS) szövegében olvasható: „Nemzeti érdek, hogy az állam folyamatosan
érdemelje ki a polgárok bizalmát: védelmet és biztonságot szolgáltasson számukra. Az állam iránti bizalom a polgárokból jogkövető magatartást vált ki,
így szankcionáló hatalmát csak elkerülhetetlen esetekben kell gyakorolnia”
(KKFS 2015, 11.). Ebben az idézetben különös hangsúlyt kap, hogy a közigazgatásnak kifejezett küldetése a bizalomépítés a közvélemény irányába.
Ez döntően (véletlenül sem öncélú) kommunikációs tevékenységre épül.
Az igény nem új: a public relations szakma – létezéséhez képest – igen régóta a bizalomépítés művészeteként definiálja magát (Nyárády–Szeles é.n.).
A KKFS elődje, a Magyary Program (2012, 4.) mutatott rá először: a közigazgatási rendszer a külső résztvevőkkel (civil szervezetek, vállalkozások,
állampolgárok) együttműködve, feléjük kezdeményezően kommunikálva tud
csak bizalmat építeni saját működése iránt. E kommunikáció csak igen kis
arányban történik és történhet személyesen: az ügyfél-ügyintéző kontaktok
mennyisége és jellege nem teszi alkalmassá ezt a kommunikációs módozatot arra, hogy tartós, intenzív bizalomépítő eszköz legyen. Nem vitatható
el ugyanakkor, hogy óriási jelentősége van egy-egy ilyen kontaktnak. Ha
az ügyfél a közvetlen személyes hivatali kommunikációban nem ugyanazt
a bizalomra érdemességet tapasztalja, mint a hivatal közvetett kommunikációjában, úgy egy-két rövid impulzus képes lerombolni az esetleg még meglévő bizalmának maradékát is. A közigazgatási szervek döntően mediatizált
kommunikációs formákra kell, hogy alapozzák tájékoztató, kapcsolattartó
és bizalomépítő kommunikációs tevékenységüket. Itt kapcsolódik tehát össze
a szervezetfejlesztés integritásépítő törekvése, valamint a mediatizált kommunikáció, azon belül is az újmédia logikája.
Erősen mediatizált világunkban a hírek Gresham-féle törvénye különös
erővel érvényesül: a jó hír nem hír, hírértékkel egyedül a rossz hírek bírnak.
Ezek közé tartozik minden diszfunkcionalitás, beleértve a korrupciós cselekményekkel kapcsolatos híranyagot is. A televízió és az internet fokozódó szerepe a hírközvetítésben felnagyított és láthatóvá tett számos olyan történést,
amelyek fizikailag és/vagy társadalmilag ugyan messze esnek a befogadóktól,
de hírértéküket az elcsalt összegek nagyságrendje vagy a cselekményekben
részt vevők széles körű ismertsége alapozza meg. A média jelentős részben
épít a korrupciós tematikára, jóllehet a tartalomelőállítás trendjei a részletes
tényfeltáró anyagok közlése helyett egyre inkább a rövid, velős és hatásos
tálalás felé mozdulnak. A szervezeti integritásépítés feladata alapvetően
a rossz, tunya, fellengzős stb. közigazgatási narratívának a lerombolása, új,
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pozitív értelmezési keret kialakítása mellett (például az esetet komolyan veszik, vannak következményei, megköszönik a jelzést, elismerik a hibát stb.).
A magyar médiafogyasztóknak – részint a korrupciós híreknek való
kitettségük miatt – sok esetben kiforrott fogalmaik vannak a korrupció
meghatározásáról, természetéről és mozgatórugóiról, de gondolkodásukban
erősen szétválik a hozzájuk közel eső, személyes korrupciós cselekmények
köre és a rendszerszintű korrupció megítélése (Hortobágyi–Martin 2016).
Hangsúlyos tehát, hogy miként gondolkodunk a korrupcióról, hiszen ez társadalmi szinten is döntő tényező a szemléletformálás szempontjából.

1.4. Egyén és szervezet az újmédiában
Mind az egyéni, mind a szervezeti integritást meghatározhatjuk úgy, mint
értékvezérelt, értékalapú vagy értékelvű működést. Az egyén, illetve a szervezet a környezete által közösen megállapított és meghatározott, demokratikus
alapértékeken nyugvó értékek és célok mentén nyilvánítja ki saját értékeit,
amelyek konzisztensek az általa alkotott vagy elfogadott és követett szabályokkal. Viselkedése, általános cselekvései mindezekkel az értékekkel és szabályokkal összhangban vannak, és az egyedi, konkrét döntései is ugyanilyen
összehangoltságot mutatnak az általános viselkedésmintáival. Az integritással magas fokon rendelkező személy, illetve szervezet elvei és értékei tehát
konzisztensek viselkedésével, magatartásával, döntéseivel. Az integritás sem
az egyén, sem a szervezet esetében nem egyváltozós (van/nincs) tulajdonság:
sokkal inkább skálaként írható le, amelyen az alacsony fokú integritástól (inkonzisztens értékek és viselkedés) haladhatunk a magasabb fokú integritás
felé (teljes konzisztencia).
Az egyén a szervezetben „szervezeti emberként” van jelen (Greiner 1972;
Csepeli 2015). Akkor is érvényesíti saját identitásából fakadó magatartását,
amikor szervezeti célok szolgálatában áll. Ez a kettősség – magán- és közéleti
működés párhuzamossága – a munkája során ellentmondásokat teremthet.
Számtalan munkahelyi konfliktus ered abból, hogy a szervezeti ember személy szerint másképp ítél meg bizonyos szituációkat, mint ahogyan számára
a munkaköre előírja azt. Ilyenkor döntési helyzet áll elő, amelyben az egyén
mozdulhat a magánéleti és a szervezeti működése felé egyaránt, de akárhogyan is tesz, könnyen előállhat a Leon Festinger (2000) által leírt kognitív
disszonancia jelensége: amint magunkra vagy a világra vonatkozó vélekedéseink között, vagy ezek és tényleges cselekedeteink között ellentmondást

16

Újmédia-etika és integritás

tapasztalunk, disszonanciát, ellentmondást, összeférhetetlenséget élünk át.
A kognitív disszonancia szorongáskeltő állapot, amelyet Festinger szerint fel
kell oldani – a szervezeti ember ilyenkor vagy egyéni értékrendjét igazítja
hozzá a szervezet által elvárt értékrendhez, vagy fordítva, esetleg elválnak
útjaik a szervezettel. (Megjegyzendő, hogy a Festinger után megfogalmazott
kritikák szerint az egyén sokáig képes figyelmen kívül hagyni a kognitív
disszonanciáit, bár ez esetben is kódolva van, hogy azok bármikor felszínre
törhetnek.)
Vodafone vs. Telekom 1:0
Nézzünk egy valós példát arra, amikor az egyén felülkerekedik a szervezeti
emberen. 2009 decemberében a Magyar Telekom Zrt.-nél egy előre tervezett éjszakai munka során váratlan szoftverprobléma lépett fel, amely miatt
a T-Mobile szolgáltatása pénteken napközben az ország számos területén
elérhetetlenné vált. Ez az anomália elsősorban a hálózaton belüli hívásokban
jelentkezett. A felhasználok azt tapasztalhatták, hogy az általuk hívni kívánt
fél nem elérhető, mintha ki lenne kapcsolva. Ebből a hibából adódóan, az átlagosnál nagyobb hálózati igénybevétel miatt, átmeneti zavar lépett fel az SMSszolgáltatásban is. A szolgáltató ügyfélszolgálatán a következő automata
üzenet fogadta a telefonálókat: „Karbantartás miatt a mobilhálózat működése
bizonytalan”. A cég elmondása szerint minden szükséges lépést megtettek
a hiba kiküszöbölése érdekében, de teljes mértékig helyrehozni csak délután
fél négyre sikerült. A T-Mobile péntek délig nem tudott semmilyen tájékoztatást adni az üggyel kapcsolatban, ugyanis az illetékes mobilszámaik nem
voltak kapcsolhatók. Az egyetlen kapcsolat a külvilággal interneten keresztül
volt lehetséges, ahol először a Twitteren üzentek.
@telekomHU: A hálózati problémával kapcsolatban lesz hivatalos
tájékoztatás. Türelmeteket kérjük! A hálózati problémával kapcsolatban
lesz hivatalos tájékoztatás. Türelmeteket kérjük! A hálózati problémával
kapcsolatban lesz hivatalos tájékoztatás. Türelmeteket kérjük!
Percek múlva a Vodafone hivatalos közösségi felületeit kezelő marketinges munkatárs vicces üzenettel reagált a T-Mobile hibájára a Vodafone
Twitter-felületén.
@Vodafone_HU: Ok, csörögjetek ránk!;) RT
A Vodafone még aznap délután hivatalosan is közölte, hogy nincs
köze a válaszhoz, viszont szívesen adnak segítséget a T-Mobile-nak.
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Az esetet követően a frissen felvett marketingest elbocsájtották a cégtől
a következő indokkal:
„A Vodafone munkatársa engedély nélkül és sportszerűtlenül nyilatkozott versenytársunk műszaki problémájával kapcsolatosan. A tisztességes verseny szellemével ellentétes viselkedést olyan mértékű hibának
ítéltük, amiért sajnos elbocsátás jár” – közölte Suba János kommunikációs
igazgató.1
A Vodafone arra hivatkozva rúgta ki munkatársát, hogy nem tanúsított kellően etikus magatartást az ügy folyamán. De mivel a negatív
reklám is reklám, az ügy szereplője egy interjúban elmondta, hogy habár
kirúgták, de ennek köszönhetően egyből számos munkaajánlatot kapott:
„… a 15 percnyi hírnevem arra jó volt, hogy a szakmában is végigszaladjon a hír. Kaptam egy-két telefonhívást, amiben munkával kapcsolatos
beszélgetésre invitáltak.”2
Ami a történeti előzményeket illeti: a magánélet és a szervezeti lét (a „közélet”) a kora újkorban kezdett csak szétválni, ez az elkülönülési folyamat
a 20. század elejére tetőzött, majd az online kommunikáció fejlődésével, úgy
tűnik, a század végén újraindult az egyesülési folyamat. Ma sokszor beszélünk
a köz elé tárt magánéletről éppúgy, mint a magánszférába hatoló közéletről.
Közösségimédia-felületeinken vegyesen jelennek meg magánéleti és szakmai természetű információk, minden magára valamit is adó személyzeti
munkatárs utánanéz a jelentkezők Facebook-profiljának (még ha ez aggályos
is), ugyanakkor a közélet körébe sorolt események behatolnak az otthon falai közé, és megzavarják a kikapcsolódást – ugyancsak elsősorban az online
média miatt. Az új típusú kommunikáció új típusú felkészültségeket igényel.
Új típusú kompetenciákat és tudásokat követel meg tőlünk, hogy ezt az összemosódást kezelni tudjuk.
„Az vagy, amit a neten megosztasz magadról” – szól a digitális identitás
kutatásának egyik jelmondata. Minden digitális ténykedésünkkel digitális
identitást építünk az online térben, s eközben attribútumok, kapcsolt jellemzők és információk körvonalazódnak rólunk (Windley 2005, 8.). Ezek
nagy részére nincs valódi ráhatásunk, sőt sokszor tudomásunk sincs róla,
hogy mennyi digitális „lábnyomot” hagyunk magunk után. Jelentős volt
a döbbenete például annak a francia újságírónőnek, aki – élve az Európai
1
2

https://24.hu/elet-stilus/2009/12/09/kirugtak_vicces_vodafone_ost/
https://24.hu/elet-stilus/2009/12/09/kirugtak_vicces_vodafone_ost/
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Unió biztosította jogával – a Tinder randiapplikáció üzemeltetőjétől kikérte
a személyes adatait, és egy 800 oldalas dokumentumot kapott, benne többek között minősített, szenzitív személyes adatnak minősülő információkkal (Duportail 2017). Jóval kevesebb az olyan adat, amelyet tudva, akarva
és teljesen kontrollálható módon osztunk meg magunkról, s még ezekkel
kapcsolatban is felmerül a kérdés, hogy a közzétételt követően hová kerülnek,
és milyen módon „remixelődnek” az általunk szolgáltatott adatok.
Az always online állapot (vagyis a folyamatosan internetre csatlakoztatott
eszközök használata) a 21. század újmédia-használójának jellemző tulajdonsága. Az aktuális és országosan reprezentatív internethasználati statisztika
szerint hozzávetőleg 5,8 millió olyan 16 éven felüli, Magyarországon élő személy van, aki legalább heti egy alkalommal internetezik. Ők átlagosan 5,4
órányi időtartamban csatlakoznak eszközeikkel az internetre, és 3,3 órányi
időtartamban használják átlagosan aktívan az internetet. A felmérésből az is
kiderül, hogy a jelenleg forgalomban lévő kézi eszközök (mobiltelefonok,
tabletek) nem váltják ki a hagyományos internetező eszközöket, hanem egy
plusz dimenziót visznek az internetezés gyakorlatába (NMHH 2016, 20.).
Mivel a statisztikai átlag az eloszlás ismerete nélkül csalóka természetű,
megjegyzendő, hogy a válaszadók között valószínűleg szép számmal vannak,
akik napi 24 órányi csatlakozásról és akár 8-10 órát meghaladó aktív használatról számoltak be, és éppen így sokan lehettek, akik a minimumra szorítják
mindkét típusú tevékenységüket. A válaszadók 97%-aszámolt be arról, hogy
otthonában használ internetet, de 41%-nyian jelölték munkahelyüket (is),
durván egyharmaduk közlekedés közben, illetve egyéb nyilvános helyen is
szokott internetezni. Mintegy 4,1 millió felhasználó (72%) internetezik kézi
eszközön is, és a válaszadóknak csak hozzávetőleg egyharmada szokott kizárólag asztali számítógépen vagy hordozható számítógépen internetet használni. A legalább hetente internetező 16 éven felüliek háromnegyede birtokol
internetcsatlakozásra képes okostelefont. Ez megmagyarázza, hogyan lehetséges, hogy a helytől független online lét folyamatos és nagyarányú emelkedést
mutat az elmúlt években. Ez az arány 2014-benmég csak 58% volt – pontosan
ugyanakkora, mint amekkora arányban 2016-ban hordozható számítógépet
birtokoltak az internetezők.
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2. ábra
Napi internetezési idő 2016-ban
Forrás: NMHH, 2016

Magyarországon mindig is jelen volt és most is tapasztalható a digitális szakadék, amely a nethasználók és a nem internetezők között húzódik. Ennek két
aspektusa van. A hozzáférési megosztottság akkor lép fel, ha a nemhasználat
oka mindenekelőtt technikai: a felhasználó környezetében nem áll rendelkezésre a szükséges infrastruktúra, vagy ő maga, illetve háztartása nem rendelkezik elegendő anyagi forrással a hozzáféréshez. A használati megosztottság
már inkább a felhasználó motivációit érinti: ez esetben a nemhasználat az érdeklődés hiányára vagy nem ritkán az ismeretlen „tereptől” való félelemre
vezethető vissza. Mivel hazánkban a digitális infrastruktúra fejlesztése dinamikusan haladt, az ország területének csaknem 98%-ánbiztosított a mobilinternet-lefedettség, és minden községi vagy afölötti méretű településen legalább egy internetszolgáltató jelen van, egy kis kapacitású internetelőfizetés
pedig a KSH által közölt nettó átlagfizetésnek körülbelül az 1/60-ad részébe
kerül. Kijelenthető, hogy a digitális szakadék Magyarországon döntően
a használati megosztottságra vezethető vissza.
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3. ábra
Kézi és asztali eszközök használatának aránya
Forrás: NMHH 2016.

A nem egészen 10 millió fős magyarországi populáció az internetpenetráció
tekintetében felzárkózott a közép-európai mezőny átlagához, de természetesen alatta marad a skandináv szintnek (ahol 90–95%-os elterjedtséget mérnek), és fölötte van a nyugat-ázsiai arányoknak (amelyek nagyjából 40–60%
közötti penetrációt mutatnak). Fontos, hogy a fenti statisztika, amely 5,8
millió aktív magyarországi internetezővel számol, csak a 16 éven felüliek
körében mér, s így kimaradnak belőle a legmagasabb arányban digitalizált
lakosok, nevezetesen a köznevelésben tanulók tekintélyes része. Viszont
nagyjából 4,2 millió olyan ember él Magyarországon, akik 16 éven aluliak,
és/vagy nem interneteznek legalább heti rendszerességgel. Ebbe a népes csoportba tartoznak az életkoruk vagy iskolázatlanságuk miatt írni-olvasni nem
tudók, az önálló életvitelre képtelenek, a súlyosan halmozottan fogyatékos
személyek, a pszichiátriai betegek jó része és még számos csoport. A „digitális szakadéknak” ezen az oldalán tehát még mindig számottevő tömeg áll.
Többek között ezért is szükségszerű, hogy az e-közigazgatásban elérhető
szolgáltatások jelen legyenek hagyományos, offline csatornákon is. Bár „[a]
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z állam – a működésének hatékonysága, a közszolgáltatások színvonalának
emelése, a közügyek jobb átláthatósága és az esélyegyenlőség előmozdítása
érdekében – törekszik az új műszaki megoldásoknak és a tudomány eredményeinek az alkalmazására” (Alaptörvény XXVI. cikk), csak így érvényesíthető az Alaptörvény XV. cikkelyében rögzített törvény előtti egyenlőség,
egyenlő jogképesség és esélyegyenlőség elve, valamint a 2003. évi CXXV.
törvény az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról.
Ebben a fejezetben több szó esett az egyénről, mint a szervezetekről.
Ami a szervezetek integritásépítési lehetőségeit illeti, a következő fejezet részletes példákat szolgáltat arra, milyen eszközök és csatornák állnak
ehhez rendelkezésre. A tanulságokat megelőlegezve legyen itt elég annyi:
a magyar közigazgatás legtöbb intézménye felismerte már az online jelenlét
fontosságát, s amellett, hogy saját honlapjaikkal jelen vannak az interneten,
többségük üzemeltet valamilyen közösségimédia-felületet is (leggyakrabban
Facebook-oldalt). A tágabb értelemben vett közszolgáltató intézmények közül már egy 2002-eskutatás (A közigazgatás viszonya az internethez, 2002)
kiemelte a kulturális intézményeket, amelyek a leginkább közvetlen és interaktív módon használják az online szolgáltatásokat. Némely politikai tisztségviselő – a személyes márkaépítés jegyében – szintén üzemeltet saját honlapot,
s mellette valamilyen közösségimédia-felületet is. A legismertebb példa
Donald Trump amerikai elnök és az ő Twitter-fiókja, amelyen leggyakrabban
markáns magánvéleményét fogalmazza meg. Indiában a miniszterek már-már
presztízskérdést kreáltak a Twitteren mért sikereikből (Az ország, ahol a miniszteri twitterezés szinte kötelező, 2016). Ez természetesen minden politikai
szereplő vonatkozásában fontos kérdést vet fel: amennyiben közszereplőként
üzemeltetett felületén magánvéleményt tesz közzé, tekinthető-e ez hivatalos
álláspontnak? Jogilag természetesen nem, de egy-egy ilyen üzenet nagyobb
vihart tud kavarni, mint egy formális sajtóközlemény.

2. INTEGRITÁSÉPÍTÉS A SZERVEZETBEN
Az újmédia és az egyéni, illetve a szervezeti integritás meghatározása
után ez a fejezet sorra veszi azokat az újmédia-eszközöket, -csatornákat
és -felületeket, amelyek a közigazgatásban a leggyakrabban használatosak.
Emellett – a teljesség igénye nélkül – néhány olyan felülettel is foglalkozunk,
amelyeket ugyan a magyar közigazgatás csak szórványosan vagy egyáltalán
nem alkalmaz, de alkalmasint jó eredménnyel lennének hasznosíthatók. Ezt
követően külön fejezet foglalkozik a mobilkommunikáció jelenlegi helyzetével, hiszen a helyszíntől független médiakommunikációnak ez a formája térségünkben egyre erősödik. A harmadik alfejezet a válságkommunikáció online
formáiról szól: esetelemzéseken keresztül azt taglalja, mit és hogyan érdemes
kommunikálnia egy szervezetnek váratlan események bekövetkeztekor.

2.1. A szervezeti integritásépítés online eszköztára
A közigazgatási kommunikáció három fő funkciója a tájékoztatás, a kapcsolattartás és a bizalomépítés. Az első a dominánsan egyirányú kommunikáció terepe, a második már számol a kommunikációba bevonni kívánt érintettek válaszadásával, a harmadiknak már kimondott előfeltétele a felek közötti interakció.
Ebben a közigazgatási oldalnak lehetősége, de nem kizárólagos joga a kommunikáció kezdeményezése. A Magyary Program (2012) fontos célkitűzése volt
a kezdeményező közigazgatási kommunikáció fejlesztése. A program háromféle kommunikációs módszerhez köti ennek megvalósítását: konzultációkhoz,
úgynevezett egyedi megoldásokhoz (például Forum Hungaricum program,
Bejárható Magyarország Program), valamint az e-közigazgatás fejlesztéséhez.
Ez utóbbi a legterjedelmesebben taglalt terület, amely az e-közigazgatási szolgáltatások bővítését jelenti az információs biztonságtól (adatvédelem) az iratfelhő-konszolidáción (az elektronikus dokumentumok egységes tárolása külső
szervereken) és a közigazgatás-irányításon keresztül egészen a közigazgatási
kommunikáció és tájékoztatás szélesítéséig. A KKFS (é. n., 9.) az ügyfélbarát
kommunikáció fontosságát hangsúlyozza, s itt már megjelenik a hivatali nyelvezet emberközelivé és közérthetővé tétele, sőt a kommunikáció maga a problémakezelés is lehet, elég csak a „mit hol lehet elintézni?” kérdéskörre utalni.
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2.1.1. Az intranet, a honlap
A honlapról mint szervezeti kommunikációs eszközről e fejezetben csak a felhasználó szemszögéből írunk, ismét utalva arra, hogy fókuszunkban az újmédia-használati módok állnak a technológiai megközelítés helyett. E tárgykör középpontjában a honlapok felépítésének megtervezése, struktúrájának
és designjának megalkotása, bizalmat ébresztő és használható kialakítása,
röviden a webergonómia áll. Igaz, a közigazgatási intézmények számára jelentős motiváció a honlapüzemeltetésre, hogy online felületükön könnyen
teljesíthetik a közadatok közzétételi kötelezettségét, ugyanakkor akármilyen
természetű információkat szolgáltassanak is, a kereshetőség, megtalálhatóság
és elérhetőség ergonómiai követelményeit teljesíteniük kell.
A webergonómia szakterülete azzal foglalkozik, hogyan lehet a felhasználók igényeit a lehető legjobban kielégítő, „testhezálló” webes felületeket tervezni. E megközelítés közeli rokona az ipari formatervezés,
amelyben szintén nagy szerepet játszik az ergonómia, azaz a használati
tárgyak „felhasználóbarát” kialakítása. A webergonómia lényegében ugyanezt a problémát járja körül az internetes szolgáltatások (főként a honlapok)
viszonylatában: célja, hogy a rendelkezésre álló webfejlesztési, designés tartalomelemekkel a felhasználók számára könnyen használható weboldalak készüljenek. Jakob Nielsen, a webergonómia alapjainak megteremtője
még a ’90-es években adta ki első kötetét e témában, de alapvetései azóta
is érvényesek. A szakértő szerint a web tulajdonképpen csak két alapvető
funkcióval rendelkezik, és minden, ami rajta található, e kettő valamelyikét vagy ezek keverékét teljesíti be, illetve ezekre vezethető vissza:
információszolgáltatás és értékesítés. Az előbbire jó példák az internetes
hírportálok, az utóbbira pedig a webáruházak. Ennek megfelelően a közösségi média felületei is egyfelől információt szolgáltatnak (például híreket,
státuszfrissítéseket közölnek), másfelől termékeket vagy szolgáltatásokat
akarnak eladni (például fizetett hirdetésekkel, ajánlóoldalakkal, rajongói
csoportok létrehozásával stb.). „A világháló sikere az ergonómiától függ.
Ha a vásárló nem találja meg a terméket, nem fogja megvenni. A web tartalommal ruházza fel a vásárlót, aki kattintásaival mindent eldönthet. Hiszen
oly egyszerűen elmehet máshová; a világ összes vetélytárs cége egyetlen
k attintással elérhető” – teszi hozzá Nielsen (2002, 9.). Kézenfekvőnek
látszik, hogy a közigazgatási kommunikáció fókuszában az információs
funkciók állnak, de jobban végiggondolva megjelenhet benne az értékesítési mozzanat is: természetesen nem profitszerző tevékenységről van szó, de
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amikor egy e-közigazgatási innováció megismertetése, népszerűsítése a cél
(például OkmányApp, e-ABEV, e-személyi), a puszta információadáson kívül
a célközönség mozgósításának igénye is jelen van.
Nielsen másik gyakran emlegetett alapelve a három kattintás szabálya:
amennyiben egy látogató a weboldalon nem találja meg legfeljebb három
kattintással a keresett információt, inkább hajlamos visszatérni a keresőmotorhoz, és más oldalon próbálkozni. Ezért kerülendők például a háromnál
több szintű menüszerkezetek, az aloldalak aloldalainak aloldalai alá elrejtett
információk.
A weboldalak tervezése során már a ’90-es évek első felétől fogva kialakultak olyan nemzetközi sztenderdek, amelyektől manapság sem érdemes
jelentősen eltérni, mert a látogatók szinte automatikusan, intuícióikra hagyatkozva alkalmazzák meglévő ismereteiket, s ezek birtokában használják a weboldalakat. Amennyiben egy oldal nem a megszokott módon „viselkedik”,
a felhasználó reakciója a meglepődés, a düh és a kiszámíthatatlanság vegyes
érzése lesz, amelyek együttese az oldal korai elhagyásához vezet – ez pedig
könnyedén jelenthet elveszített vevőt. A legfontosabb tervezési alapelvek
a következők (Bokor 2016):
• domainnévnek egyszerű, könnyen megjegyezhető, a vállalkozásunkra jellemző, és a hibás gépelés kockázatát minimálisra csökkentő
karaktersort válasszunk. Elrettentő példaként szolgálhatnak az olyan
domainnevek, mint a www.szekhelyszolgaltatassatoraljaujhely.hu,
vagy a szintén valóban létező ugyfelszolgalat@elmuemaszenergiaszolgaltato.hu e-mail-cím. A legfrissebb mérések szerint az ékezetes
domainnevek regisztrációs lehetősége nemigen mozgatta meg a cégek
fantáziáját, mert a felhasználók jó húsz éven át hozzászoktak már
az ékezet nélküli címekhez – ráadásul az ékezetes és ékezetek nélküli
variációk közti eltérések akár nem várt fejtörést is okozhatnak például
olyan esetekben, mint a www.korostourist.hu/szarnyalo-lovastanya
domainnévnél;
• a honlap szerkezetét ne az intézményvezetés feje szerint, hanem a felhasználók valós igényeihez igazodva alakítsuk ki. Jellemző hiba, amikor egy intézmény a legelőkelőbb menüpozícióba illeszti a történetéről
szóló menüpontot, vagy épp az intézményvezető üdvözletét helyezi
a nyitólapra. Mindeközben a látogatók döntő többsége az aktuális
hírekért és gyorsan változó információkért érkezik az oldalra, ezeket
kellene tehát könnyen elérhető módon előtérbe helyezni;
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a letisztultság ne járjon a navigációs pontok és eligazodási lehetőségek
kiirtásával: minden egyes lapon legyen jelen az oldal menürendszere,
amelynek segítségével a látogató bárhonnan bárhová legfeljebb három
kattintással átnavigálhat;
a másik véglet, a túlzsúfoltság is kerülendő. Vonatkozik ez egyrészt
a szöveges és képi elemek arányára (a látogató ritkán olvas el 500 karakternél hosszabb egybefüggő szöveget a képernyőn, s azt sem túl
figyelmesen), másrészt a menüpontok, linkek mennyiségére is. (Nem
feltétlenül szerencsés az információsűrűség például a nav.gov.hu oldalon, ugyanakkor például a pazmand.hu oldal kifejezetten kellemes,
áttekinthető és befogadható mennyiségű információt kínál fel.);
kerülendők a háromnál több szintű menürendszerek és honlapszerkezetek: a három kattintásos szabály egyébként sem engedne ennél
többet, de az emberi figyelem és tájékozódási képesség korlátai is
önmérsékletre intenek;
kerülendők a keretek a honlapokon (frame), mert a böngészők egy része már nem támogatja ezeket, ráadásul a keresőmotorok sem kezelik
őket megbízhatóan;
szintén erősen ellenjavallt a felugró és beköszönő ablakok, az oldalra ráúszó rétegek (layer), az oldallal együtt görgő rácsok (fluid grid),
lebegő menük és beúszó hirdetések alkalmazása – megannyi mérés
bizonyítja, hogy leginkább ezek bosszantják a felhasználókat, s ezek
miatt döntenek úgy a legtöbbször, hogy otthagyják a weboldalt;
a magyar mellett lehetőleg legalább angol nyelven tegyük hozzáférhetővé a legfontosabb lapokat (nyitóoldal, kontakt információk stb.)
A nyitóoldal alapértelmezett nyelve az legyen, amelyen az elsődleges
célcsoportunk beszél, összhangban természetesen a magyar közadatok
közzétételére vonatkozó szabályokkal. A fordítást minden esetben hivatásos szakemberre (szakfordítóra, idegen nyelvi lektorra, nyelvészre
vagy tolmácsra) érdemes bízni. A leggyakrabban használt idegen nyelv
a magyar közigazgatási portálokon az angol, ugyanakkor örvendetes
fejlemény, hogy a NAV honlapja – egy jelentős adózó célcsoporthoz
igazodva – kínai nyelven is kínál tartalmat.
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4. ábra
A NAV honlapja: néha mindenkinek kínaiul van…
Forrás: nav.gov.hu (a letöltés ideje: 2017. 11. 4.)

A közigazgatás speciális helyzetben van: legtöbb szolgáltatásával az adott
szolgáltatási területen természetes monopóliuma van, ennek következtében
a felhasználó nem tud más szolgáltatót választani, ha elégedetlen a szolgáltatással vagy az arról szóló információkkal, esetleg az igénybevételt lehetővé
tévő online felülettel. Kényszerhelyzetében a továbbállás és elpártolás helyett
bosszankodás vagy értetlenkedés jut osztályrészéül. Kulcskérdés ezért, hogy
az e-közigazgatási szolgáltatások könnyen áthatolhatók és igénybe vehetők legyenek: a szolgáltatások neve, azonosíthatósága, felismerhetősége stabil kell,
hogy legyen. Amennyire lehet, érdemes kerülni a fantázianév-bevezetéseket
(lásd lentebb), s ha mégis ilyenre kerül sor, könnyen megjegyezhető és egyértelmű rövidítést kell alkalmazni.
Csak egy példa erre: az Ügyfélkapuról a Webes Ügysegédre, majd esetleg a Központi Azonosítási Ügynök (KAÜ) oldalára navigált ügyfél jogosan
érezheti elveszettnek magát, mert számára nem releváns, ugyanakkor nagyon
is összezavaró, hogy melyik beléptetési rendszer segít neki az ügyintézés során. Mindeközben például az általánosan ismert és alkalmazott megnevezésű
Ügyfélkapu csak gov.hu kiterjesztésű domainnévvel érhető el, ami ellentmond
a szimplicitás elvének – egy gov.hu nélküli domainnév erős létjogosultságot
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élvezne, mert a webergonómia szerint a felhasználótól nem várható el, hogy
megjegyezze vagy magától hozzátegye a névhez a „gov” tagot.
Egy másik példa arra vonatkozik, hogyan nehezíthető meg a felhasználóbarát ügyintézés: jóllehet a Nemzeti Adó- és Vámhivatalnál üdítően
friss kinézetű, áttekinthető és jól használható fejlesztés az E-SZJA-rendszer,
a legtöbb elektronikusan beadható dokumentum kitöltéséhez nem elegendő
a kitöltőprogram telepítése, hanem minden nyomtatványtípushoz külön-külön telepítendő programmodulok tartoznak. Ha a keretprogram és a modul
letöltését elvégeztük, még egy igen kevéssé ergonomikus kezelőfelülettel is
meg kell birkózni, mire az elektronikus nyomtatványt kitöltjük, ellenőrizzük,
az esetleges hibaüzeneteket értelmezzük, a nyomtatványt kijavítjuk, s ezután
a program előállítja az Ügyfélkapura következő lépésben külön feltöltendő
fájlformátumot. Gyakorlott számítógép-használóknak sem egyszerű ez a folyamat, és ha a felhasználó választhat a nyomtatvány beszerzése vagy az itt
részletezett elektronikus ügymenet között, mindkét esetben idő-, energiaés figyelemigényes opciót kap. A fejlesztéseknek elvben mindenkor a felhasználó igényeit kell kielégíteniük, amelyek könnyen jósolhatók: gyorsaság,
egyszerűség, egyértelműség, biztonság, folyamatos segítségkérési lehetőség.

5. ábra
A GVH honlapja: akadálymentesség, kereshetőség és kapcsolat mindig szem előtt
Forrás: www.gvh.hu (a letöltés ideje: 2017. 11. 4.)
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2.1.2. Az e-mail-levelezőlista
Az elektronikus direktmarketing-levél (eDM) nem keverendő össze a spammel (levélszemét). Amennyiben jogtiszta és hiteles módon jár el a lista üzemeltetője, a levelezőlista tagjai kivétel nélkül kifejezett kérésük nyomán
kerülnek be az információs vagy promóciós célú adatbázisba, amelyről bármikor le tudnak iratkozni, és az ehhez szükséges linket minden egyes küldeményben egyértelmű helyen (praktikusan a levél alján) megtalálják. Az eDM
a közigazgatásban az alábbi célokra használható:
• márkaismertség építése és növelése;
• „vírusmarketing” alkalmazása („Küldd tovább az ismerősödnek” típusú taktikák);
• elektronikus ügyfélkapcsolat-ápolás;
• lojalitás építése vagy erősítése;
• online kutatás (például kérdőív kitöltésére buzdítás);
• oktatás és információadás;
• reklámkampány, bizalomerősítő kampány, humánerőforrás-toborzás.
Az eDM igen hatékony kiegészítőeszköz lehet az ügyfelek tájékoztatásában.
Hátránya, hogy a tizenéves korosztály elérése e-mailben igen körülményes
és kevéssé hatékony. A közigazgatási hírlevelek, (például eGOV-hírlevél,
OH-hírlevél) és rendszerüzenetek (például az Ügyfélkapu értesítési tárhelyéről érkező e-mailek) a sok címzett vagy a sematikus felépítés miatt
némely levelezőrendszerben a „Spam” mappába kerülhetnek, mégis fontos
és stabil elemei lehetnek az ügyfélkapcsolatoknak. Főként az intézményközi
kommunikáció fenntartásában nélkülözhetetlenek, amennyiben valóban tömör, releváns és kiszámítható rendszerességgel érkező információkat adnak.
Az e-mail-marketing alapja a címzettek listája, amelynek két kiemelkedően fontos kérdése a mennyiség és a minőség. Magyarországon jelenleg
tiltja a jogszabályi környezet az úgynevezett opt-out lista építését. Az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások és az információs társadalommal
összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény úgy rendelkezik, hogy kizárólag az igénybevevő egyértelmű, előzetes hozzájárulásával (opt-in módon) küldhető elektronikus úton, levelezés
során reklámcélú megkeresés. Ez összhangban áll az Európai Unió többi
tagországának rendelkezéseivel; lényegében hasonlóképpen kell cselekedni
minden uniós tagállamban. Az opt-in lista építésekor olyan levelezőlistát
hozunk létre, amelyre a címzetteknek maguknak kell feliratkozniuk, tehát
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tőlük igényel kifejezett szándéknyilvánítást, hogy rákerüljenek (összhangban
a fent említett jogszabállyal).
A leghűségesebb feliratkozók az úgynevezett double opt-in módszerrel
szerezhetők: ilyenkor a feliratkozást követően egy automatikus válaszüzenetben (autoresponder) a feliratkozónak még egyszer meg kell adnia vagy legalább megerősítenie az e-mail-címét, amellyel biztosítható az elkötelezettsége,
s nem utolsósorban biztosak lehetünk benne, hogy helyes címet adott meg.
A double opt-in módszer használata mellett minimalizálható a levelezőlistáról
leiratkozók aránya.
2.1.3. Magyar közösségimédia-használati körkép
A korábban már említett 16 éven felüli aktív magyar internetezők 88%-a
legalább hetente egyszer használja a Facebook közösségimédia-szolgáltatást
(NMHH 2016, 39.). A legnagyobb közösségi médium 2010 és 2016 között
felívelő felhasználószám-növekedési görbéje idehaza elérni látszik a csúcspontját, mert 2017-ben már nem emelkedett olyan nagy arányban az új magyar profilok száma, mint az előző években. Ugyanakkor az Instagram fénykép- és videómegosztó közösségimédia-felület használata a netezők körében
2014–16 közt évenként rendre 7–11–20%-os arányt mutatott, ide tevődött
át tehát a fokozott növekedés, 2017-ben ez számít robbanásszerűen fejlődő
közösségmédia-felületnek. Borzasztó nehéz megjósolni az újonnan piacra
lépő felületek sikerét és kudarcát: 2016-ban az online marketingkommunikációs szakemberek nagy reményeket fűztek például a Snapchathez, amely
mára – legalábbis hazánkban – a tizenévesek (de mindenképpen a 20–25 éven
aluliak) szubkulturális felületeként rögzítette pozícióját a közösségmédiapiacon, jelentős áttörést azonban nem ért el. A 2010-es évek elején hasonló
volt a helyzet a Twitterrel, amely végül nem találta meg Magyarországon
a megfelelő célközönséget.
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6. ábra
Közösségi média használata legalább hetente egyszer
Forrás: NMHH, 2016

2017 elején a rendelkezésre álló statisztikák szerint (Lévai 2017)
Magyarországon a közösségimédia-használat terén a Facebook vitt mindent: heti rendszerességgel 5 831 000 felhasználói profillal léptek be ide,
míg a szintén Facebook-tulajdonban lévő Instagramon 1 139 000 magyarországi illetőségű profil található. 4 671 000 magyar felhasználója van
a Messengernek, amely szintén a Facebook kapcsolt szolgáltatása. 3 849 000
felhasználójával a Google tulajdonolta YouTube a második legnépesebb
közösségi oldal. A videómegosztó magyar felhasználói elsősorban
szórakoztató videókat és zenei klipeket néznek ezen a platformon. Országosan
alacsony ismertségéhez képest talán meglepő lehet a Pinterest 946 000 fős
magyar felhasználói tábora – ez főként egy jól körülhatárolható szociodemográfiai csoportnak, a 15-35 év közötti női korosztálynak tulajdonítható.
A linkek, képek és videók megosztására szakosodott közösségi portál főleg
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a divat- és kiegészítőkategóriáknál bővelkedik a hölgyfelhasználókban, akik
globálisan is a Pinterest törzsközönségét alkotják. 715 000 magyar regisztrációjával a LinkedIn szakmai portál intenzív növekedést mutat, továbbra is
elsősorban közép- és felsővezetők, illetve pályakezdők, fiatal álláskeresők
használják szakmai kapcsolataik építésére. 582 000 felhasználóval a vizsgált
közösségi oldalak között utolsó a Twitter. Az Amerikában és néhol NyugatEurópában is igen népszerű, rövid szöveges üzenetekre épülő közösségi oldal
magyarországi karrierje az inaktív profilokról szól: a több százezer regisztráció mögött mindössze 2% körüli azok aránya, akiknek a fiókja több-kevesebb
ténykedést mutat.
A magyarok közösségimédia-használatára összességében jellemző
az alábbi néhány sajátosság:
• kevés felületet használnak, a social media világa gyakorlatilag egyenlő a Facebookkal, de jut még hely a feltörekvő Instagramnak is.
A YouTube-ot meghatározóan szórakozásra és zenehallgatásra használjuk, s bár minden adottsága megvan ahhoz, hogy közösségépítő
tevékenységet lehessen folytatni rajta, ezeket a funkciókat idehaza
csak a kevés számú sikeres videoblogger használja ki.
• A közösségi média nemcsak a fiataloké: ami a Facebook korfáját illeti,
a legfiatalabbak jelenléte mérséklődött (2013 és 2016 között 580 000ről 370 000-re apadt a 13–17 éves korosztály létszáma), míg az 55
éven felülieké 437 000-ről 720 000-renőtt (RG Stúdió 2016). Szintén
kiemelkedő még a 45–54 esztendős korosztály létszámnövekedése,
a többi korcsoportban pedig szintén kismértékű emelkedés tapasztalható. A Facebookon elsősorban a 18–44 éves, marketingszempontból
leginkább fizetőképes (aktív korú) felhasználók jelenléte a meghatározó, de a legdinamikusabb emelkedést mégis az 55 éven felüli korosztály produkálja.
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7. ábra
Magyar Facebook-felhasználók létszámváltozásai korcsoportonként – feljövőben az 55
éven felüliek
Forrás: http://kozossegikalandozasok.hu/wp-content/uploads/2016/03/facebookfelhasznalo-valtozas-2016-03.png (a letöltés ideje: 2017. 11. 4.)

•

A felhasználó sokkal nagyobb eséllyel nézelődik, mintsem hogy megmutassa magát. Amikor a közösségi média használatának céljairól
kérdezték a résztvevőket (NMHH 2016, 40.), a motivációs rangsor első
nyolc helyére olyan tevékenységek kerültek, amelyek nem feltétlenül
igénylik az önmegmutatást szélesebb kör előtt (például kapcsolattartás barátokkal, fotó- és videónézés, kikapcsolódás, szórakozás,
rábukkanás érdekességekre, hírolvasás stb.), és csak a kilencedik
helyen szerepel a fotók, videók megosztása, megmutatása az ismerősöknek. Hasonló mintázat rajzolódik ki egy 2014-eskutatási eredményből (NRC Omnibusz 2014): még az e szempontból kiemelkedően
jól teljesítő Facebookon is többségben vannak azok, akik legfeljebb
havonta egy alkalommal posztolnak új tartalmakat (52%) – a többi
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közösségimédia-felületen ennél jóval nagyobb (Instagramon például
83%) a ritkán vagy soha nem posztolók aránya.
Informálódásra viszonylag sokan és sokat használjuk a közösségi
médiát: négyből egy felhasználó bizonyosan itt törekszik segítséget,
tanácsot, információt kapni számára releváns kérdésekről (például
iskolaválasztás, álláskeresés), illetve üzletek, szolgáltatók, vendéglátóhelyek, rendezvények profilját, saját magukról adott információit
itt olvassa el. A netezők egyötöde állítja, hogy munkájához, valamint a tanuláshoz is hasznos segítséget kap a közösségi médiából
(NMHH 2016, 40.).
A felhasználás jellege folyamatosan és erősen mobilizálódik.
A Facebook-bejelentkezések közül legalább háromból kettő valamilyen mobileszközről történik, a közösségi médián kívüli egyéb
honlapokat is nagyjából felerészben mobil, felerészben asztali vagy
notebookeszközről érik el a felhasználók, s mindkét esetben egyértelmű számnövekedésre kell számítani az elkövetkező években.
E tekintetben az applikációk kifejezetten előnyt élveznek, de csak
az ingyenes változatok, és korántsem korlátlan mennyiségben:
az okostelefont használók átlagosan 4-5 applikációt használnak legalább heti rendszerességgel (NMHH 2016, 30–31.). Ez a mód tehát
kiegészíti a webböngészőn keresztül igénybe vett szolgáltatások
körét – az applikáció- és a webfejlesztés egymás mellett, kiegészítő
módon fejlődik, és a közeljövőben valószínűleg nem születik stabil
végeredmény ebben a meccsben.

A magyar közigazgatás jól teszi, ha a fentiek alapján erősíti jelenlétét
a Facebookon és a YouTube-on, s elsősorban az elérhetőséget, megszólíthatóságot fokozza. A válaszkészség és maga a válaszidő döntő fontosságú:
az állampolgár, ha tájékozódásba kezd, azonnali válaszra vár, amelyet akár
a Google keresőfelületéről is egyszerűen megtalál. Ilyen tekintetben a keresőoptimalizálásra is gondot kell fordítani. A mobilizálódás miatt kulcsfontosságú, hogy a honlapokat elsősorban mobilra optimalizáltan tervezzék, s ezenfelül gazdagodjon a honlapok és közösségmédia-felületek vizuális tartalma.
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2.1.4. A Facebook
A felhasználók e világelső közösségimédia-platformon többféle aktivitást
mutathatnak: lájkolhatnak, kommentelhetnek, megoszthatják mások posztjait,
illetve maguk is posztolhatnak képet, videót, linket és szöveges állapotfrissítést – s ugyanezt tehetik az intézményi Facebook-oldalak is. Ahogy fentebb
láttuk, a felhasználók jelentős hányada kezdi tájékozódását egy-egy konkrét
ügy kapcsán a hagyományos honlapok helyett a közösségi médiában. A közszolgáltatóknak ezért – minden nehézség ellenére – érdemes foglalkozniuk
Facebook-jelenlétükkel.
A közigazgatási intézmények speciális helyzetben vannak: mivel
a törvényi megfelelőség és az adatbiztonság számukra kiemelkedően képviselendő szempont, közösségimédia-jelenlétük a Facebook adatkezelési
szabályzatának sajátosságaival nehezen fér össze. A Facebook Help Center
(Súgóközpont) így fogalmaz: „Szolgáltatásaink használata során gyűjtjük
az Ön által szolgáltatott tartalmakat és információkat, beleértve a profilhoz
kapcsolódó, létrehozással vagy megosztással, üzenetváltással vagy egyéb
kommunikáció révén keletkező adatokat. Ez tartalmazhat információkat abból a tartalomból, illetve arról a tartalomról, amelyet Ön szolgáltat, mint például egy fotó készítésének helye, vagy egy fájl készítésének dátuma” (saját
fordítás – B. T.). A üzemeltető gyakorlatilag minden adatot gyűjt, beleértve
az automatikusan generált fájlinformációkat vagy a fájlok, privát üzenetek
és posztok szövegében és képes, mozgóképes anyagában megjelenő részleteket. Ebben az adatvédelem szempontjából igen kiszolgáltatott helyzetben
különös jelentősége van az átlátható és elszámoltatható működésnek.
A Facebook esetében az adatkezelési kockázatokon túl ráadásul a névbitorlás is ismerős jelenség. Névbitorlás helyett persze korrektebb azt mondani: a primátus elve érvényesül. A Facebook üzemeltetőinek nem feladata
vizsgálni, hogy egy bizonyos profilt vagy oldalt valóban az adott intézmény
készített-e: aki először foglalja le például a Nemzeti Adó- és Vámhivatal
nevet, az kezdheti először felépíteni az azonos nevű oldalt. Ez természetesen potenciális veszélyforrás az intézmények számára, különösen, ha valaki hitelrontás vagy megtévesztés céljából él vissza a névvel. Az egyszer
elbitorolt megnevezés vagy logó inaktiválása vagy hozzáférési jogainak
átadatása csak a jogsértő fél együttműködése esetén történhet meg. Egyetlen
jó megoldásként a gyorsaság kínálkozik: amint mód van rá, le kell foglalni
és létre kell hozni egy saját Facebook-oldalt, még akkor is, ha egy darabig
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üresen fog állni. A közigazgatás nem kerülheti el a Facebook-jelenlétet, s csak
megfelelő tempóval van esélye hatékonyan kivitelezni azt.
Bár nem a Facebookról szól a példa, de hasonló az esszenciája a következőnek: az amerikai Fehér Ház hivatalos oldalának elérhetősége www.
whitehouse.gov, miközben egy pornográf tartalmakat terjesztő produkciós
iroda jó másfél-két évtizede lefoglalta a www.whitehouse.com oldalt. Bár
e cím alatt ma már nem látható felnőtteknek szóló tartalom, mindenesetre
sejthető, hogy az amerikai központi költségvetésnek sok pénzébe került,
hogy rábeszélje a domainnév tulajdonosát a kezelői jogok átadására, és így
honlapjának felszámolására.
A közösségi médiában a tartalmak heterogenitásával is számolni kell.
Közismert, hogy az egymilliónál több követővel rendelkező oldalak között
Magyarországon nem található sem a politikához, sem a közigazgatáshoz kötődő szereplő, miközben celebekből, humoros tematikájú oldalakból, receptgyűjtő közösségekből, életmódoldalakból milliós lájkszám fölötti brandek
épülnek (példák: Kasza Tibi, Tibi atya, No Salty, Schobert Norbi). A néhány
százezres követőtáborral rendelkező oldalak között már fel-felbukkannak
politikusok oldalai, két politikus vezeti a listát, de a „social”, azaz „társadalmi” kategóriába sorolt oldalak között a harmadik helyen egy non-profit szervezet oldala, a mintegy 468 000 lájkkal rendelkező Remény Alapítvány áll.
A politikai kommunikáció már a 2010-esországgyűlési választási kampány
előtt felismerte a Facebook-jelenlét fontosságát, és költött is annak építésére.
A közigazgatási szerveknél erre szemlátomást jóval kisebb igény mutatkozik,
ugyanakkor látható néhány jól működő kezdeményezés – igaz, jóval a százezres nagyságrend alatt. Az alábbiakban nemcsak közigazgatási, hanem tágabb értelemben vett közszolgáltató intézmények néhány példáján mutatjuk
be a főbb stratégiai irányokat és fejlődési utakat.
• A Budapesti Közlekedési Központ 151 000 lájkjával az egyik legnagyobb azon közszolgáltató vállalatok közül, amelyek intenzíven jelen
vannak a Facebookon. A vállalaton belül külön sokfős stáb foglalkozik a Facebook-oldal kezelésével, a kommentek közül a relevánsakat
kiválogatják, és lehetőség szerint perceken belül választ adnak rájuk,
de erős moderálásra utaló jel nem látható, a negatív tartalmú kommenteket éppúgy fent hagyják az oldalon, mint a semleges és pozitív
megnyilvánulásokat. Mint éppen ennek az oldalnak a kapcsán látható
volt (lásd az esettanulmányt), a precizitásra törekvő és naprakész információkat szolgáltató oldal is válhat tömeges elégedetlenség és blokád célpontjává.
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A Magyar Honvédség hivatalos Facebook-oldala 77 ezer lájkkal
az egyik legnépesebb oldal a közfeladatot ellátó szervezetek között.
Tartalmaiban zömmel rendezvényhírek és társintézmények (például
Magyar Honvédség Altiszti Akadémia, HM Hadtörténeti Intézet
és Múzeum, Nemzeti Közszolgálati Egyetem) hírei kapnak helyet.
A hírek, események és jegyzetek (hosszabb cikkek és tudósítások)
külön-külön menüpontokat kaptak az oldalon. Az információadás
mellett a toborzás a másik fő cél, amelyet szintén külön „Jelentkezz!”
menüponttal támogat a rendszer. Összességében azonban erősen
frontális, egyirányú kommunikációt láthatunk, a követők értékelései
és nyilvános üzenetei rendre megválaszolatlanok maradnak.
A Nemzeti Adó- és Vámhivatal Facebook-oldala 16 400 lájkkal rendelkezik. Helyzetét nehezíti, hogy a közösségi oldal keresője az intézmény nevére négy hasonló eredménytalálatot ad, amelyek között
legkönnyebben a lájkszámból következtethető ki, melyik a hivatalos
oldal. Napi egy-két új posztja zömmel vámügyi bűncselekményekkel
foglalkozik, valamint ügyfélszolgálati és ügyköri elérhetőségeket közöl. A kommunikáció itt is zömmel egyirányú: bár az oldal követői
kommentelik a tartalmakat, ezekre az üzemeltetők részéről nem jön
reakció.
A tömegkommunikációs csatornák híradásaiban „horrorvideóival” gyakran szereplő Nemzeti Élelmiszerlánc-Biztonsági Hivatal
(NÉBIH) Facebook-oldalán mintegy 14 000 lájkot láthatunk, tartalma
túlnyomórészt a saját honlapjáról (portal.nebih.gov.hu) származó cikkekre épül, esetenként kiegészítve külső linkekről származó anyagokkal. A követők kommentjeire következetesen reagálnak az oldal üzemeltetői, az akár egyszavas kérdéseket is kimerítően megválaszolják.
A Központi Statisztikai Hivatal, amellyel az adatszolgáltatási kötelezettség folytán minden cégnek és non-profit szervezetnek kapcsolata
van, néhány éve elindította Facebook-oldalát. Ezen 2017 novemberében több mint 1600 lájk és oldalkövetés látható, miközben csaknem
napi rendszerességgel tesznek közzé posztokat, főleg rendezvényhirdetési és munkaerő-toborzási témákban, de ugyanitt promotálta a KSH
a novellaíró pályázatát is. Az oldal üzemeltetését kommunikációs
munkatársak végzik, az oldalfejlődés lassú, de fokozatos építkezést
mutat.
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Egy jól működő és releváns közszolgáltató Facebook-oldal ismérvei
az alábbiakban foglalhatók össze:
• friss információkat ad;
• elegendő erőforrás jut arra, hogy folyamatos monitorozás alatt tartsák
az üzemeltetők;
• a kommentekre – legalábbis a releváns információkérő bejegyzésekre – azonnal igyekszik reagálni;
• legalább heti, de lehetőség szerint napi rendszerességgel ad új tartalmakat;
• a puszta információnyújtáson és tájékoztatáson túl lehetőséget ad
a kétirányú interakcióra (tehát nemcsak a posztokban, hanem a személyes üzenetek esetében is számítani lehet a gyors válaszadásra);
• vizuálisan is tartalmas, posztjai nem csak szövegekre épülnek;
• tartalmában illeszkedik az intézmény saját honlapján közzétett
információkhoz, de túl is lép azokon (például toborzási funkciókkal);
• a követőket rendezvényekkel, szavazással, nyereményjátékkal stb.
mozgatja meg.
Fontos (és sokszor elhanyagolt) szempont továbbá, hogy az oldalon zajló tevékenységek eredményeit figyelemmel kell kísérni, mérni és dokumentálni:
a Facebook Insights (Elemzések) funkciója sokat segít abban, hogy átlássuk,
milyen tartalmakat, milyen posztidőzítéseket és milyen közzétételi sűrűséget
ítélhetünk sikeresnek, és hol kell módosítani a stratégiánkon. Fontos lehet például látni, hogy látogatóink milyen idősávokban látogatják az oldalt, és ahhoz
illeszkedően finomhangolható a posztolás, az új tartalmak közzétételének
időzítése. Nem tanácsos azonban az Insightson látható adatokat (elérés, reakciók, kommentek, megosztások száma) a hatékony kommunikáció kizárólagos
mérőszámaként kezelni. Egyfelől nem biztos, hogy az elérésben mutatkozó
felhasználók valóban látták, végigolvasták a posztot. Ez az adat csak azt mutatja, hogy a poszt hány felhasználó képernyőjén jelent meg, nem pedig azt,
hogy mennyire értették meg a leírtakat. Másrészt – éppen a nagyarányú „nézelődő” felhasználó miatt – megesik, hogy bár egy posztnak nagy az elérése,
mégsem reagál a felhasználó, nem kommentel, és nem osztja meg a posztot.
Ez utalhat az érdektelenségre, de nem okvetlenül: egy egyirányú információközlés nehezen hívja elő a felhasználókból az aktivitást, ettől függetlenül
elképzelhető, hogy sokakhoz sikeresen juttattuk el a kívánt információkat.
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8. ábra
Pillantás a Facebook Insights elemzéseibe
Forrás: https://blog.kissmetrics.com/wp-content/uploads/2012/05/access-facebookinsights.png (a letöltés ideje: 2017. 11. 4.)

A Trump-kampány
A 2017-es elnökválasztás folyamán Donald Trump győzelmét nagyban
elősegítette a Facebook-os tevékenysége. A Trump-kampány három
nagy részre osztható a közösségi média szempontjából.
1. A kezdeti fázisban a digitális stáb vezetője, Brad Pascal azzal a lépéssel kezdte, hogy a már ismert támogatókat megerősítse. Ezt
úgy vitte véghez, hogy a Facebook saját, adatbázis alapú, egyedi
célközönségeibe (Custom audience) neveket, telefonszámokat és email-címeket töltött fel. Ebben a rendszerbe régen csak a regisztrált e-mail-címek alapján lehetett célközönséget beállítani, ami azt
eredményezte, hogy a feltöltött listának csak 10–20%-át érték el
az újításokkal, azonban ez a szűrési felület kibővült 15 féle azonosítási formára, ezáltal a találati felület is jócskán kiszélesedett. Ezt
a célközönséget később kiterjesztették a hasonmás célközönségekre
is, amelyek a feltöltött adatokra kísértetiesen hasonlító adatokat is
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becélozzák. Végezetül pedig a Brand Lift-féle kutatási megoldásokkal ellenőrizték a kapott eredményt. A célcsoportok meghatározása
mellett specifikus weboldalakat generáltak eltérő megjelenéssel
és üzenetekkel, ahova később az egyes célcsoportokat irányították.
2. Támogatók szerzése céljából létrehozták a Project Alamo nevű adatbázist ahol 220 millió amerikai adatait gyűjtötték össze, fejenként
4-5 ezer adattal (bankkártyás vásárlási előzmények, fegyvertartási
adatok). Ennek a célja az volt, hogy a buzgó és támogatásra hajlandó
Trump-híveket elérjék. Ezzel a tevékenységgel 275 millió dollárnyi
támogatást zsebeltek be a kampányhoz.
3. Végezetül jött a negatív kampány. Az utolsó hetekben a digitális csapat ahelyett, hogy újabb szavazókat próbált volna szerezni Donald
Trumpnak, azt a taktikát választotta, hogy a Clinton-támogatókat
próbálta meg elidegeníteni. Az egyik ilyen posztban Hillary Clinton
1996-osbeszédét felhasználva animációs kisfilmet készítettek, amiben úgy állították be a másik elnökjelöltet, mint aki az afroamerikai
lakosságot „predátornak” tartja.
Ez a három jól irányzott lépés – valamint az itt külön nem taglalt álhírgyártás – sikerre vezette Donald Trumpot abban, hogy az Amerikai
Egyesült Államok elnökévé válasszák.
2.1.5. Az Instagram
A Facebook a maga elkülönített funkcióival (oldalak, csoportok, események)
meglehetősen jól tagolja a tartalmakat és a hozzáférési módokat. Ehhez képest
az Instagram lényegesen képlékenyebb: a képes, képsorozatos vagy videós
posztok ikonokkal és szöveges elemekkel egészíthetők ki, a nyilvános vagy
korlátozott posztolás mellett direkt személyes üzenetek küldését teszi lehetővé, s ezzel nagyjából ki is merült a lényegi funkciók felsorolása. A tartalmakra felhasználónként rá lehet keresni, de lényegesen funkciószegényebb formában, mint a Facebook esetében. Ez a vizuális tartalmakra épülő közösségi
oldal még nagyobb kihívás elé állítja azokat a közszolgáltató és közigazgatási
intézményeket, amelyek meg kívánnak jelenni rajta, és releváns üzenetekkel
követőket akarnak szerezni.
Egyik projektje keretében Lev Manovich médiakutató azt vizsgálta,
hogyan jelenik meg az Instagram-felhasználók tartalmaiban a 2014-es kijevi forradalom. A február 17. és 22. között feltöltött 13 208 kép tartalom-
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elemzéséből kutatócsoportjával arra a megállapításra jutott, hogy a rendkívüli
és a mindennapi egymás mellett él. A képanyagban a Majdan körül zajló
összecsapások a rendőrök és a tüntetők között, a politikai szlogenek és a forradalmi pillanatképek nemhogy nem uralkodnak el, de tökéletesen megférnek
a csoportos szelfik, állatos és autós tartalmak mellett, sőt nemcsak egymás
mellett élnek, hanem bizonyos értelemben egymásba is folynak, amennyiben
egy-egy felhasználó oldalának tartalmában is vegyesen jelenik meg a forradalmi és a mindennapi tematika (Matviyenko 2014).
Magyarországon jelenleg nincs olyan közigazgatási intézmény, amely
aktívan használná az Instagramot. Külföldi példák ugyanakkor akadnak
(Stone 2015). Az USA hadügyminisztériuma, a NASA, a védelmi minisztérium vagy a már említett Fehér Ház Instagram-oldalai véletlenül sem az információátadásról, a tájékoztató közigazgatási kommunikációról szólnak:
a gazdag és látványos fotóanyag mögött következetes brand- és imázsépítés
látható, ahol a közigazgatási kommunikáció néha átcsúszik politikaiba (különösen jól látható ez például a Fehér Ház esetében Barack Obama időszaka
alatt). A non-profit szféra ugyancsak tartogat inspiráló Instagram-oldalakat
(Petronzio 2012). Az ENSZ, a Unicef, az Oceana és más nemzetközi civilszervezetek pusztán a hírnevük miatt sem hagyhatják ki a lehetőséget, hogy
megjelenjenek az Instagramon, de a megjelenés célja esetükben sem pusztán
információadás: az aktuális híreket kiváló minőségű, professzionális fotóanyaggal, gazdag vizuális „köretként” használják munkájuk bemutatására,
ezáltal ismertségük növelésére így pedig az irántuk táplált bizalom erősítésére.
Az Instagram – kiegészítő médiumként – főleg a jól vizualizálható tevékenységek bemutatására, hangulatképeknek és híranyagok kísérőképeinek
tálalására szolgálhat. Arra, hogy mi értelme van képcsokrokat közzétenni
a közjóért végzett tevékenységek bemutatására, a legjobb példa talán az izlandi főváros rendőrségének Instagram-oldala: ez a gyűjtemény Reykjavik
rendőreit munka közben, ugyanakkor emberközeli helyzetekben ábrázolja,
kacsaetetéstől a macskamentésen át a kézenállásig sok humorral, empátiával
és hétköznapi hangulatképekkel. A 161 ezer követő így nem pusztán híreket
kap, hanem úgy érezheti: valóban közelebb került a rendőrség tagjaihoz, s így
értékelő hozzáállása pozitív(abb)ra hangolódhat.

Integritásépítés a szervezetben

41

9. ábra
Életképek Reykjavik rendőrségétől I.
Forrás: https://www.instagram.com/logreglan/

10. ábra
Életképek Reykjavik rendőrségétől II.
Forrás: https://www.instagram.com/logreglan/
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11. ábra
Életképek Reykjavik rendőrségétől III.
Forrás: https://www.instagram.com/logreglan/

12. ábra
Életképek Reykjavik rendőrségétől IV.
Forrás: https://www.instagram.com/logreglan/
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2.1.6. A YouTube és más csatornák
A YouTube mára a mainstream médiatájkép részévé vált, a kortárs populáris
kultúra olyan tényezőjévé, amellyel számolnunk kell – fogalmaz a YouTuberól szóló könyv bevezetőjében Burgess és Green (2009, vii.). „A videómegosztón közreműködők köre rendkívül változatos: a nagy produkciós cégektől
és jogtulajdonosoktól kezdve (mint például a televíziócsatornák vagy sportcsapatok) a hirdetőkön át a kis- és közepes vállalkozásokig sokféle szereplő
keresi a terjesztés olcsóbb lehetőségeit, a mainstream broadcast média alternatíváját. Kulturális intézmények, művészek, aktivisták, rajongók és amatőr
médiaproducerek igyekeznek saját céljaikra használni a videómegosztó oldal
kínálta lehetőségeket, és ezáltal együttesen formálják ezt a dinamikus kulturális rendszert” – fejti ki Glózer és Guld (2015, 36.). Hozzáteszik: „A szöveges,
képi vagy audiovizuális médiaszövegek előállítása az új médiumoknak (internet), médiafelületeknek (közösségi oldalak, videómegosztók, blogmotorok)
és technikai eszközöknek (okostelefonok, beépített kamerával és internetkapcsolattal rendelkező hordozható kommunikációs eszközök) köszönhetően ma már nem kizárólag a professzionális produkciós cégek kiváltsága”
(Glózer–Guld 2015, 38.).
Amennyiben elfogadjuk a fenti tételeket, a YouTube-ot kultúraformáló
médiumként kell látnunk, amely önálló felületként, saját rendszerén belülről
indulva képes közösségeket építeni. Tematikus változatossága azonban hasonló a Facebookéhoz, s az ebből eredő intézményi problémák is hasonlók:
közületi felhasználóként nehéz kitűnni abból a közegből, amelynek „médialogikája” az egyéni, amatőr vagy félamatőr videobloggerek, a sokat emlegetett „macskás és divatkontentek” köré épül. A YouTube-ot az intézmények
ennélfogva inkább mozgóképes anyagok raktáraként szokták használni, olyan
gyűjtőhelyként, amelynek segítségével egy helyen tárolhatók és onnan kön�nyen linkelhetők a honlapokra beágyazni kívánt videók. A Google tulajdonában álló videómegosztó a feltöltött anyagok tulajdonjogát a készítőnél hagyja,
de – hasonlóan a Facebookon megjelenített tartalmakhoz – a felhasználási
jogok egy részét kisajátítja, nem véletlen tehát, hogy a közigazgatási intézmények húzódoznak a használatától, aminek pedig mégis van egy praktikus
oldala, amelyre itt csak röviden térünk ki. Az online információkeresés 9899%-aa Google keresőszolgáltatásával történik (Gemius 2017), a felhasználók
zöme pedig csak az első találati oldalt nézi át, vagy gyakran csak az első
néhány találatot (Link-Assistant.com 2016), kulcskérdés tehát a honlap-üzemeltetőknek, hogy egy-egy kulcsszóra a Google találati listájában hányadik
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helyen jelenik meg a honlapjuk. Ez nemcsak marketingkérdés, hanem a közfeladatot ellátó intézményeknél is joggal merül fel: megtalál-e a felhasználó,
kiigazodik-e az ügyében, ha néhány szóban rákeres? A webprogramozásban
és az online marketingben SEO-nak (Search Engine Optimization, keresőoptimalizálás) hívott eljárás során kulcsszavak, bejövő linkek, metatagek
és egy sor más technika alkalmazásával lehet javítani egy honlap helyezésén
a Google keresőben. A SEO-nakfontos kérdése, hogy egy adott honlapra hány
bejövő link mutat. Kis egyszerűsítéssel: minél több oldalon található meg
az optimalizálni kívánt oldalra irányító link, annál rangosabb lesz a helyezése
a Google keresőjében. A YouTube-csatorna üzemeltetése e szempontból kiemelkedően jó eszköz lehet: ha a videók leírásában rendszeresen megjelenik
az intézmény honlapjának címe, ezek a bejövő linkek keresőoptimalizáló
eszközként viselkednek – nem beszélve arról, hogy a videóktól is egyetlen
kattintással juthat el a felhasználó az intézmény honlapjára, ha bővebb információra van szüksége.
A YouTube közcélokra fordításához jó példákat szolgáltatnak azok
az oktató-nevelő tematikus csatornák, amelyek különböző témakörök vagy
tantárgyak ismereteit közérthető formában adják át – tovább folytatva az újmédiában Öveges József professzor egykoron népszerű tévéműsorának hagyatékát. A YouTube mindenképpen fontos szereplője az oktatás, a nevelés,
a képzés színtereinek (Hua 2015), és nem csak a formális köznevelési vagy
felsőoktatási rendszerben. A közigazgatási intézmények számára rengeteg
kiaknázatlan lehetőséget tartogatnak. Hasznos lehet például egy újonnan bevezetett e-közigazgatási szolgáltatás használatáról szóló úgynevezett tutorial
videó, amelyen a szolgáltatás használatát és funkcióit képernyőképpel illusztrálva és hangalámondással kísérve lehet megismerni. Szintén nagy segítséget
jelenthet például szociális és gyámügyi, betegjogi vagy ellátottjogi területen,
ha a szöveges összefoglalók helyett rövidfilmek formájában mutatják be például az alapvető gyermekjogokat, betegjogokat vagy a fogyatékos személyek
jogait. Ugyanilyen termékeny lehet például a helyes és energiatakarékos fűtési
technikákról szóló tájékoztató videók közzététele („Fűtsd okosan” kampány).
Ez az audiovizuális ismeretfeldolgozási módszer nemcsak életkori, hanem
képességszempontból is jobban illeszkedik a célközönség sajátosságaihoz.
A közfeladatot ellátó intézmények közül Magyarországon sokan rendelkeznek saját csatornával, de egyelőre csak az Országos Rendőr-főkapitányság
él rendszeresen és médiaszerte jól láthatóan a YouTube-banrejlő edukációs
lehetőségekkel, amikor tematikus kampányvideókat jelenít meg csatornáján,
a PoliceHungaryn. Köznevelési és felsőoktatási intézmények időnként közzé-
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tesznek egy-egy téma kapcsán rövid és közérthető oktatóvideókat, de a hosszú
távú koncepció ritkán látható ezek mögött. (Például hogy ezekre az anyagokra
azután egy teljes oktatási-képzési program épüljön.) A többi intézmény jobbára hírarchívumként alkalmazza saját YouTube-csatornáját. A szűkebben
vett közigazgatási intézmények közül Magyarországon a Nemzeti Adóés Vámhivatal mutat jó példát: itt megjelennek az említett tutorial videók,
valamint néhány konkrét ügyben az eljárást segítő rövid összefoglaló (főként
az e-SZJA bevallás kapcsán). Ma még ritka azonban, hogy egy közszolgáltató
vagy közigazgatási intézménynek régóta működő, tartalmakkal rendszeresen
jelentkező, sok feliratkozót magáénak tudó, releváns és megfelelő minőségű
és szerkesztettségű YouTube-csatornája legyen, amely ráadásul hosszú távú
tervezés jeleit mutatja.
A közösségi médiában alig van a felsoroltakon kívül olyan platform,
amelyet közigazgatási intézmények komolyan használnának. A jelenleg
már stabilan a piacon lévő felületek közül végezetül még egyet emelünk ki:
a szakmai kapcsolatépítésre létrehozott LinkedInt. Ez a felület az elemzések
alapján döntően közép- és felsővezetők, valamint ambiciózus fiatalok sajátja. Struktúrája és funkciói némileg hasonlóak a Facebookéihoz: egyénként
és intézményként (profil és oldal formájában) egyaránt jelen lehetünk rajta,
a felhasználókból csoportok képezhetők, lehetőség van személyes és csoportos üzenetváltásra. Cégek, vállalatok – amelyek ma már a legkülönbözőbb
szegmensekből képviseltetik magukat az oldalon – elsősorban toborzási
és munkaerő-kiválasztási, másodsorban rendezvényszervezési célok szolgálatába állítják LinkedIn-oldalukat. Álláshirdetések, konferenciaprogramok,
rendezvénymeghívók közzétételére kitűnő eszköz, egy nagy fluktuációt mutató intézmény pedig jól kihasználhatja, amikor magasan képzett, szakosodott
munkatársakat szeretne toborozni. Az „endorse” funkció külön figyelmet
érdemel: a felhasználó saját magáról vallott kompetenciáit és szakmai tapasztalatait „jóváhagyhatják”, igazolhatják az ismerősei, így pedig kirajzolódik,
hogy ezek valósak-e, és az „endorese”-ok mennyiségéből megítélhető, hogy
a személy melyik kompetenciában mennyire erős, illetve mennyire közismert
róla, hogy az adott kompetenciát birtokolja.
Az online marketing „kezdőcsomagja” általában honlapból, hírlevélből és Facebook-oldalból áll, haladóbb szinten pedig YouTube-csatornával
és Instagram-profillal egészül ki. Mindezek mellett számtalan további lehetőség kínálkozik, mint amilyen a Twitter, a Snapchat, a Pinterest vagy
a Tumblr – ezek némelyikével azért foglalkoztunk csak érintőlegesen a közösségimédia-használati adatokról szóló fejezetben, mert jelenlegi szerepük
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a honi újmédiapiacon kiforratlan, mind a piac egészét tekintve, mind pedig
a célcsoportokra nézve. Nem elhanyagolandó szempont, hogy egy új platformra intézményi minőségben belépni gondos tervezőmunkát és stratégiai
gondolkodást igényel. Egy alakulóban lévő felületen (például Snapchaten)
megjelenni és hosszabb távra tartalmakat tervezni erőforrás-igényes: ezt
a kockázatos kimenetelű befektetést könnyebben engedheti meg magának
egy versenypiaci cég, mint egy közigazgatási intézmény.

2.2. A mobilszolgáltatások használata Magyarországon
A 2010-esévek egyik legjelentősebb médiatrendje a mobilizálódás. 2011-ről
15-re 2,6-szeres növekedést mutatott az okostelefonok elterjedése (NMHH
2015, 39.), a jelenlegi penetráció 75-80% körüli. 2016-banháromból egy mobilhasználónak már több mint hat éve volt a birtokában okostelefon (NMHH
2016, 15.), és az okostelefon-birtokosok túlnyomó többsége ki is használja
eszközén az internetezés lehetőségét. A megnyilatkozók fele gyakrabban
internetezik mobileszközön, mint PC-n, jóllehet csak az ötödük állítja,
hogy jobban is szereti ezt a fajta felhasználást, mint a nagyobb képernyőst.
Az Android-platform nagyjából 70%-osarányban terjedt el, míg a Windows
az okostelefonok 13%-án, iOS pedig 12%-án fut. E két utóbbi operációs
rendszer részesedése lassú emelkedést mutat az Android rovására. A leggyakrabban használt applikációk listájában túlnyomó többségben vannak
a kommunikációra, kapcsolattartásra használható appok (Messenger, Viber,
Gmail, Skype stb.), valamint megjelennek mellettük a videómegosztó, térképés zenei alkalmazások (YouTube, Google Maps, Spotify stb.). Az okostelefonhasználat előnyei között említik a felhasználók, hogy hatékonyabbá válnak,
időt spórolnak, tájékozottabbnak érzik magukat, kevesebbet unatkoznak.
Az érzelmi viszonyulást jól mutatja, hogy 16%-uk éjszakára is bekapcsolja,
és a keze ügyében tartja a készüléket, és 20% számára egyre inkább rossz
érzés, ha nincs nála a telefonja (NMHH 2015, 38.).
A mobilizálódás legkomolyabb lehetőségei a helyfüggő szolgáltatásokban
rejtőznek. Ezek közös technikai jellemzője, hogy a telefonon futó applikáció
a felhasználó GPS-szel és cellainformációkkal bemért tartózkodási helyéhez
igazítja a funkcióit. Ezek egy része marketingcélra használható (például egy
áruház fizikai közelségében személyre szabott akciós ajánlatokat lehet küldeni
a telefonra), más része szervezést, közlekedést könnyít (például a Waze alkalmazás, amely a felhasználók saját hozzájárulásai alapján frissíti a közlekedési
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információkat és így tervezi meg a leggyorsabb utat, vagy számos parkolást
segítő applikáció, amelyek szintén hely alapján mérik és ajánlják fel a szabad
helyeket), megint mások pedig edukációs célokat szolgálnak. Ez utóbbira jó
példát szolgáltat a MemoPont – Győr régen és most című projekt, amely egyúttal az augmentált valóság (AR) eszköztárára is épít. A letölthető applikáció
elemeit a győri belváros térkövein jelölt pontokra állva lehet aktiválni. Ekkor
a telefon kameráját egy-egy történelmi épületre ráirányítva az applikáció rávetíti a kijelzőn látható képre ugyanennek a helyszínnek a 100 évvel korábbi
képét archív képeslapok alapján, miközben további írásos információkat is
szolgáltat a helyszínről.
Az okostelefonra fejlesztett tartalmak nem keverendők össze a mobilra
optimalizált webes felületekkel. Előbbiek esetében kifejezetten az okostelefon képességeit kihasználó alkalmazásokról beszélünk, míg utóbbiak csupán
a PC-refejlesztett tartalmak mobilképernyőre történő átigazításai. A közigazgatásban is megjelent már az applikációfejlesztés, a natív tartalomgenerálás,
azonban kulcskérdés, hogy milyen ismertséget képesek magukkal vonzani
ezek a fejlesztések. A nagy befektetésigényű applikációfejlesztés egyelőre
az erőforrásigényes innovációk körében marad, de a weboldalak fejlesztése
asztali helyett elsődlegesen mobil verzióra jó lépés lehet ahhoz, hogy igazodjunk a mobilizálódó környezethez.
Okmányapp
Az EKOP 2.1.14-20111-2011-0001 számú „Telefonos ügyfélszolgálat megújítása” kiemelt projekt keretében megvalósult „Okmányapp” jó példa
a mobilizálódó közigazgatásra. A Belügyminisztérium által kifejlesztett
applikáció az okmányügyeink egy részét hivatott egyszerűsíteni. Már 13
ügyintézési lehetőség közül választhatunk, amelyeket egyszerűen, akár
egy gombnyomással elintézhetünk az otthonunkból vagy a metrón ülve.
Ilyen például a gépjármű tulajdonosváltásának bejelentése, személyazonosító igazolványok érvényesítése vagy az útlevél gyártási státuszának
lekérdezése. Ezek a szolgáltatások ingyenesen elérhetők, de vannak illetékköteles szolgáltatások is, mint például az útlevél pótlása vagy a gépjármű forgalomból történő kivonása.
Az appot letöltve egyszerű kezelőfelület tárul elénk, ahol kiválaszthatjuk, hogy milyen jellegű ügykör érint/érdekel minket. Itt kiválaszthatjuk, hogy személyes okmányainkat szeretnénk érvényesíteni, esetleg
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gépjárművel kapcsolatos ügyeinket szeretnénk elintézni. A program egyszerűen kezelhető, szemlátomást szélesebb réteget igyekszik megcélozni,
nem csak a fiatalabb generációt. A verziótörténetet böngészve megfigyelhető, hogy a lassan négy év alatt csak kisebb finomításokat hajtottak végre
a fejlesztők, annak ellenére, hogy a visszajelzések nem túl pozitívak vele
kapcsolatban. Kiemelendő, hogy a fizetés is igen könnyedén elvégezhető,
a rendszer a Magyarországon forgalomba lévő összes kártyafajtát támogatja. A program iOS és Android rendszeren is egyaránt díjmentesen elérhető,
és a belépéshez a regisztrációval sem kell bajlódni, elegendő használnunk
az ügyfélkapus belépési adatainkat. A Google Play áruház adatai alapján
jelenleg ötven- és százezer közé tehető a telepítések száma. A felhasználók
közül közel ötszázan értékelték is, habár ezek az adatok nem túl pozitívak.
Közel háromszáz véleményező 4 pont alatti értékelést adott az alkalmazásra, és a következő kommentek érkeztek a véleményekhez:
„Ugyanazzal az azonosítóval, jelszóval, amivel előtte egy perccel
sikeresen be tudtam lépni a weben, az app nem engedett be. Többször is
próbálkoztam, és biztos nem gépeltem el.”
„Kezdtem örülni hogy ilyen alkalmazás is van, de sajnos soha nem
tudok bejelentkezni. Netes felületen azonnal tudok intézkedni. Kérem,
javítsák meg, hogy működjön. Ha közpénzből van akkor meg pláne működnie kell.”
A Belügyminisztérium felhasználói fiókjából számos kommentre
a következő, feltehetően automatikus üzenet érkezett:
Belügyminisztérium
„Kérjük, hogy a jelenség megoldása érdekében vegye fel a kapcsolatot ügyfélszolgálatunkkal az alkalmazás »segítség« menüpontjából vagy
a 1818-astelefonszámon. Üdvözlettel: 1818”
Értékelésképpen elmondható, ami a legtöbb hozzászólásból is kiolvasható, hogy a kezdeményezés első osztályú, viszont a kivitelezés hagy
némi kívánnivalót maga után. Folyamatos fejlesztést, bővítést igényelne
az app, és akkor egy formabontó, iránymutató kezdeményezés lehetne,
amit a közigazgatás egyéb területein is alkalmazhatnának.
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2.3. Az online válságkommunikáció és jó
gyakorlatok – esetelemzések
2.3.1. A BKK és az etikus hacker
A BKK egy nyári napon útnak indította a fővárosban az online jegyértékesítését, amivel úgy tűnt, megszabadulhatunk a hagyományos papíralapú
vonaljegyektől, bérletektől. Ez az innováció már a folyamat elején sok sebből vérzett, de arra senki nem számított, hogy egy 18 éves fiatal meghackeli
az egész rendszert. A fiú természetesen jelezte a BKK felé a rést a pajzson,
ők válaszul eljárást indítottak az iskolás hacker ellen, aki saját állítása szerint
a tőle telhető mértékig etikusan járt el az ügyben. De vegyük sorban az eseményeket, és döntsük el, vajon tényleg helyesen cselekedett-e?
A BKK online felülete 2017. 07. 13-áneste indult el, amelyet a BKK egy
közleményben tárt a nagyvilág elé. Egy hobbiból etikus hackerként tevékenykedő 18 éves diák, aki már több cégnek a rendszerét tesztelte hasonló módon,
szemügyre vette, hogy mire is ment el az adófizetők pénze, és mennyire biztonságos az új jegyértékesítési módszer. Az index.hu munkatársai már este
tapasztaltak néhány hibát az oldallal kapcsolatban, de az mind elhanyagolható
amellett, hogy a fiatal 50 forintért vásárolt magának havibérletet. Elmondása
szerint mindezt egy alapszintű hackeléssel véghez lehet vinni, csupán annyi
a teendő, hogy a virtuális kosárba helyezéskor át kell írni egy számot, ugyanis a böngésző küldi el a szervernek, hogy mennyibe is kerüljön a bérlet. Így
sikerült tehát a több mint 10 000 forintos bérletet 50 forintért megvásárolnia.
A fiatal fiú ezt a problémát egyből jelezte e-mailben a BKK munkatársainak,
és egyben azt is leszögezte, hogy még véletlenül sem szeretné felhasználni
a megvásárolt bérletet utazásra. A BKK ezt a közleményt támadásnak vette,
és a következőket reagálta:
„A BKK sajnálattal tapasztalta, hogy a tegnap elindított új online értékesítési csatorna sikeres bevezetését és rendeltetésszerű használatát folyamatos
informatikai támadással próbálják befolyásolni.”3
Továbbá hozzátette, hogy mindezek ellenére a rendszer az első 24 óra
tapasztalatai alapján folyamatosan működőképes és elérhető volt. Egy másik
közleményükben pedig elmondták, hogy „a rendszer már a bevezetési időszak kezdetén olyan automatikus visszaélésfigyelő funkcióval kezdte meg
működését, amely az ilyen jellegű próbálkozásokat detektálja, és azonnali
3

https://index.hu/tech/2017/07/14/meghekkelheto_a_bkk_rendszere_barmennyiert_lehet_ jegyet_venni/
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intézkedésre ad lehetőséget.”.4 Az említett esetben is jelezte a rendszer a vis�szaélésre tett kísérletet, és a BKK vizsgálja, hogy az adott esetben felmerül-e
a bűncselekmény gyanúja.
A történet folytatásában, sajtóhírek szerint 2017. 07. 20-án az éjszaka
közepén, saját otthonából vitték el azt a fiatalt, aki felhívta a BKK figyelmét
a rendszerük sebezhetőségére. A vád információs rendszer vagy adat megsértésének alapos gyanúja.
A fiú szabadlábon védekezhet, de az ügy olyan lavinát indított el a közösségi médiában, amire senki nem számított. Záporoztak a negatív kritikák, kommentek mind a BKK, mind pedig a programot fejlesztő T-Systems
Facebook oldalán. A BKK oldalán néhány órán belül harmincezernél is több
1 csillagos értékelés érkezett, ami nemcsak a cég megítélését befolyásolta,
hanem a BKK weboldalának támadásával is kiegészült, kisebb elérhetőségi
gondokat okozva. A továbbmérgesedő helyzetnek hamar offline következményei is születtek, ugyanis tüntetés szerveződött a méltatlan bánásmód ellen.
A közel egyhónapos botránnyá alakult probléma végül azzal a döntéssel
ért véget, hogy a fiatal hacker nem követett el bűncselekményt. 2017. 09. 21éneste megérkezett a hivatalos álláspont is, miszerint már nem gyanúsítják
bűncselekménnyel.
Facebook-oldalán a fiatal a következő levéllel köszönte meg az őket segítőknek a rengeteg támogatást:
„Az ügyészség helyt adott az engem védő Társaság a Szabadságjogokért
ügyvédje által tett panasznak az ügyemben, ezáltal nem tekintenek a továbbiakban gyanúsítottnak, felmentettek.
Az ügyészség megállapította, hogy a célom valóban és nem cáfolhatóan
a biztonsági rés feltárása, és ennek közlése volt a BKK felé, amelyet két email-címre is megtettem, de erre választ nem kaptam. Megállapították, hogy
ahhoz, hogy kétséget kizáróan meggyőződjek a rendszerhibáról, szükséges
volt a vásárlás befejezése; továbbá azt is, hogy a cselekményem vezetett ezen
informatikai rendszer olyan módon történő kijavításához, amely kizárja a hasonló cselekmények kivitelezését a továbbiakban; a fentiek alapján pedig azt,
hogy cselekményem nem veszélyes a társadalomra, mely a bűncselekmény
megállapíthatóságának törvényi előfeltétele. Emellett megállapították, hogy
a bejelentésem közérdekű bejelentésnek minősül (ami büntethetőséget kizáró ok), mivel olyan körülményre hívta fel a figyelmet, amelynek orvoslása
a közösség érdekét szolgálja, de mivel cselekményem a társadalomra való
4
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veszélyesség hiánya miatt alapból nem minősül bűncselekménynek, ezt a továbbiakban nem vizsgálták.
Meg szeretném köszönni mindenkinek, aki bármilyen módon a segítségemre volt, a segítségemre szeretett volna lenni, akár csak egy kedves szóval
mellettem állt. Meg szeretném köszönni a rengeteg felajánlást, továbbá külön
a TASZ ingyenes jogsegélyét is. Úgy gondolom, hogy a rengeteg támogatás,
segítség, mellettem való kiállás nélkül nem lettem volna képes ennyire erős
maradni a legnehezebb helyzetekben is. Volt, hogy egy-egy egyszerű hozzászólás adott erőt, derített jobb kedvre. Köszönöm szépen mindenkinek!”5
Feladatok:
––
––
––
––
––

Milyen etikai problémákat vél felfedezni az üggyel kapcsolatban?
Ön, hogy járt volna el a BKK/T-system helyében?
Egyetért-e a megszületett döntéssel?
Ön szerint szükség van-e etikus hackerek létezésére?
Ön szerint mennyiben befolyásolta az illetékeseket a döntés
meghozásában a közösségi média?
–– Ön szerint mennyire befolyásolja általában egy óriásvállalat
döntéseit a közösségi média?
2.3.2. Illés bácsi cukrászdája
Barna Illés, azaz Illés bácsi cukrászdája hallatán minden gödöllői felkapja
a fejét. A város szívében, egy romos házban közel 50 évig főzte a fagyit
és sütötte a krémeseket, a most már hírhedtté vált boltjában. A 78 éves Illés
bácsi a kis lakóházból átalakított cukrászdájában szolgálta ki az általa készített édességekkel az elégedett vendégeket. Elmondása szerint soha nem
érkezett panasz a termékekre egészen 2016 májusáig, amikor is egy névtelen
bejelentőnek szemet szúrtak a szörnyű körülmények. A helyszínen ellenőrzést
végző Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih) munkatársai több
szabálytalanságot is észrevettek, amiket nem tudtak és nem is lehetett szó
nélkül hagyni. Többek között „festéssel javított, rozsdás, egészségre ártalmas keverőgépben készültek a sütemények” Mint később kiderült, az ügyben
a Pest Megyei Kormányhivatal Gödöllői Járási Hivatala járt el, ami felszólí5

https://24.hu/belfold/2017/08/21/mar-nem-gyanusitott-a-bkk-nak-segito-fiu/
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totta az idős cukrászmestert, hogy vagy újítsa fel a cukrászdáját – beleértve
a majd’ százéves gépeket is –, vagy pedig kénytelenek lesznek bezáratni
a helyet. A felújítási költségek a több millió forintot is elérik, amire a 78 éves
bácsinak nincs pénze, így nehéz szívvel, de a bezárás mellett döntött. A gödöllői önkormányzat felajánlotta, hogy anyagi segítséget nyújt, ha a tulajdonos a város nevére íratja az épületet, de ő ettől teljes mértékig elzárkózott.
A Facebookon több, Illés bácsit megmenteni vágyó csoport is indult, többek
között a „Mentsük meg Illés bácsi cukrászdáját” és a „Hagyják dolgozni Illés
bácsit”. Az említett oldalak több ezernyi kedvelést értek el, sőt az előbbinek
saját bankszámlát is létrehoztak, ahová adományokat vártak a cukrászda megmentésére. Többen ajánlottak fel kisebb-nagyobb pénzösszeget, vagy akár
kétkezi segítséget is az idős ember megélhetésének megmentése érdekében.
A „Hagyják dolgozni Illés bácsit” elnevezésű kezdeményezés a következő
levelet írta a Nébih-nek:
„Kérjük a NÉBIH illetékes vezetőit, hogy vizsgálják felül Barna Illés
gödöllői cukrászmester üzemének bezárásával kapcsolatban hozott döntésüket, amelyben a cukrászda teljes felújítására kötelezték az üzemeltetőt, vagy
a cukrászda bezárását írták elő. Az idős cukrászmester hagyományos módon
és természetes alapanyagokból készített termékei egyediek, kiváló minőségűek és ízűek. Soha senki számára egészségügyi problémát nem jelentettek.
Fontosnak tartjuk a törvények és HACCP előírások betartását, de fontosabb
az az ember, aki a terméket lelkiismeretesen és magas szakmai tudással készíti. Inkább tanítani kellene az általa alkalmazott tudást, nem pedig megalázni
őt. Sok ezren, messziről is felkeresték ezt az üzletet, mert bizton számítottak
arra, hogy itt remek süteményeket és fagylaltot vásárolhatnak. Egy legendával
lennénk szegényebbek, ha az üzlet megszűnne.”6
A „Barna Illés Cukrászda” elnevezésű Facebook-oldalra rengeteg pozitív és támogató, de mind ezek mellett számtalan, a bezárással egyetértő
komment is érkezett. Sokak szerint attól függetlenül, hogy az idős bácsi
kálváriája megindító, nem szabad figyelmen kívül hagyni, hogy egészséget
károsító körülmények között dolgozott. A szívszorító történet összefogásra
késztette az országot, mindenhol foglalkoztak az idős bácsi történetével, de
emberségességi okokra hivatkozva a hatóság nem térhet el a jogszabályban
előírt működési feltételektől. A képek és felvételek alapján is tisztán látszik,
hogy a cukrászda ezeknek nem felelt meg. Az ügy lezárását követően Gödöllő
város Facebook-oldalán olvasható a polgármesterrel készült közös kép alatt
a következő bejegyzés:
6
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„Barna Illés végleg bezárja a cukrászdáját.
Csütörtökön délutánra eldőlt, Barna Illés nem újíttatja fel és nem nyitja ki ismét gödöllői cukrászdáját. A városházán Gémesi György polgármesterrel folytatott egyeztetése során a 77 éves cukrászmester kijelentette:
nagyon megviselte az elmúlt egy hét, megromlott egészségi állapota miatt
nem vállalja a felújítással és újranyitással járó nehézségeket. Ötven évnyi,
pihenőnap nélkül töltött munkássága után végre pihenni fog. Barna Illés azt
kérte, tudassuk Gödöllő és az ország őt támogató lakosaival, nem tud eléggé
hálás lenni, hogy ennyien kifejezték szeretetüket. Azonban kéri a megértést
is, hogy ilyen idősen már nem bírna ki további megpróbáltatásokat, illetve
nem szeretne elfogadni semmilyen anyagi segítséget. Gémesi Györggyel abban egyezett meg, hogy a cukrászat régi, már-már ipartörténeti jelentőségű
berendezéseit hivatalosan felbecsültetik, és a város megvásárolja. A tervek
szerint az eszközökből, valamint a kicsiny üzletre jellemző oklevelek másolatait is felhasználva, a Gödöllői Városi Múzeumban készítenek kiállítást.”7
Feladatok:
–– Ön mit gondol, helyesen jártak el a hatóságok a bezárás során?
–– Ön melyik tábor véleményével tud inkább azonosulni? Inkább
elnézte volna a kifogásolható körülményeket, vagy befolyásolta
volna a cukrászda választásban, ha tudja rozsdás keverővel készül
a krémes? Választását pár szóban indokolja!
–– Ön milyen segítséget ajánlott volna még fel az idős bácsinak?
–– Etikusnak találja-e a bácsi felé tanúsított eljárást?
–– Ön szerint mennyire volt etikus az önkormányzat kérése az anyagi
támogatásért cserébe?
2.3.3. MKKP vs. Szentendre
A Magyar Kétfarkú Kutya Párt (MKKP) egy, az aktív tagjai által is viccpártként számon tartott tömörülés. Mibenlétét és sikerességét az abszurditásból
fakadó humorának, kreatív problémamegoldásainak és a közösségért tett
törekvéseinek köszönheti. Igazán ismerté akkor vált, amikor Mogács Dániel
(a párt VII. kerületi polgármesterjelöltje) emlékezetes interjút adott Kálmán
7
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Olgának az ATV „Egyenes Beszéd” című műsorában. Nem véletlen a pártnak
a közösségi médiában elért sikere, csak Facebookon közel 260 000 követőjük van. A követők közül megközelítőleg 3000 értékelés érkezett az oldalra,
csaknem maximális pontszámokkal.
Népi kezdeményezésük volt a „Faültetés: 11 a 11-re”, amit a Facebook-on
hirdettek meg 2017. március 5-re. Az MKKP aktivistái szentendrei helyi aktivisták bevonásával 11 facsemetét ültettek a 11-esfőút mentén, egy foghíjas
földsávba, pontosan ugyanolyan korai juharfákat, mint amilyenek az ott lévő
parkoló mentén eddig is álltak. A lakosság lelkesen csatlakozott az akcióhoz,
ki élelemmel látta el a szorgos kertészeket, ki pedig kétkezi munkával segítette hozzá a pártot a város szebbé tételéhez. A fákat az elültetés után drótkerítéssel is körbekerítették, és minden csemetét ötletes nevekkel ruháztak
fel, valamint még egy vicces kis történetet is kanyarítottak a fák nevei köré.
A megmozdulásról videofelvétel is készült, amit közzé is tettek a legnagyobb
videómegosztó portálon és a párt hivatalos Facebook-oldalán is. A videó
hamar népszerű lett, ám nem mindenütt. Szentendre Város Önkormányzata
hamar nemtetszését fejezte ki az üggyel kapcsolatban, és március 22-éna városi honlapon a következő sajtóközleményt tették közzé:
„Költöznek a fák
Az időjárás függvényében a napokban áttelepítik a Paprikabíró utcánál
szabálytalanul ültetett fákat. Helyükre olyan növények kerülnek, melyek
hosszú távon is a helyszínen maradhatnak a fasortelepítés szakmai követelményeinek megfelelően.
A Paprikabíró utcánál civilek által elültetett 10 db kisméretű fa áttelepítésére azért van szükség, mert a fák és telepítésük nem felel meg a közterületi fatelepítés szabályainak. A közterületi fás növények telepítését külön
kialakított fatelepítési koncepció szerint, szakemberek tervei és jóváhagyása
alapján végzik. A megfelelő előkészítés és kivitelezés egyaránt fontos része
a feladatnak, hiszen a növény fiziológiai szükségletének pontos ismerete
mellett a területi adottságok figyelembevétele is elengedhetetlen. A helyszín eredetileg is szerepelt az önkormányzat fatelepítési koncepciójában, így
az áthelyezett növények helyére megfelelően kiválasztott és telepített új fák
kerülnek. Az áttelepített fákat a püspökmajori lakótelepen működő közösségi kert közelébe ültetik el, ahol a közösség örömmel veszi gondozásba őket.
Szentendrén a városvezetés számára is rendkívül fontos a város zöld felületeinek védelme, kezelése és fejlesztése, ezért alkotta meg a Város zöldfelületeinek használatáról és védelméről szóló helyi rendeletét, melynek értelmében
a közhasználatú zöldfelületek fenntartását Szentendrén a Városi Szolgáltató
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Nonprofit Zrt. végzi. A rendelet célja Szentendre város zöldfelületi karakterének, zöldfelületi rendszerének védelme és fejlesztése, az emberi környezet,
továbbá a lakosság egészségének megóvása érdekében.”8
Az időjárás kedvezett az önkormányzatnak, így már a közlemény kihirdetését követő napon munkások jelentek meg a 11-esfőút menti zöld sávban,
és módszeresen kiásták az MKKP aktivistái által ültetett fákat. Helyükre
pontosan ugyanolyan, csak kicsit vaskosabb juharokat ültettek. Érdekesség
az üggyel kapcsolatban, hogy a közleményben kiemelt „közterületi fatelepítési
szabályok” az MKKP által közzétett faültetési videót követően jelentek meg
a város honlapján.
Az MKKP a Facebook-oldalán élesen bírálta az esetet:
„A szentendrei önkormányzat megbolondult. Ültettünk két hete fákat,
erre ezek az idióták épp kiszedik őket, és pontosan ugyanolyanokat ültetnek
helyettük.”9
A sajtó munkatársai levélben fordultak a szentendrei polgármesterhez,
hogy milyen típusú fákat ültettek a kiásott fák helyére, ezek milyen vastagságúak voltak és mennyibe is került ez az egész a városnak. A válasz az önkormányzat sajtószóvivőjétől érkezett:
„A város által telepített fák Acer platanoides ‚Emerald Queen’ – Korai
juhar Emerald Queen fajtájúak, ugyanez a típus alkotja jelenleg is a fasort
a 11-esút mentén. A város által telepített fák törzskörmérete átlagosan 14–16
cm-esek, az MKKP által ültetett fák 5–6 cm kerületűek lehetnek. Kicsit optimalizáltuk, hogy egyenlő távolságra kerüljenek egymástól, valamint kicsit
távolabb helyeztük őket a járdától. A 11. fa, amelyet a MKKP ültetett, annak
a helyét megszüntetjük, mert a kerítéshez nagyon közel helyezték el, és zavarná a járdán közlekedőket.”10
A sajtó munkatársai azt is megtudták, hogy a tevékenység 329 000 forintjába került az önkormányzatnak. Az eset kapcsán eléggé megoszlottak
a Facebook-kommentek. Van, aki felháborítónak tartja a szentendrei önkormányzat cselekedetét, de olyan is akad jócskán, aki úgy véli, hogy az MKKP
a „jócselekedét” csak tudatos provokációnak szánta. A Városi Szolgáltató kertészmérnök szakértője egyébként hozzátette: az MKKP által ültetett fák nem
közterületi használatra termesztett csemeték voltak, koronájuk túl alacsonyan
kezd terebélyesedni, így néhány év múlva valóban problémát okoztak volna
a járdán közlekedőknek, de akkorra már körülményesebb lenne áttelepíteni
8
9
10

https://szentendre.hu/wp-content/uploads/2017/05/zold_rendelet.pdf
www.facebook.com/justanotherwordpresspage/posts/10155176173263293:0
http://hvg.hu/itthon/20170324_szentendre_kutyapart_faultetes
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őket. A kiásott fák sem mentek veszendőbe: az egyik szentendrei lakótelepi
zöldfelületen találtak nekik helyet.
Feladatok:
–– Ön szerint jogosan járt-e el az önkormányzat?
–– Ön szerint tényleg jogszerűtlen volt-e az MKKP faültetési akciója?
–– Hogyan ítéli meg, hogy utólag tették közzé a közterületi fatelepítésről szóló helyi rendelkezéseket?
–– Az Ön településén vannak-e erre vonatkozó szabályok?
–– Ön jónak tartja-e az ilyen és ehhez hasonló kezdeményezéseket?

3. A MUNKÁLTATÓ ÉS A MUNKAVÁLLALÓ
VISZONYA AZ ONLINE SZÍNTÉREN
Az integritássérelmek – köztük a korrupció – három fő irányból kaphatnak
hajtóerőt (Cressey 1973). Az egyén mint minden társadalmi folyamat kiindulópontja természeténél fogva késztetéssel bír arra, hogy magánérdekeit
a közösség egészének érdeke elé helyezze. Ez nem szokatlan, de nem is rendkívüli jelenség. (E jegyzetnek nem célja a korrupció természetének részletes
kifejtése, ezt az NKE által fejlesztett e-learning tananyag mutatja be részletesen, de jelezzük, a jelenség visszavezethető a humánetológia által ismert
protekcionizmusra, amely a saját génállomány továbbörökítését preferálja:
így ha az egyénnek szűkös erőforrások mellett vagy veszélyhelyzet esetén
választania kell, kinek kedvezzen, akkor nagyobb valószínűséggel választja
a saját gyermekét, rokonát, családtagját, mint valamely idegent.) A korrupcióra hajló késztetés fakadhat haszonvágyból vagy kényszerből, de akárhogyan
is, ha egy bizonyos társadalmi közegben sokan cselekednek hasonló módon,
körvonalazódni kezd egy elfogadó társadalmi vagy csoportnarratíva, amely
megmagyarázhatóvá teszi, hogy miért lehet (később: miért kell) elfogadni
a normálistól eltérő mechanizmust. Ez nemcsak a korrupcióra igaz: ha például sokan dohányoznak egy tágabb közösségben, arra éppúgy ráépülhet
az elfogadó narratíva, mint ahogyan egy korrupt társas közegben is végül
a normától való eltérés válik normává (utóbbi folyamatát részletesen mutatja
be egy indiai tartomány példáján Shani [2005]). A harmadik hajtóerő az intézmények felől jön: ha a társadalmi közeg elfogadó, az intézmények hajlamosak
lesznek tökéletlen vagy könnyen kijátszható szabályokkal indirekt módon
elősegíteni az integritássérelmeket. Ennek végeredményeként az egyének
még inkább felbátorodhatnak, hogy eltérjenek a megegyezett közcéloktól,
erőforrásaikat magán- vagy csoportérdekek szolgálatába állítsák – és a kör
bezárult, hiszen az egyéni késztetések erősödése tovább erősíti az elfogadó
társadalmi közeget, és így tovább.
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13. ábra
A Donald Cressey-féle korrupciós háromszög
Forrás: Közszolgálati etika és integritás tananyag (NKE)

Az integritásépítés az intézmények tökéletlenségét ellensúlyozni kívánó
szabályalapú eszközök, valamint az egyének és a társadalmi közeg szemléletét formálni törekvő értékalapú eszközök egyensúlyának megteremtésén
alapul. A szabályalapú eszköztár elemeinek segítségével gyors és látványos
eredmények érhetők el egy szervezet integritásának fokozása terén: a szervezeti és működési szabályzatok módosítása, a működési rend szigorítása,
a büntetés és a jutalmazás mechanizmusainak jogi finomhangolása a konkrét
szervezeti működést a tisztább és átláthatóbb forma felé lendítheti. A kormánytisztviselőknek szóló Közszolgálati etika és integritás tréningeken
világosan látszik, hogy a közigazgatásban szocializált szervezeti emberek
elsősorban ilyen természetű eszközökben keresik a szervezet problémáinak
megoldását, miközben az okok között nagy arányban jelölnek meg intézményi helyett egyéni vagy társadalmi okokat (Bokor 2014). A szabályalapú
ösztönzők mellett azonban jelen van az értékalapú ösztönzők köre is, amely
képes mélyebbre ható változásokat elérni az egyéneknél és a szervezetben,
s ami még fontosabb: fenntarthatóvá és továbbfejleszthetővé teszi az elért
eredményeket. Ezek a „puha eszközök” az egyének és a közeg belső motivációját mozgósítják az értékek szerinti működés megteremtéséért. Olyan, rövid
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távon nehezen mutatkozó, de hosszabb idő után gyümölcsöző változásokat
produkáló módszerekről és technikákról van szó, mint a szemléletformáló
képzések, a belső nyilvánosság és a kommunikáció erősítése, a szervezetben
dolgozók ötleteinek becsatornázása a fejlesztésekbe, valamint a külső partnerek felé minden pillanatban nyitott kommunikáció. Témánk szempontjából
azért fontos az értékalapú eszközökről beszélni, mert a médiumok teremtette
nyilvánosság kiaknázása nagyon lényeges az integritás megteremtésében.

3.1. A személyes integritásépítés
•
•
•

•
•

Az integritássérelmeket (tehát mindazon tényezőket, amelyek ellene
dolgoznak az egyén és a szervezet értékalapú működésének) négyféle
módon és irányban lehet kommunikálni.
A szervezeten belül maradva, „felfelé” irányuló kommunikációval
csatornázhatók ezek a problémák a vezetőség felé.
„Alsóbb szinteken” maradva az elterjesztő kommunikáció használatával lehetőség van rá, hogy a szervezet munkatársainak körében
minél szélesebb körben ismertté váljon a probléma, s ezáltal egyre
megkerülhetetlenebbé váljon a vele való foglalkozás vezetői szinten
is (a munkahelyi titok dinamikájához lásd Szvetelszki [2017]).
A szervezeten kívülre, „felfelé” irányuló kommunikációval a szervezettől független vagy afölött álló hatóságok érhetők el (whistleblowing,
magyarán „a vészharang kongatása”, közérdekű bejelentés).
Szervezeten kívül, „alsóbb szinteken” maradva pedig elérkezünk
a médianyilvánossághoz és a civil nyilvánossághoz, mint a kommunikáció lehetséges címzettjéhez.
1. táblázat
Az integritássérelmek kommunikációjának lehetséges irányai

Top-bottom
(felülről lefelé)
Bottom-top
(lentről felfelé)

Szervezeten belül
Szervezeten kívül
Például jelentéstétel a vezetőnek,
Például feljelentéstétel,
jelentéstétel az integritásombudsmanhoz fordulás (AJBH)
tanácsadónak, felmondás
Például munka visszaadása más Például médianyilvánossághoz
kollégának, „whistleblowing”,
fordulás, civil nyilvánosság
sztrájk kezdeményezése
igénybevétele
Forrás: A szerző saját szerkesztése
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Az integritássérelmek kommunikációja éppúgy megvalósulhat a médianyilvánosságon keresztül, mint az integritásépítési törekvéseké (utóbbira
a részeredmények folyamatos kommunikációjára példát ad Klitgaard–
Abaroa–Parris 2010). S természetesen az is előfordul, hogy a munkavállaló
személyes integritása összeütközésbe kerül a szervezet által megkövetelt
értékrendszerrel. Ez esetben előfordulhat, hogy a munkavállaló a nyilvánosság felé kommunikálja a problémáit, rombolva az intézménye tekintélyét.
Még olyan óriásvállalatokkal is előfordulhat ez, mint a Google, amelynek
jelenlegi és volt alkalmazottai a Quora.com kérdezőportálon adtak hangot
elégedetlenségüknek (Jobline 2017).
A szegregáló Google
Nézzünk egy példát arra, amikor nem a közösségi média okozott etikai
problémát, hanem egy cég belső számítógépes rendszere, amelyből azután
kiszabadult az információ. A világ egyik legjobb munkahelyének kikiáltott Google-ről van szó, ahol az egyik kolléga a belső szerverre helyezett
el egy tízoldalas eszmefuttatást a cég rákfenéiről. James Damore, a cég
egyik szoftvermérnöke többek között azt írta, hogy a cég elhallgattatja
azokat, akik konzervatív politikai nézeteket képviselnek, és szerinte
a nemi különbségeknek tudható be az, hogy a technológiai szektorban
kevés a női alkalmazott. A pontosság kedvéért íme néhány konkrét példa
arra, mit állított Damore a női alkalmazottakról:
A nők inkább az emberek, mint a rendszerek iránt érdeklődnek.
Emiatt jobban teljesítenek szociális és művészeti területeken, viszont
a programozás rendszerszemléletet kíván.
A nőkből is lehet programozó, de inkább a front-enden, ahol emberekkel és esztétikával is foglalkoznak.
Mivel hajlamosabbak az egyetértésre, rosszabbak az esélyeik a bértárgyalásokon, nem tudnak megharcolni az előléptetésért és a vezetői
pozíciókért, mert nehezebben állnak ki magukért.
A nők neurotikusabbak: többet szoronganak és rosszabbul tűrik
a stresszt.
A nők azért nem kerülnek vezető pozícióba, mert kevesebb bennük
a versenyszellem, inkább az együttműködésre törekszenek. A férfiak jobban igénylik a státuszt.
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A vezetői pozíciók többnyire hosszú, stresszes munkaórákkal járnak, és a nők, akik a munkahelyük és a magánéletük között szeretnének
egyensúlyozni, ezt megterhelőnek találhatják.
A technológiai cégeknél tapasztalható nemi különbségek inkább erre
vezethetők vissza, mint a szexizmusra.
A Google mostani munkaerő-toborzási gyakorlata azért káros, mert
a diverzitás kedvéért megengedőbb feltételeket szab egyes munkavállalókkal szemben.
Ezekről a problémákról szinte lehetetlen beszélni, mert hiába tesz meg
mindent a Google a női munkavállalók jogaiért és esélyegyenlőségéért,
ha egy férfi panaszkodik az őket is érintő problémák miatt, könnyen
nőgyűlölőnek bélyegezik.
Damore nézetei három nagy csoportra osztották a munkatársakat.
A nők többsége felháborítónak tartja, és azt nyilatkozták, hogy teljesen
kizökkentette őket a munkájukból, voltak férfiak és nők, akik szörnyűnek tartják ezeket az érveket, de azért néhány ponton tudtak azonosulni
a leírtakkal, és voltak férfiak, akik egyetértettek a leírtakkal. A köznépi
felháborodásnak két aspektusa van, ami miatt ekkora botránnyá eszkalálódott az amúgy belső használatra szánt ideológiai eszmefuttatás. Az egyik
az, hogy nem maradt a Google belső szerverein, hanem napvilágot látott,
és világszerte bárki olvashatta az erősen szegregáló írást. A másik pedig az időzítés, ugyanis ebben az időszakban egymást érték a botrányok
a Szilícium-völgyben a női munkatársakat ért hátrányos megkülönböztetés
miatt. Száraz adatok a nők arányáról a fejlesztői munkákra vonatkozóan:
2016-ban a munkavállalók 26 %-a volt nő az ilyen jellegű pozíciókban. A Google még ennél is rosszabbul áll, ugyanis alig érik el a 20%-ot.
Ha a teljes foglalkoztatott állomány nézzük, akkor a számok biztatóbbak,
ugyanis itt már majdnem eléri az 50%-ot a Google. Vezető pozíciókba
azonban kevésbé kerülnek női alkalmazottak. Ha megfigyeljük a 150 legnagyobb Szilícium-völgyi céget, mindösszesen csak 11% a női felső vezetők aránya. A tudományos, technológiai, műszaki és matematikai szakmákra mindig is jellemző volt a hímsovinizmus, holott nők rakták össze
a második világháború során a britek kódfejtő számítógépét, a Colossust,
nők gyártották a Manhattan-projekt lyukkártyáit, sőt az Apollo-11 holdra
szállásáért felelős szoftverén is nők dolgoztak.
Ha mindezeket a történeti tényeket figyelembe vesszük, akkor
az ilyesfajta megkülönböztetés már egy idejétmúlt ideológia. Damore
a női munkások kritikáján kívül kitért még arra is, hogy ha a gyakorlati
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kérdéseket morális útra tereljük, az lehetetlenné teszi a konkrét kérdések
megvitatását. A nézőpontok diverzitása, a konzervatív, jobboldali álláspont mérlegelése legalább olyan fontos lenne a cégnek. Ahogy az is, hogy
nyíltan és őszintén megbeszéljék a Google diverzitási programjának előnyeit és hátrányait. Azt is kifogásolta, hogy egyes programok és továbbképzések csak bizonyos nemű és bőrszínű embereknek elérhetők, pedig
ez is diszkrimináció. De nem azt javasolta, hogy fosszák meg ezeket
az embereket a továbbképzés lehetőségétől, hanem azt, hogy ez legyen
szabadon elérhető mindenki másnak is. Damore-t néhány napon belül elbocsátották a cégtől, amit Sundar Pichai, a Google vezérigazgatója azzal
indokolt, hogy „bár Damore javaslatainak egy része megvitatásra érdemes,
azt sugallni, hogy a kollégák egy csoportja biológiailag alkalmatlanabb
egy bizonyos fajta munkára, sértő, és egyáltalán nincs rendben.”11
Damore azóta munkajogi útra terelte az ügyet, beperelte a Google-t,
amely arra hivatkozva rúgta ki, hogy nemi előítéleteket erősített, és ezzel
megsértette a Google etikai kódexét. Az eset után akarata ellenére is hős
vált belőle bizonyos körökben, és állásajánlatot kapott Julian Assange-tól,
a Wikileaks főszerkesztőjétől.
Mind a személyes, mind a szervezeti integritás (azaz épség, sérthetetlenség)
az elfogadott értékek, célok szerinti cselekvést, döntést és viselkedést jelenti. Kiemelkedően fontos eleme az integritás megjelenítése, kommunikációja,
amely már átvezet a branding (márkaépítés) témakörébe is. Ahogy korábban
összefoglaltuk, az integritással rendelkező személy és szervezet értékrendje,
elvei és cselekvései konzisztensek egymással, s amennyiben integritását
kommunikálja is, képes ezzel az iránta táplált bizalmat növelni. Az integritás személyi szinten nagyban függhet a neveltetés során (az elsődleges
és másodlagos szocializációs színtereken) kapott mintáktól, valamint egyéni
tapasztalatoktól és belátásoktól. Nem lényegtelen azonban, hogy az értékelvű
cselekvés tudatosan is építhető, ebben pedig nagy szerepet játszik az érzékenyítés, a szemléletformáló képzés. Többek között ennek része a Nemzeti
alaptantervben rögzített médiatudatosság-kompetenciák fejlesztése: az egyén
legyen képes menedzselni mindazokat az információkat, amelyeket saját
magáról online megjelenít, és legyen tudatában annak, hogy bármely megmozdulásakor szándékától függetlenül is megannyi információ termelődik
róla az újmédiában. Egy bejelentéstétel (whistleblowing) vagy kiszivárogtatás
11

https://index.hu/tech/2017/08/19/a_polkorrektseg_nyert_mindenki_mas_veszitett/
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következményeinek megismerése nemcsak a „történelem és állampolgári
ismeretek” műveltségterület elsajátításával történik, hanem a médialogika
megismerésével is ki kell, hogy egészüljön.

3.2. A magán- és a közszféra határán: adattudatosság
és online részvételi döntéshozatal
Mivel a magán- és közszféránk az újmédiának köszönhetően erősen egybeolvad, nagyon lényeges kérdés, mennyire mozgunk magabiztosan azokban
a szituációkban, amelyekben magánszemélyként, de a nyilvánosság előtt,
illetve magánszemélyként, de közügyekkel kapcsolatban nyilvánulunk meg.
A Nominet-kutatás, amelyet egy brit szervezet folytatott le 2016 során,
kisgyermekes szülők Facebook-adatvédelmi jártasságát vizsgálta egy tízkérdéses kérdőív segítségével (Nominet 2016). A kérdőívben igaz/hamis opciók mentén kellett dönteni bizonyos adatvédelmi kérdések helytállóságáról.
Ennek magyar változatában (Sallós 2017) egy ezer fős online mintán mérve
kiderült, hogy mindössze a válaszadók 3%-atudott minden kérdésre helyes
választ adni, s a helyes válaszok aránya kérdésenként 22 és 90% között szóródott. Biztató ugyan, hogy egy százalék alatt volt azok aránya, akik minden
kérdésre hibásan válaszoltak, összességében mégis meglehetősen alacsony
adattudatossági szintről tanúskodnak az eredmények.
A 21. század nagy ígérete volt az ókori Athénnak tulajdonított közvetlen
részvételi demokrácia megvalósítása számítógép közvetítette kommunikációval (Shane 2004; Rowe 2015). Az internet-hozzáférés és az online fórumokon való részvétel a valóságban azonban másképp működik, mint az ideális
uralommentes közvetlen részvételi demokrácia.
• Korlátozható (példát szolgáltat erre a kínai internetcenzúra, a közelkeleti, úgynevezett Twitter-lázadások idején tapasztalható kormányzati
beavatkozások, a kiberbűnözőknek tekintett, illegális fájlcserét végző
internetkalózok elleni perek stb.).
• A modernitás pozitivista jogrendszere behatol az internetszférába, mint posztmodern kommunikációs eszközbe: a törvényhozói
és a végrehajtói hatalom közvetlenül jelen van az online szférában,
és módszereit (például a szerzői jogok védelmét) ugyanúgy törekszik
érvényesíteni e színtéren, mint az online kommunikációban.
• Az internet elvben decentralizált platform, amelyben a hálózat csomópontjai között nincs kitüntetett egyed; a valóságban a domainnevek
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•

regisztrációját és a technológiai szabványok fejlesztését amerikai
székhelyű nemzetközi szervezetek végzik (előbbit az ICANN, utóbbit
az ISOC és az IETF).
Az elvben egyenrangú honlapok és kommunikációs funkciók (blogok, wikik, fórumok, mikroblogok, közösségi oldalak) rangsorolására
a gyakorlatban léteznek metrikus skálázó módszerek: az olvasottság,
a látogatottság, a letöltések száma, az árbevétel stb. tekintetében mégiscsak megkülönböztethetők és sorrendbe állíthatók. A gyér olvasottságú honlapok, a néhány fős közönséget tömörítő blogok, a „döglött”
fórumok tekintélye messze elmarad egy gyakran, akár másodpercenként frissülő, hatásos véleményformáló közösségi oldalétól, s fontos,
hogy a felhasználók erre milyen mértékben vannak tekintettel (Bokor
2013).

Külföldi példák mutatják meg legjobban az online részvételi demokrácia
korlátait. Porto Allegre városában sajátos szociokulturális és gazdasági környezetben tudott megvalósulni a közvetlen, részvételi demokrácia. A nyugateurópai példákban – Barcelonától Bolognáig – többnyire legalább 15 000
lakosú városokban zajlottak és zajlanak ilyen programok, a nagyszámú érintett lakos miatt főként online közvetítéssel (honlap, fórum). Az ennél kisebb
településeken természetesen könnyebb az online, közvetlen, interperszonális
kommunikáció, de a települések honlapja ez esetben is fontos tájékozódási
pont marad. Valamennyi ilyen programból kirajzolódott, hogy az európai
gyakorlatban nagy jelentőséget tulajdonítanak a képviseleti demokrácia megőrzésének, ezért a részvételi demokrácia a gyakorlatban nem annyira jelenti
az állampolgárok közvetlen beemelését a döntéshozatalba, mint amennyire
a lakosság és az önkormányzat közötti bizalomépítést és intenzív kommunikációt szolgálja (Ugrin–Varga 2007).
A közvetlen online részvételi demokrácia (e-demokrácia) gyakorlati kivitelezését nemcsak a képviseleti demokrácia hagyománya nehezíti, hanem
a digitális szakadék és az elégtelen médiakompetenciák is. A magyar lakosságnak legfeljebb a 70%-aérhető el online, ennek csak töredéknyi része
a közügyek iránt érdeklődők köre, és közülük sem mindenki megfelelően
nyitott arra, hogy készségszinten használjon elektronikus szolgáltatásokat.
A hatékony és eredményes elektronikus közigazgatást tehát legalább három
tényező nehezíti: a médiakompetenciák alacsony szintje, az intézmények elégtelen (vagy legalábbis alacsony szintű) jelenléte az online térben, valamint
a közügyek iránti alacsony fokú érdeklődés.
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3.3. A munkavállaló és a munkáltató viszonya az újmédia
színterein
Az álláskeresőkkel szemben támasztott követelmények között kiemelkedő
helyet foglal el a jó kommunikációs készség mellett az önállóság, a megbízhatóság, a döntésképesség. Ezek a kritériumok csaknem minden humán
területen feladott álláshirdetésben visszaköszönnek. Egy álláskereső számára
kézenfekvő, hogy gondozza és ápolja közösségimédia-felületeit, s nézzen rá
ezekre a kívülálló szemével: vizsgálja meg, milyen kép rajzolódik ki róla annak fejében, aki először szembesül az illető Facebook-profiljával, vagy először
keres rá a nevére a Google-ben. Ezeket a gyakorlatokat a humánerőforrás-osztályokon – megfelelő kapacitás birtokában – már a közigazgatásban is űzik.
A benyomáskeltés tehát nem az első telefonos vagy személyes érintkezéskor
kezd nagy fordulatszámon dolgozni, hanem már azt megelőzően, az online
előszűrésnél. Hozzá kell tenni: az előszűrés komoly etikai dilemmákat vet fel.
Az a tény, hogy a jelölt figyelmét nem hívják fel ennek megtörténtére, valamint, hogy a pályázót nem csak a pályázata alapján ítélik meg, önmagában
még nem jelent etikai problémát. Amennyiben azonban a személyzeti kérdésekért felelős munkatárs saját vagy álprofilt használ a jelölt ellenőrzésére, úgy
keveri a magán- és a hivatali szférát; az így szerzett adatokból akár messzemenő következtetéseket vonhat le a pályázóra nézve.
„Munkáltatói oldalról kiemelten érzékeny terület lehet a nyilvánosság,
amely az internet elterjedésével és a közösségi oldalak használatával a korábbiaknál jóval szélesebb. Amennyiben egy cégről volt vagy jelenlegi alkalmazottja a közösségi oldalakon olyan információkat tesz közzé, amelyek sértik
annak gazdasági érdekeit vagy jó hírnevét, ezzel hatalmas károkat okozhat
a cég részére” (Kozma 2012). A szervezetek számára az egyik legfontosabb
kérdés az, hogy az alkalmazott mit jelentethet meg a munkáltatóról a közösségi oldalakon. A 2012. július 1-jével hatályba lépett új Munka Törvénykönyve
rögzíti, hogy a munkavállaló munkaadója jogos gazdasági érdekeit nem sértheti vagy veszélyeztetheti, és ezt – szemben a korábbi szabályozással – már
kiterjeszti a munkaidőn kívüli időszakra is. Eszerint az alkalmazott bizonyos
korlátok között már munkaidején kívül sem tanúsíthat olyan magatartást,
amely alkalmas a munkáltató helytelen megítélésére. „Jelentős kihívás lehet a munkáltatói oldal számára, hogy a közösségi oldalak jogi értelemben
magánszférának számítanak, a munkaadó pedig a Mt. alapján a munkavállalót csak a munkaviszonnyal összefüggő magatartása körében ellenőrizheti,
a munkavállaló magánélete nem ellenőrizhető. Mindez igen nehéz helyzetbe
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hozza a szervezeteket, hiszen a munkavállalók által látogatott internetes oldalak nem ellenőrizhetőek korlátlanul (tehát például a baráti körrel megosztott
vélemény a Facebookon), egy rosszul sikerült ellenőrzés eredményeképpen
adott esetben még a munkavállaló indíthat személyhez fűződő jogainak megsértése miatt pert a munkáltató ellen” (Kozma 2015).
A kormánytisztviselőket ezen a szabályalapú ösztönzőn kívül köti
a Magyar Kormánytisztviselők Hivatásetikai Kódexe mint értékalapú integritásépítő eszköz. Ez összhangban van a 2011. évi CXCIX. törvénnyel
a közszolgálati tisztviselőkről, amely a Munka Törvénykönyve alapjain áll,
és némely részletszabályokban eltérő rendelkezéseket fogalmaz meg. A kódex
II/8. pontja rögzíti: „Feladatainkat megjelenésünkben és magaviseletünkben
méltósággal teljesítjük, azaz a) munkahelyünkön olyan módon viselkedünk,
beszélünk és öltözködünk hogy az erősítse munkahelyünk és általában az állami szervek megbecsültségét, és ezáltal javítsa azok feladat ellátási képességét, b) munkahelyünkön kívül is úgy élünk és viselkedünk, hogy az erősítse
a velünk érintkezőknek az állami szervekbe és azok munkatársaiba vetett
bizalmát” (Magyar Kormánytisztviselők Hivatásetikai Kódexe 2017).
A részletszabályok között a III/3.4. pont kijelenti, hogy „[é]rtéknek tartjuk
a szabad lelkiismerettel megválasztott politikai, vallási és más világnézeti
meggyőződéseket, ahogy magunk, úgy mások tekintetében is. Ennek megfelelően tartózkodunk attól, hogy saját világnézeti meggyőződéseinket munkahelyünkön nyomásgyakorló, másokat akaratuk ellenére történő azonosulásra,
csatlakozásra késztető módon kifejezzük”. (Magyar Kormánytisztviselők
Hivatásetikai Kódexe 2017) Ez a Mt.-hez képest megengedőbb előírás, ugyanakkor a III/8.3. pont így fogalmaz: „Munkahelyünkkel kapcsolatban nem
terjesztünk olyan információkat, amelyekről okunk van feltételezni, hogy
azok tévesek vagy súlyosan pontatlanok. Nem tartunk vissza közérdekű
vagy közérdekből nyilvános információkat.” (Magyar Kormánytisztviselők
Hivatásetikai Kódexe 2017) Itt tehát már megjelenik az etikai dimenzió tilalmi oldala is, ahogyan a IV., a Magyar Kormánytisztviselői Kar (MKK)
tagságához etikai szempontból méltatlan magatartások részletezésénél is,
rögtön a felsorolás elején: „[Méltatlan az MKK tagságához az – B. T.], aki
a magyar állam vagy annak szervei megbecsülésének, vagy azok bármely
munkatársa becsületének csorbítására alkalmas valótlan tényt munkahelyén
vagy nagy nyilvánosság előtt állít vagy híresztel, vagy ilyen tényre közvetlenül utaló kifejezést használ” (Magyar Kormánytisztviselők Hivatásetikai
Kódexe 2017, IV/1.a.). Az etikai eljárások során ugyanakkor a kódex biztosítja
minden kormánytisztviselő jó hírnévhez való jogát (V/1.2.). Ebbe a szabá-
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lyozási körbe beletartozik az is, amikor a munkavállaló nem a munkájához
kapcsolódóan nyilatkozik, miközben e nyilatkozatával rombolja intézménye
hírnevét – a munkáltató ez esetben is vélelmezhet etikai vétséget.
A munkavállalók lojalitását és saját értékelvű elkötelezettségét egy vállalat, intézmény vagy szervezet hatékonyan építheti a társadalmi felelősségvállalás (Corporate Social Responsibility, CSR) eszközeivel (lásd a keretes
esetleírást). A jelenség már a magyarországi viszonylatban sem újkeletű:
a MAVIR Zrt. még a 2000-esévek elején fogott össze a Pilisi Parkerdő Zrt.vel, ennek keretében mintegy tízezer facsemete elültetését segítették az energetikai vállalat dolgozói a fagykárokat szenvedett Buda környéki erdőkben.
A munkaidőben, irodai munka helyett zajló közösségi együttlét öröme mellett
a hasznos tevékenység jó érzése is támogatja egy-egy ilyen akció elfogadottságát – amelyet a médianyilvánosság tovább támogat. (Ez utóbbi fontosságát
jelzi, hogy a rendezvény médiatámogatását külön ügynökség szervezte.)
Valóra váltó – csalóra váró?
2011-bena Budapest Bank a Facebook-használókra bízta egymillió magyar forint sorsát. Az intézmény szabad felhasználású hiteltermékéhez
kapcsolódóan indított pályázatot magánszemélyek és gyakorló vagy
leendő vállalkozások számára a Facebookon. A pályázók a „Mire költenél egymillió forintot okosan?” kérdésre küldhették be ötletüket. A bank
olyan terveket várt, amelyekkel az egymilliós befektetés hosszú távon
többszörösen megtérülhet. Összesen több mint négyszáz pályázat érkezett
be. A játékban a lakossági pályázók többnyire lakásfelújítással és energiatakarékos berendezések kialakításával kívántak hosszú távú megtérülést elérni, sokan pedig egy-egy régi vágyukat akarták megvalósítani.
Vállalkozói kategóriában szintén széles volt az ötletek skálája: elektronikai
szakszerviztől kezdve, fagyizó nyitásán, őstermelői tevékenységen át,
filmkészítő műhely és elektronikus könyvkiadás egyaránt szerepelt a beküldött anyagokban. A díjkiosztó keretében az intézmény könyvkiadást,
műfordítói tevékenységet, családiház-szigetelést és üvegműhely-alapítást
támogatott. A hazai közszolgáltató intézmények társszervezeteinél (például alapítványoknál) szintén fellelhetők ilyen társadalmi felelősségvállalástól ihletett kezdeményezések, amelyek megfelelő pozicionálással
és főként láthatóvá tétellel hatékony eszközei lehetnek a bizalomépítésnek.
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Mint minden online aktivitásnak, a közönségszavazásnak is van árnyoldala: a voksolás könnyen manipulálható volt, legalábbis felmerült ennek
gyanúja. A nyereményjáték lezárását követően több internetes portál is
foglalkozott a „lájkfarm”-jelenséggel. Ez olyan összekapcsolt eszközöket jelent, amelyek halmaza egy előre programozott algoritmus alapján
automatikusan lájkolja a kívánt oldalakat, illetve játékokat. 2017 júniusában egy csaknem 350 000 SIM-kártyából álló farmot foglalt le a rendőrség Thaiföldön. Így adott esetben nem azok lájkolják az oldalt, akiket
valóban érdekel, vagy akiknek a hirdetés alapján megtetszett, hanem gépi
algoritmusok. Ilyet használni (vagy bérelni) megéri, hiszen ha valaki már
pénzt öl egy ilyen játékba (ami esetünkben egymillió forintot ért), akkor
az a célja, hogy épüljön a hírneve, és gyarapodjon a rajongói száma. A jelenségre valódi megoldás nincsen, ugyanis ez a felhasználási szabályzatok
szintjén egyelőre nem tiltott a közösségi médiában.

4. ÚJMÉDIA-ETIKAI PROBLÉMÁK
4.1. Antikorrupció, integritásépítés és hírérték
A korrupcióérzékelés mértékét többféle tényező határozza meg: a személyes
élmények, a politikai irányultság és a médiafogyasztási szokások (Charron
2015). A médiának – főként a tényfeltáró újságírással összefüggésben – sarkalatos szerepet tulajdonítanak a korrupció elleni harcban, mert felhívja az emberek figyelmét a korrupciós esetekre a széles körű hírterjesztés és a korrupciós témák alapos feldolgozása révén. (Demirhan–Cakir-Demirhan 2017,
189.). Az antikorrupcióval és integritással foglalkozó szakirodalom többnyire
watchdog- (őrkutya-) szerepet szán a médiának, s inkább a civil szektornak
tulajdonítja a segítő szakértő szerepét. Davis (2010, 269.) a NATO védelmi erők reformjának példája kapcsán abból az előfeltevésből indul ki, hogy
a parlament önmagában nem képes hatékonyan garantálni a kormányzás
elszámoltathatóságát a szakpolitikai döntések és azok megvalósítása során,
mert nincs hozzá elegendő ideje, erőforrása vagy szakértelme. Ennélfogva
a civilszervezetekre és a médiára nagy szerep hárul, hogy erősítsék a jó kormányzást a védelmi szervek tekintetében, és felhívják a figyelmet a korrupciós kockázatokra. A védelmi szektor példáján végigvezetett séma bármely
közpolitikai témával kapcsolatban alkalmazható. E modell szerint a civil
szektorra és a médiára a következő feladatok hárulnak:
• köznevelés: közoktatás és figyelemfelkeltés (a közönség meggyőzése
a védelmi reform fontosságáról);
• katalizátor- és közvetítőszerep egy konfliktus szereplői (például a kormányzat és a védelmi erők) között;
• szakértelem- és tudásmegosztás: például tanácsadás a reform jogi előkészítésének szakaszában;
• kutatások és fejlesztési javaslatok megfogalmazása: például ellentmondások felkutatása a fegyveres erők alkalmazásával kapcsolatos
döntéshozatalban;
• a fejlesztések monitorozása és sikeres lépések, jó gyakorlatok bemutatása.

70

Újmédia-etika és integritás

Mint látszik, a média és a civil szektor együttműködése a közpolitikai
intézményekkel kétféle funkciót lát el: információadás és folyamatellenőrzés (összefoglalja: Holland 2010), amely kiegészül alkalmanként személyi utánpótlás biztosításával és kreatív potenciál mozgósításával (inspirációk, ötletek átadásával). Mindeközben Davis (2010) megjegyzi: mind
a média, mind a civil szektor tekintetében problémákkal kell számolni.
Hanyatlik az oknyomozó újságírás, ráadásul kevés olyan civilszervezet van,
amely – a példánál maradva – a NATO reformjába erősen bevonódott, de
még kevesebb az ilyenek száma a katonai szempontból instabil vagy problémás területeken. Kulcskérdés tehát, miként lehet motiválni a médiát a jó
állam fejlesztésében fontos témák feldolgozására, és ki nyújt védelmet
a civilszervezeteknek olyan területeken, ahol az e témával való foglalatosságuk veszélyeztetné őket.
A fenti esettanulmányban megfogalmazott problémák változatlan formában fennállnak a jó kormányzást érintő minden más ügy kapcsán is.
Ha egy ügy kiemelkedően érzékeny, a vele való foglalkozás elfogultságot fog mutatni. A médiatulajdonosi szerkezet például döntően befolyásolja,
hogy egy-egy médium miről és hogyan ír – és miről nem. Ennek részletes
kutatása az Anticorrp-program (2016) keretében történt meg (a részleteket lásd: Hajdu et. al. [2016]). A média tematizációs logikája alapvetően
a számára releváns témákat válogatja ki, és nem elsősorban az az érdekes, hogy mely korrupciós ügyekről ír, hanem hogy melyeket hallgatja el.
Beleütközünk továbbá a hírérték kérdésébe is: legyen mégoly fontos is egy
helyi szintű sikkasztás, csalás vagy más korrupciós cselekmény, ha a benne szereplők személye nem közismert (például Berlusconi-ügyek), vagy ha
a szóban forgó összegek nagyságrendje felfoghatatlan a médiaközönség számára (például Tocsik-ügy, Kulcsár-ügy, Questor-botrány), illetve ha nincs
benne valamilyen látványos „csavar” (például lehallgatási botrány), akkor
könnyen a média ingerküszöbe alatt maradhat az ügy, és nem jelenik meg
a nyilvánosságban (vö. Luhmann 2008).
Az újmédia természetesen megteremtette a lehetőséget, hogy amiről
a hagyományos tömegkommunikáció nem ad hírt, annak a felhasználók
„civil újságíróként” maguk adjanak hangot (Gillmor 2004). Ez a fajta médiatartalom-előállítás azonban több oldalról is problémás: míg
a hagyományos, szerkesztett média – elméletileg (!) – utánajár a közölt
információk hitelességének, és egyensúlyozni próbál a pontosság–gyorsaság-tengelyen, valamint a hírműfajokat olyan alapnak tekinti, amelyre
a véleményműfajok ráépülnek, addig a civil újságírásban a fact checking
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(a tények és információk helytállóságának ellenőrzése) nem biztosítható, vagy csak egyéb eszközökkel, nehézkesebben (például videófelvétel
a KFC-ben megvert újságszerkesztőről), a műfajok pedig egyértelműen
a véleménysajtó felé mutatnak. Ilyen környezetben az informálás szerepét
könnyen átveszi a szubjektivizálás és a manipuláció, jóllehet a civil tartalmak gyorsabban látnak napvilágot, mint a szerkesztőségi médiatartalmak.
Gyorsasága, olcsósága és helyfüggetlensége miatt az online tartalomszolgáltatás vált az internetet aktívan használók elsődleges tájékozódási
forrásává. Hírfogyasztásunk felgyorsult, és döntően az online hírportálokra,
valamint a közösségi médiában felbukkanó tartalmakra épül. 18 –29 éves
fiatalok körében végzett vizsgálatokból tudjuk, hogy e korosztály átlagosan
1,7 nyomtatott újságot kísér figyelemmel, amelybe beleértendők a bulvártematikájú lapok és magazinok is (Hortobágyi–Martin 2016). Kérdés,
van-e különbség az online tartalmak és a nyomtatott anyagok olvasóinak
közéleti érdeklődési szintje között. „A nyomtatott lapokat olvasók köre
és a korrupciós híreket elítélők aránya összefüggést mutat: halványan kirajzolódik, hogy minél inkább figyelemmel kíséri valaki a nyomtatott sajtót, annál fogékonyabb e híranyagra. Nem világos azonban, hogy melyik
az ok és melyik az okozat: azért olvasnak-e ezek az emberek nyomtatott
újságot, mert érdeklik őket a korrupciós hírek, vagy azért fordulnak fokozott figyelemmel a korrupció felé, mert a nyomtatott sajtóban részletesebb
híreket kapnak róla, mint online” (Hortobágyi–Martin 2016, 40–41.).
Az oknyomozás, tényfeltárás már nem kizárólag nyomtatott műfaj, hiszen
anyagi és olvasottságnövelési okokból a legtöbb még működő oknyomozó szerkesztőség tartalmai online formában érhetők el. Így tehát elvben
nincs kizárva, hogy a közéleti problémák iránt fogékony olvasók online is
megtalálják a számításaikat. Ez a platform azonban nem kedvez az elmélyült olvasásnak: a műfaj sajátosságaiból adódóan terjedelmes anyagokat
képernyőn alacsonyabb figyelmi szinttel követjük, végigolvasás helyett
inkább „szkennelés”, átfutás történik. A képernyős olvasás rövidítést, egyszerűsítést kíván, ellentétben az oknyomozás részletesen kifejtő stílusával.
Országosan egyébként viszonylag alacsony az oknyomozással foglalkozó
internetes felületek ismertsége: szignifikáns olvasótábort ezek a portálok
azok köréből kapnak, akik nyomtatott sajtót is olvasnak (Hortobágyi–
Martin 2016, 41.).
Az újmédia fő funkciói a korrupció elleni küzdelemben a fiatalok szerint az ügyek felszínen tartása, a figyelem felhívása és a tapasztalatcsere
felületeinek biztosítása. Emellett bizonyítékok névtelen közzétételére is
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alkalmasnak ítélték, amire azonban csak óvatosan, nagy körültekintéssel
használnák, félve a személyüket érintő hátrányos következményektől. (E tekintetben a sok időt online töltők és a nem vagy alig internetezők között nem
mutatkozott különbség.) A kutatás arra is rávilágított: a számtalan újmédiatechnikai lehetőség (titkosított fájlmegosztó rendszer, antikorrupciós témájú
csoport, oknyomozó portál stb.) csak akkor képes fokozni az állampolgári
tudatosságot és a közéleti aktivitást, ha személyessé tud válni. Ezt a hírszolgáltatáson kívül játékosítással, alkalmazásfejlesztéssel, anonim közösségek
építésével lehet a leghatékonyabban kivitelezni (Hortobágyi–Martin 2016,
43–44.). Jó példát szolgáltat erre a több száz esetet összegyűjtő fizettem.
hu, amely hétköznapi korrupciós ügyeket kategorizál, valamint az atlatszo.
hu lapcsalád „Ki mit tud?” menüpontja, ahol közérdekű adatigénylések
eredményeit gyűjtik egymás számára a felhasználók.
Az online sajtóban döntően a cím alapján ítéljük meg, hogy egy cikk
érdemes lehet-e a bővebb megismerésre. Ékes bizonyítékot szolgáltatott
erre az Index hírportál 2015. április 1-jén közzétett cikke „Itt a tudományos bizonyíték: a vidékiek inteligensebbek (sic!), mint a budapestiek”
címmel (Hanula 2015). A provokáló címmel beharangozott cikknek már
a bevezető utáni első bekezdésében leírta a szerző, hogy április 1-jeitréfáról van szó benne, de a portál Facebook-oldalán erős indulatok közepette
csaptak össze azok az olvasók, akik csak a címet és a bevezetőt olvasták el
(Stöckert 2015). A tájékozódás igényétől mentes „flame-elés” (fellángoló
online vita, népnyelven szájkarate) jelensége sajnos teljesen hétköznapi,
ahogyan a kritikátlan tartalommegosztás is. Amerikai Twitter-felhasználók
körében 59%-ot mértek arra, hány százalékuk posztolt már tovább olyan
tartalmat, aminek csak a címét olvasta el, magát a cikket nem. A leggyakrabban felhozott kritikus megállapítások az újmédia kapcsán azt emelik ki,
hogy az online eszmecserékben „veszekedős viszonyok”, „lincs és gúny”,
lázadás és kölcsönös egymásra köpködés jelenik meg a „nem annyira bölcs
tömegek” kommunikációjában (Molnár 2014).
A korrupciós témájú médiahírek fogadtatásáról egy 2016 nyarán végzett fókuszcsoportos vizsgálat (Molnár 2014, 43.) több szempontú összefoglalót adott. Az ezzel kapcsolatos legjellemzőbb mondatok így hangzottak: „Annyira sok történik [ti. korrupciós ügyekből], hogy természetesnek
vesszük, hogy megtörténnek.” „Így [ti. a korrupciós hírek figyelmen kívül
hagyásával] próbáljuk meg kizárni a valóságot, mert már nem tudjuk befogadni”. „Már nem döbbent le, ezért nem marad meg maga az egész [ti. a médiahír], csak az, hogy megint történt egy ilyen.” „[…] annyi van már, hogy
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nem lehet őket megjegyezni.” „Tartok tőle, hogy van egy szint, ami fölött
nem tudom érzékelni a különbséget. Nem tudom eldönteni, hogy mi a különbség a nagyon nagy dolgok között”, illetve: „Átlagember nehezen választja
szét a milliós meg a milliárdos ügyeket. Neki majdnem mindegy, és emiatt
félő, hogy egyik sem fogja érdekelni.” (Molnár 2014, 41–42.) A korrupciós
ügyek ábrázolásának legnagyobb problémái így foglalhatók össze:
• túltelítődés: a híranyagokban sűrűn megjelenő korrupciós híradások
rövid idő alatt rezisztenciát, figyelmi ellenállást váltanak ki a befogadókból. Miután könnyen hozzászoknak a híranyagokban vissza-vis�szatérő jellemző kulcsszavakhoz és „süketté válnak” ezekre, egyre
nehezebb átlépni az ingerküszöbüket.
• A nagyságrendek problémája: az állampolgárok számára a milliós
és a milliárdos nagyságrendű ügyek között alig van kézzelfogható különbség. Egy pontosabban még fel nem derített (de vélhetően
egyénenként némileg különböző) küszöbérték fölött a befogadó nem
tud kognitív síkon különbséget tenni a hírben szereplő pénzösszegek
nagysága között. Ezt enyhítheti ugyan, ha a médiahírek „átváltják”
az összegeket ismert és kézzelfogható javakra, hogy ezzel fokozzák
az elképzelhetőséget, de ez a narratív megoldás elfogultsági problémákat vethet fel (vö. stadion vs. lélegeztetőgép).
• A megkárosított felismerésének problémája: a korrupcióérzékelési kutatásoknak rendszeres eredménye, hogy az állampolgárok a politikai
korrupciót, a hivatali visszaéléseket, a vesztegetést valós korrupcióként
ismerik fel, azonban a hétköznapi, egyén és egyén közt zajló korrupció
(számlaadás elmulasztása, hálapénz fizetése vagy elfogadása, adóelkerülés stb.) sokkal kisebb arányban tételeződik a gondolkodásukban
korrupcióként. Miközben büntetőjogi szempontból szabály- vagy törvénysértésnek számít, mégis kölcsönösen előnyös szituációként írják
le. Ennek vélhetően az az oka, hogy a nyilatkozók nehezen ismerik
fel, hogy az említett esetekben nem nyertes-nyertes játszma zajlik,
hanem egy virtuálisan jelenlévő harmadik fél (ti. az állam[kassza],
a közösség) károsodik a korrupció által.
• Az „én nem” jelenség: Cressey korrupciós háromszögében hangsúlyos
szerepet kapott a korrupcióval szemben toleráns társadalmi környezet. Az elfogadó narratívát az egyének kezdik kialakítani, mégpedig
a szociálpszichológiából ismert disszociációs mechanizmus mentén:
ha részese vagyok egy korrupciós cselekménynek, igyekszem úgy
magyarázni azt, mint normális, racionálisan indokolható viselkedést,
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•

vagy épp szándékosan tudomást sem veszek arról, hogy cselekedetem
valamely társadalmi vagy jogszabályba ütközik. Ezeknek az egyéni
narratíváknak az összeadódása teremti meg az elfogadó társadalmi
közeget.
A személyes távolság problémája: a hírfogyasztó a számára kön�nyen elképzelhető korrupciós szituációk iránt intenzívebben érdeklődik. Például az egyik tematikus oknyomozó portál cikkei között
hiába vannak milliárdos ügyekről szóló anyagok, az olvasottsági
lista élén sokáig az egyik miniszter 1,5 milliós hotelszámlája szerepelt – a szerkesztők szerint bevallottan a könnyű elképzelhetőség
(lásd a nagyságrendek problémáját), valamint a vélt magánéleti szál
miatt. Ugyanakkor a hírfogyasztótól fizikailag, nagyságrendileg
vagy más szempontból távol eső ügyekben könnyebben ismeri fel
a korrupciót, mint a saját közvetlen fizikai és társadalmi környezetében – vagy ha utóbbiban fel is ismeri, hajlamosabb elfogadhatóvá
magyarázni azt.

Bár a fiatalok elvárják a médiától a tényfeltáró és oknyomozó tevékenység
erősítését, a hitelesség mércéje számukra olykor inkább az, hogy a befogadó
a saját világképéhez illő megfogalmazást talál-e az adott hírben. „Ahhoz,
hogy eldöntsem, elhiszeme az adott hírt, azt nézem meg, hogy úgy írjáke
le, ahogy az én világnézetemnek megfelel.” E szélsőségesen szubjektivizáló megállapítás szerint a hír akkor igaz, és a média akkor végzi jól
a tájékoztató feladatát, ha úgy ír a korrupcióról, ahogy a közönség tagjai
elvárják – informáló szerepe fontos tehát, de nem az objektív társadalmi
tények, hanem a vélemények viszonylatában. (Joseph Klapper szelektívészlelés-elmélete alapján már a ’60-asévekben elemezték ezt a szempontot,
lásd Freedman–Sears 1965).
A kitiltott fiú
Ez egy elég szenzitív esete a közösségi média népmegítélésre gyakorolt
hatásának. Egy Down-szindrómás fiú testvére osztott meg egy bejegyzést,
amit ha valaki elolvas, azt a konklúziót vonja le, hogy egy amúgy is hátrányos helyzetben lévő gyereket kitiltottak egy konditeremből:
„SZERETNÉNK MEGKÖSZÖNNI A RENGETEG FELAJÁNLÁST
ÉS TÁMOGATÓ KOMMENTET, PRIVÁT ÜZENETET!
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A post elérte célját, már biztosan találunk olyan helyet, ahol nem zavarunk másokat.
BAJNOK születik….
Már ha találunk egy másik edzőtermet. Történt ugyanis, hogy
az öcsém szüleim kíséretében elkezdett edzőterembe járni. Ahogy
ő mondja: »Eltüntetni a nagyhasát.« Néhány alkalom után egyre lelkesebb
lett. Leginkább olyan időszakban látogatták a termet, amikor egyedül
vagy nagyon kevesen vannak. A mai napon azonban a terem tulajdonosa
megkérte szüleimet, hogy a továbbiakban ne látogassák a termet. Ugyanis
több panasz is érkezett a Down-szindrómás öcsémre. Nem, nem tartott
fel senkit. Nem hangos, ápolt közösséghez szokott. Egyszerűen zavarta
a jelenléte azt a néhány „egészséges” felnőtt embert, akikkel a néhány
alkalom alatt találkozott.
A mi életünk ezzel jár, ilyennek imádom az öcsémet, Mikó Atit.
Annyiban a segítségeteket szeretném kérni, hogy a 16. kerületben,
vagy a közelében találjunk egy termet, ahol talán nem zavarunk.”12
A történet hamar elterjedt, és természetesen minden kicsit is empatikus emberben ugyanazt a reakciót váltotta ki, főleg, mert az egyre lelkesedő fiúról még képek is láthatók voltak. Ám ennek az éremnek is két
oldala van. Több online felület munkatársa is megkereste a szóban forgó
edzőterem tulajdonosát az eset kapcsán. Elmondásai alapján kitiltásról szó
sem volt, sőt furcsállja a testvér felháborodott posztját. Elmesélte azt is,
hogy a fiú édesapja megkereste őt, hogy van egy Down-szindrómás fia,
aki az elhízásából fakadó betegségei miatt fogyni szeretne. Megkérdezte
az édesapától, hogy a fiú képes-e az önálló munkavégzésre, amire a válasz
igen volt. Az edzések folyamán kiderült, hogy ez az állapot súlyosabb,
mint amilyennek először látszott.
„Az edzőterem veszélyes üzem, veszélyesnek bizonyult a jelenléte.
A másik, hogy az edzőterem közösségként is működik, amibe sajnos nem
tudott beilleszkedni Attila. Mindenkinek úgy kell edzenie, hogy egymást
nem hátráltatják” – mondta a tulajdonos.
Többen jelezték, hogy a fiú jelenléte nem egészen odavaló, ezért beszélt a fiú szüleivel, hogy válasszanak másfajta sportot a fiuk egészségi
állapotának javítása érdekében. Eleinte felháborította a szülőket, de belátták, hogy nem rossz szándékkal javasolja nekik ezt a tulajdonos, majd
békében elfogadták a kérést. Az üggyel kapcsolatban végezetül a következőt reagálta a cég vezetője:
12

www.szeretlekmagyarorszag.hu/kitiltottak-egy-down-szindromas-fiut-egy-budapesti-edzoterembol/
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„Mi mindenben segítettünk Attilának, én ingyen és bérmentve, a saját szabadidőmet áldoztam arra, hogy segítsek neki az edzésben. Nekem
az a legfájóbb, hogy segíteni szerettem volna, és azt kapom, hogy diszkriminálom a vendégeket. Az edzések közben derült ki, hogy sajnos nem
vagyunk felkészülve arra, hogy súlyos fogyatékkal élő emberekre vigyázzunk, vannak sajnos határok.”13
Az esettel kapcsolatban fontos leszögezni, hogy nem ez az első eset,
amikor egy hátrányos helyzetben lévő fiatal extra megkülönböztetést élvez betegsége miatt. 2013-ban például ehhez kísértetiesen hasonló eset
történt a budapesti Oxygén Wellness-benamikor is a vezetőség korlátozta
a mozgássérült fiú látogatási idejét a fitneszterem játszóházában. A beszélgetést az apuka rögzítette és felöltötte a közösségi oldalára:
„»Jó napot, ön a Levente apukája? Én az igazgató vagyok, és a kolleganőm jelezte, hogy nem fogadja el a döntést.«
»Én ezt nem mondtam, hogy nem fogadom el, csak azt, hogy
felháborítónak tartom. Nem értem, milyen alapon diszkriminálják
a gyereket, semmi rosszat nem csinált, semmi probléma nem volt vele,
legalábbis nekem nem jelezték.«
»Menjünk be az irodába….A pedagógusaink jelezték.« – ablak nélküli
helyiségbe vezetett, ahol íróasztal mögé ült.
»De mit?«
»Teljesen mindegy, nincsenek ilyen gyerekekre felkészülve…«
»Milyenekre?«
»Ilyen speciális…«
»Speciális nevelési igényűekre?«
»Pontosan.«
»De hát mi történt?«
»Teljesen mindegy, a tulajdonos ezt a döntést hozta.«
»De jogom van tudni, hogy miért diszkriminálják. Miért diszkriminálnak engem? Pontosan ugyanannyit kell fizetnem a jegyért, a bérletért,
de az én gyerekem csak fele annyit maradhat a játszóházban, miért?«
»Ez nem diszkrimináció. A többi központunkba be sem engednek
ilyen gyereket. Nekünk sem kellett volna beengednünk.«
»Köszönöm, hogy eddig beengedték.«
»Szívesen.«
»Akkor tudomásul veszem, csak azt kérem, hogy adja ezt írásba.«
»Természetesen. Postán elküldjem vagy bejön érte holnap?«
13

https://mno.hu/belfold/tobb-edzoterem-is-szivesen-latja-a-down-szindromast-1343281
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„Majd valamikor bejövök érte, amikor legközelebb jövünk.«”
Amikor legközelebb visszamentek a levélért, már be sem engedték
őket az épületbe, arra hivatkozva, hogy a vezetőség megváltoztatta
a házirendet, amely szerint ők nem jöhetnek be az épületbe. A felháborodott szülők a Facebook hírterjesztési erejének köszönhetik, hogy történetüket igen rövid idő alatt az egész ország megismerhette. Az esetet
követően az Oxygen Wellness elnézést kért a kommunikációs hibákért, de
egyúttal azt is világossá tette, hogy házirendjükön nem fognak változtatni:
„Örömmel fogadjuk, hogy lehetőségünk nyílik a saját álláspontunkat
is ismertetni az ügyben. Reméljük, hogy Oxygen Wellness Kft. alkalmazottai által átélt és előadott eset más megvilágításba helyezi a történteket,
hiszen mindig is távolt állt tőlünk a diszkrimináció, ezzel az indíttatással
hoztuk létre a játszóházat is.
A játszóházban szakképzett óvónők dolgoznak, egy műszakban egy
személy, akik tökéletesen felkészültek a gyermekek ellátására, szórakoztatására. Mindazonáltal amikor Fábián Úr az első alkalommal kitöltött
regisztrációs lapján jelezte, hogy kisfia, Levente speciális nevelési igényű,
óvónőnk úgy döntött, hogy jó szándékára, empátiájára és szakértelmére
alapozva örömmel elvállalja a kisfiú felügyeletét is – miközben Fábián Úr
a recepciónál várakozik. Leventével – ahogyan az édesapja is leírta – nem
voltak magatartásproblémák, viszont éppen mozgáskorlátozottsága miatt
állandó figyelmet és segítséget igényelt. Ezt viszont még a legjobb szándékú óvónő sem tudta anélkül megtenni, hogy a játszóházban tartózkodó – esetenként 12-15 gyermek – ne lássa ennek kárát. (Fábián András
maga is leírta, hogy neki is problémát okoz egy húszkilós gyermek emelgetése, ez természetesen fizikailag is megterhelést jelentett az óvónőnek,
aki ezáltal a többi gyermeknek sem tudott kellő figyelmet szentelni.
Ez a fajta kényszerű figyelemhiány tehát mindenképpen veszélyeztette
a bent játszó gyermekeket. Éppen ezért az óvónők többször jelezték szóban
az édesapának, hogy a gyermeke felügyeletét nem tudják összehangolni
a többi gyermek ellátásával.) Ez a tény irányította a figyelmünket a korlátozott lehetőségeinkre, és arra, hogy egységesítenünk és konkretizálnunk
kell a szabályozást.
Mindezen tapasztalatok birtokában, többszöri látogatás után vontuk
le azt a konklúziót, hogy nem vagyunk felkészültek speciális nevelési
igényű gyermek ellátására. Beismerjük, hogy jobban végig kellett volna gondolnunk, hogy alkalmasak vagyunk-e egy ilyen feladatra. Akkor
jártunk volna el helyesen, ha amint nyilvánvalóvá vált számunkra, hogy
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Levente teljes és kizárólagos felügyeletet igényel, azonnal jeleztük volna
az édesapa felé írásban is, hogy erre nem vagyunk felkészülve, nem tudjuk
megoldani. Ezért a kommunikációs hibáért elnézést kérünk! Rendkívül
fájlaljuk, hogy Fábián Andrást ilyen mélyen érintette az eset, de reméljük,
a fent leírtak ismeretében elfogadja az álláspontunkat.
Oxygen Wellness Kft. vezetősége”14

4.2. Egyéni újmédia-problémák: mit mutassak, hol
mutassam?
Végezetül visszatérünk az egyénhez, és zárásként megemlítünk néhány olyan
problémát, amely az újmédia színrelépésével keletkezett, s amely befolyásolhatja az felhasználóról alkotott virtuális és reális képet egyaránt.
Emily Norris esete, amely bejárta a világsajtót, azt mutatja, hogy
a közösségi média egészen extrém mértékig jelen lehet egy-egy intim pillanatban. A négygyermekes hölgy legutóbbi gyermeke születését élőben
közvetítette a Facebookon, s igaz, hogy néhány megbotránkozó komment
után eltávolította az így készült videót, a felvétel maga máig elérhető, hiszen
egyetlen lementett másolat is bőven elegendő a tartalom újragenerálásához.
Ahogy a Nirvana együttes Nevermind című albumának borítóján szereplő,
vízben lebegő pucér kisfiú életére is stigmaként nehezedett egész élete során
a róla készült kép, úgy bélyegezheti meg Emily gyermekét egy életre, hogy
születése élőben volt követhető több száz ismerős számára. Hasonlóképpen
igaz ez minden feltöltött anyagra: amit közzéteszünk, arról kontrollálhatatlan
módon készülhet tetszőleges számú másolat (klón), amelyek újramegjelenése
megkeseríti a felhasználó életét.
Mivel a közösségi média még csak mintegy másfél évtizedes múltra tekint vissza, nem tapasztaltuk még meg, hogy egygenerációnyi távlatban milyen digitális lábnyomok maradnak az egyén után, s hogy ezek mennyiben
befolyásolhatják a megítélését – például a teljes nyilvánosság előtt közzétett
gyerekkori fotók puszta elérhetősége a felnőtt fotóalany számára milyen hátrányokkal járhatnak a való életben. Sokan meglepődnének, ha tudnák, hogy
mennyi minden tárolódik a webről például az archive.org oldalon, amely még
akkor is megjeleníthet bizonyos bejegyzéseket a weboldalak tárolt változatain, ha azokat korábban már eltávolították az „éles” verzióból. Hasonlóan
sokkoló élmény lehet évekre visszamenőleg látni a Google-be írt keresőki14
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fejezéseinket – szerencsére ezt a google.com/history oldalon legalább lehet
törölni. A kérdés már csak az, hogy a Google szerverén biztonsági másolatként megmarad-e a törlés ellenére.
A kiskorúak online képmáshoz való jogának szabályozása mellett szintén
félig-meddig megoldatlan kérdés a digitális hagyaték kezelése. Azért csak
félig-meddig, mert technikai megoldások már vannak az elhunyt digitális
profiljainak kezelésére (Everrip, Inactive Account Manager), de jelenleg
még kevesen gondolkodnak el és tervezik meg előre, mi legyen a profiljaik,
oldalaik, tárhelyeik sorsa a haláluk után. A közösségi oldalak közül elsőként
a Facebook állt elő azzal a megoldással, hogy a felhasználók kijelölhetnek
egy hagyatékgondozót, aki az illető halála után hozzáférési jogosultságot
kap a profilhoz. Ez ugyan csak a Facebookon belül közzétett tartalmak kezeléséhez nyújt segítséget, de biztató kezdőlépés afelé, hogy ne maradjon
szükségszerűen kiszolgáltatott, örök mementóvá az elhunyt által generált
digitális tartalom.
Az utolsó részletezett probléma a közérdekű bejelentések köre. Ehhez
az újmédiában jelenleg egy közigazgatáshoz kapcsolódó felület (AJBH Online
Bejelentővédelmi Rendszer) és számtalan kisebb-nagyobb, anonim módon
használható blog, fórum és közösségimédia-felület áll rendelkezésre.
A legtöbb névtelen esetleírást tartalmazó fizettem.hu oldalra (az atlatszo.
hu aloldalára) 2013. november 11-iindulásától a vizsgált időpontig (2013. november 11. – 2016. december 6.) mintegy 493 bejelentés érkezett, ebből 345
db a felkínált és elfogadott fizetési lehetőségekről (megvalósult korrupciós
cselekményekről) szól, 92 esetleírásban az egyik fél elvárta volna a csúszópénzt, de a másik (bejelentő) fél megtagadta azt. Mindössze 56 olyan eset
leírása szerepel a „fizetni akartam” kategóriában, ahol a bejelentő fél engedni
szándékozott a társadalmi közmegegyezésnek, és csúszópénzt kínált fel, de
a másik fél nem fogadta el azt. A bő másfél éves időintervallumban változó
intenzitással, de legalább havonta néhány alkalommal küldtek be a megosztók
ilyen vagy olyan előjelű történeteket. A hírek Gresham-féle törvényének megfelelően (ti. a rossz hírek kiszorítják a jókat a diskurzustérből) a megvalósult
korrupciós esetek és a fizetésre felszólított vagy burkoltan rákényszerített
személyek beszámolóinak együttes aránya a pozitív kicsengésű történetekhez
képest megközelítőleg 1:8 értékű. A posztok átlagos olvasottsága a 1-200-as
megtekintésszámtól az 1-2 ezer közötti tartományig terjed. Ez önmagában is
figyelemre méltó igazolása annak, hogy fontos, de nem kézzelfogható társadalmi ügyek – mint amilyen a korrupció – az állampolgárok ingerküszöbét
nagy eséllyel csak akkor képesek átlépni, ha az ügy léptéke elképzelhető,
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belátható, s ha személyes emóciók (felháborodás vagy más intenzív érzelem)
társulnak hozzá. Amennyiben ezek a feltételek adottak, jó eséllyel széles
olvasótábort érnek el a publikált esetek, mint amilyenek például a KRESZvizsgabiztosok lefizetéséről, hálapénzhez ragaszkodó orvosokról, lefizethető
közlekedési rendőrökről szóló történetek.
Különösen érdekes összevetni ezt a bejelentési hajlandóságot mutató számot a hivatalos közérdekű bejelentések mértékével.
A panaszokról és közérdekű bejelentésekről szóló 2013. évi CLXV. törvény (Pkbt.) 4.§-aalapján közérdekű bejelentést 2014. január 1-jétől az alapvető jogok biztosa (az Alapvető Jogok Biztosának Hivatala [AJBH]) által
üzemeltetett védett elektronikus rendszerben is meg lehet tenni. „A közérdekű
bejelentés olyan körülményre hívja fel a figyelmet, amelynek orvoslása vagy
megszüntetése a közösség vagy az egész társadalom érdekét szolgálja. A közérdekű bejelentés javaslatot is tartalmazhat. A védett elektronikus rendszeren
keresztül benyújtott közérdekű bejelentés megtételekor a bejelentőnek a nevét
és a lakcímét kötelezően meg kell adnia, kérhet azonban anonimitást, azaz,
hogy személyes adatai kizárólag az alapvető jogok biztosa és hivatala számára legyenek hozzáférhetőek. A bejelentést és mellékleteit – erre irányuló
kérelem esetén annak személyes adatok nélküli kivonatát – az alapvető jogok
biztosa 8 napon belül továbbítja az annak vizsgálatára hatáskörrel rendelkező
szervhez (eljáró szerv). […] Az eljáró szerv a vizsgálat során tett intézkedéseiről szóló tájékoztatását az elektronikus rendszerben rögzíti, melyről – kérés
esetén – az alapvető jogok biztosának hivatala postai úton is tájékoztatja
a bejelentőt.” (www.ajbh.hu/kozerdeku-bejelentes-benyujtasa)
A bejelentés rövid, személyes és egyedi intézményi adatok nélküli tartalmi kivonata és elintézésének állása, továbbá az ügy lezárását követően
a bejelentésben érintett és az eljárásra jogosult szerv elnevezése a honlapon
mindenki számára hozzáférhető. Ha nyilvánvalóvá válik, hogy a bejelentő
rosszhiszeműen járt el, és ezzel bűncselekmény vagy szabálysértés elkövetésére utaló körülmény merül fel; másnak kárt vagy egyéb jogsérelmet
okozott, adatai az eljárás kezdeményezésére, illetőleg lefolytatására jogosult
szerv vagy személy részére átadhatók. Az ombudsmani tevékenység tovább
is viszi egy kapcsolódó vizsgálat során az elektronikus rendszerben feltártakat, amennyiben azt az ügyfél kéri, emellett hivatalból is lép az AJBH, ha
rendszerszintű problémát lát. Mindkét esetben az integráns működés javítása, helyreállítása érdekében ajánlások is tehetők. Végül az éves jelentésben
számolunk be az Országgyűlésnek.
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Magyarországon tehát az alapvető jogok biztosáról szóló 2011. évi CXI.
törvény értelmében AJBH érkezteti és dolgozza fel a közérdekű bejelentéseket, valamint vizsgálja azokat más érintett szervezetekkel együttműködésben,
amelyről évente jelentést tesznek közzé. Az Országgyűlés az AJBH javaslatára vagy önmagától is intézkedést tehet (bizottsági vizsgálat, törvényalkotás
stb.). Az eddigi gyakorlat alapján a rendszer inkább a szervezeti integritás
fejlesztését segíti elő, és csak részben antikorrupciós eszköz, jóllehet kezdetben inkább ezzel a szándékkal indult.
„2016-ban a közérdekű bejelentések megtételére szolgáló elektronikus
rendszeren keresztül 314 beadvány érkezett a Hivatalhoz. A törvényi definíció alapján 163 db, azaz a beadványok közel fele volt ténylegesen közérdekű
bejelentésnek tekinthető. A nem közérdekű beadványok az Ajbt. szerint panasznak minősülnek, ezeknek azonban csak kb. 5%-avolt vizsgálható az Ajbt.
szabályai szerint, a többit – hatáskör hiányára tekintettel – a biztos elutasította.
A bejelentők közel 90%-akérte, hogy személyes adataik kizárólag a Hivatal
részére legyenek hozzáférhetők. Anonimitás kérése mellett papír alapú ügyintézésre nincs törvényi lehetőség, ezért ez utóbbi esetben érdemi ügyintézésre
akkor van mód, ha a bejelentő a Hivatal felhívását követően igénybe veszi
az elektronikus rendszert” (Beszámoló 2016, 236.). A bejelentések az esetek
56%-ában voltak megalapozottak, ugyanakkor csak elenyésző arányban szerepelnek köztük kifejezetten korrupcióval kapcsolatos esetek.

14. ábra
Az AJBH bejelentéskezelő felülete – névvel vagy név nélkül…
Forrás: www.ajbh.hu (a letöltés ideje: 2017. 11. 4.)
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A bejelentésre alkalmas kétféle színtér között mind jogilag, mind gyakorlatilag jelentős különbség van, s e két szempont szorosan összefügg egymással.
Mivel a fizettem.hu egy közösségi történetmegosztó portál, az írásban rögzített alapelvek szerint működő moderátor mellett legfeljebb a felhasználók
kontrollja érvényesül. (Erre akadnak is példák: amikor a beküldő nyilvánvalóan túlzó vagy kétes igazságtartalmú történetet küld be, a kritikus kommentárok sem késlekednek.) Másfelől a kontroll mellett a következmények
sem kiszámíthatók: amennyiben az elkövető nem azonosítható egyértelműen
a leírás alapján, a bejelentés eredménye legfeljebb némi közfelháborodás lesz,
vagy a meglévő sémák megerősítése: „igen, így megy ez”. (A portál egyébként óvatosan fogalmaz: a fizettem.hu-val nem a korrupció megszüntetése
a közvetlen cél, hanem az esetek láthatóvá tétele, és a benne részt vevők önreflexiójának fokozása.)
A fizettem.hu-n zajló diszkussziók egy sajátos szociális rendszerben,
a közösségi média szociális rendszerében zajlanak. Mindezt összevetve
a másik színtérrel, az AJBH-hoz benyújtott közérdekű bejelentések a jog társadalmi rendszerében értelmezendők: két konkrét jogszabály és végrehajtási
rendeletek határolják be az eljárásokat, amelyeket jogi szervek folytatnak
le. A kimenetel egyértelműen megszabott: jogszerű vagy jogszerűtlen lehet
a bejelentés, amelynek nyomán jogi szankció vagy az ügy szankciómentes
lezárása következik a panaszos egyidejű értesítése mellett. Optimális esetben
az eset megoldódik a bevont hivatal(ok) közbenjárására, és ez az ügyfelet pozitívan erősíti meg bejelentésének hasznáról.
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DELI Eszter – NÉMETH Gabriella

Szillogisztikus struktúrák a vizuális retorikában
Dilemma vagy enthüméma?
Bevezetés
Jelen tanulmány szerzői kutatótársakként újra és újra szembetalálják magukat olyan helyzetekkel,
amikor egy adott dolgot két eltérő tudományos szemszögből közelítenek meg. Jelen tanulmány célja
nyilvános vitába bocsátkozni rendhagyó módon, egy tanulmány keretében. Nem célunk annak
igazolása, hogy a klasszikus retorika verbális alakzatai érvényesek-e a vizuális artefaktumok esetében
is, erre korábbi tanulmányainkban tettünk kísérletet (Németh [2011]; Németh [2015]; Deli-Németh
[2017]; Deli-Németh [2018]).
Jelen tanulmányban komplex, összetett retorikát mutatunk be, amely az érveléselmélet három
dimenzióját – az érvelés mint produktum, procedúra és processzus (3 P) – a képek esetében is
érvényesnek tekinti. E triadikus megközelítés legszembetűnőbb kiválósága, hogy a 3 P együttes
alkalmazása esetén nem pusztán a megjelenített dologról, hanem elkészültének eljárásáról, és
alkalmazási módjairól is szól. Az érvelésnek három megközelítését adjuk így meg. Az érvelés mint
egyfajta eredmény a vizuális artefaktumot produktumként kezeli és figyelmen kívül hagyja a
kontextust, valamint a retorikai szituációt. Az érvelés mint processzus, a retorikai szituációt és a külső
kontextuális elemeket szervesen az érvelés részének tekinti. Végül, az érvelés mint eljárás olyan
szabályszerűségekre világít rá, amelyek mentén a diskurzus felépül. Ez a fajta megközelítés nem
annyira a tartalomra, mint inkább a szabályok, szabályos minták dinamikájára épül.
Ezen három érveléselméletet használjuk majd fel saját érveink keretezéséhez, amikor Deli Eszter a
hasonló tematikában gyűjtött WWF képeket vizuális enthümémaként azonosítja, Németh Gabriella
ugyanazon képeket mint vizuális retorikai dilemmákat elemzi. Jelen tanulmány kizárólag a dilemma és
enthüméma párhuzamba, illetve szembeállításával foglalkozik, direkt módon. Egyazon vizuális
artefaktumot (Figure 1) megvizsgálva érvelünk elsőként a dilemma, másodikként amellett, hogy a kép
enthümémaként értelmezendő a retorikai struktúrák szintjén.1
A tanulmány függelékében feltüntetett reklámképek mindegyike ugyanazon tematikára épül. A
szándékolt üzenet az, hogy amennyiben rajtam áll a választás, és én teszem meg a következő lépést az
amőba játékban, a környezetvédelmet válasszam. A nyilvánvaló szándékolt üzenet hatékonysága
azonban meglehetősen vitatható, amennyiben részletes elemzésnek vetjük alá a képek vizuális
retorikai struktúráját, érvelését vizsgálva. A megfelelő analízishez ezért a 3 P szempontrendszerét
ajánljuk és a képeket dilemmaként, majd enthümémaként azonosítva megnézzük, hogy mennyire éri
el a szándékolt hatást.
Szándékoltan nem merítjük ki az összes érvet és megközelítést, fókuszáltan szűkítjük le a vitát az
enthüméma és a dilemma tárgyköreire, és fenntartjuk, hogy az általunk vizsgált képek mindegyike tovább
vizsgálható, és a mi vitánk is tovább mélyíthető szemiotikai, kulturális, etikai, esztétikai, reprezentáció-

1

Figure 2,3,4,5 az érvelés mint eljárás megerősítése céljából kerülnek felsorolásra, azonban – bár dilemma és enthüméma
esetében is csak Figure 1 kerül kiemelésre, a megállapított struktúrák egyaránt érvényesek a többi képre is.
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elméleti, kognitív-elméleti és képiműveltség-elméleti szempontokból is, továbbá vizsgálható a retorika
elméleti-gyakorlati vetületei mentén akár alakzati, akár fogalmi aspektusok alapján.

A szillogizmusból keletkező retorikai struktúrák: dilemma és enthüméma
Mielőtt az érvelés e három fent felsorolt megközelítését felvezetnénk, amelyek segítségével végső
soron alátámasztjuk majd az enthümémára és a dilemmára vonatkozó állításainkat, szükséges
felvázolnunk az enthüméma és dilemma gyökereit. Mind az enthüméma, amelyet retorikai
szillogizmusnak is szoktak nevezni, mind a dilemma olyan retorikai struktúrák, amelyek a szillogizmus
szűkítése vagy bővítése által keletkeznek.
Az érvelés szempontjából A. Jászó két területet különböztet meg: logika, valamint retorika-dielektika.
A retorikai és a dialektikai érvelés nemcsak a formális logika szabályaira építenek, hanem a
valószínűségre, ezért valószínűségi érvelésnek nevezik őket. A formális logika a szillogizmusra épül,
amely a deduktív következtetés alakjának tekinthető és amelyet a formális logika egyetlen igaz és
érvényes következtetésfajtaként aposztrofál. A dedukció mindig az általános érvényű igazságból vezeti
le azt, ami kérdéses, tehát az általános szabályból, törvényből következtet az egyes esetekre. A. Jászó
Anna a dedukció fogalmát vizsgálja mind a logika, mind a retorika szemszögéből. A logika felől
közelítve a dedukció eszközének a szillogizmust tartja, amelynek három típusát különbözteti meg:
kategorikus, feltételes és választó szillogizmus. A. Jászó kiemeli, hogy retorikai szemszögből a
kategorikus szillogizmus ismertetésének van értelme, mivel a szillogizmus a formális logika eszköze,
azonban a retorikai érvelés nem formális, hanem valószínűségi érvelés, így a szillogizmust nem
teljességében, hanem vagy leszűkítve, vagy kibővítve alkalmazza.
A kategorikus szillogizmus olyan szerkezet, mely három kategorikus kijelentésből: két
premisszából és egy konklúzióból áll, azaz két előzményből és egy végkövetkeztetésből
(Adamikné Jászó [2013] p. 149.).
A szillogizmus bizonyító ereje abban áll, hogy amit igaznak fogadunk el az egészre nézve, az igaz lesz az
esetre is (a részre).2 Amikor a szillogizmus hitelességéről, vagy az érvelés helyességéről beszélünk, ki
kell emelnünk, hogy különbség van a szillogizmus igazsága és a szillogizmus érvényessége között. Az
igazság a szillogizmus tartalmára vonatkozik, az érvényesség a szillogizmus formájára. A
tartalom/igazság azt vizsgálja, hogy egy adott állítás igaz vagy hamis. Az érvényesség esetében azt
vizsgáljuk, hogy a következtetések igazolhatók-e. Mindig vigyáznunk kell arra, amikor a konklúziót
vizsgáljuk, hogy “a premissza igaz voltát v. az érvelés érvényes voltát vetjük el” (A. Jászó [2010] p. 232.).
A. Jászó Anna kifejti, hogy a mindennapi érvelés a formális logika kategorikus szillogizmusát nem
alkalmazza, azonban a mindennapi érvelésben keletkeznek a szillogizmus szűkítésével vagy bővítésével
retorikai érvelési módok. Ilyenek az enthüméma és az epikheiréma, a poliszilogizmus vagy a dilemma.
A szillogizmus rövidített formája az enthüméma, kibővített formája az epikheiréma és a
poliszillogizmus, kettős alakja a dilemma (Adamikné Jászó [2013] p. 153.).

2

A. Jászó példájával illusztrálva: Minden ember halandó. (nagyobb premissza-főtétel) / Szókratész ember. (kisebb premissza
– altétel) / Szókratész halandó. (konklúzió – zárótétel). A kategorikus szillogizmus három terminussal rendelkezik: nagyobb
terminus a konklúzió állítmány (halandó), kisebb terminus a konklúzió alanya (Szókratész) és a középső terminus az, amely
mindkét premisszában, a főtételben és az altételben is előfordul, de ami a konklúzióból hiányzik (ember).
A dedukció útján nyert részleges igazság csak akkor helytálló, ha 1. a főtétel kétségtelenül általános igazságot mond ki; minden
egyes esetre érvényesnek kell lennie; 2. a főtétel alanya magában foglalja az altétel alanyát; 3. helyesen vonjuk le a
következtetést. (A. Jászó [2013] p. 151.)
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Dilemma
A dilemma (gör. ’kettős állítás’) általános meghatározásában magában foglal minden érvelési
technikát, amely elfogadhatatlan választást kínál az ellenfél számára (Lanham [1991] pp. 54-55.). Pl.
Nem fogok neked fizetésemelést adni, mert vagy lustává és kevésbé hatékonnyá tesz téged, vagy
fukarrá és kevésbé elégedetté. Az alkalmazott erre adott válasza: Nem, ez engem még energikusabbá
tesz, mert kevésbé leszek elégedetlen.3
Logikai meghatározásában a dilemma egy szillogizmusból származó retorikai szerkezet, amelyben a fő
premissza összetett feltételes állítás, a kis premissza választó állítás. Riedl meghatározásában4 A. Jászó
Annát követve mi a dilemma következő meghatározását vesszük alapul: „a dilemma szillogizmusból
származó szerkezet, tkp. kettős szillogizmus, amelyben két egymáss ellentétes premisszából kiindulva,
ugyanazon eredményre jutunk.” (A. Jászó [2010] p. 259). 1. Te vagy őrt álltál, vagy nem álltál őrt. / 2.
Ha ott voltál, áruló vagy. /3. Ha nem voltál helyeden, megszegted parancsomat. // 4. Tehát halált
érdemelsz.5
A dilemmák esetében tehát a főtétel kettős vagy vagylagos, és mindkét tagjához más altétel társul,
azonban a konklúzió mindkettő esetében ugyanaz lesz.
Az enthüméma
Arisztotelész retorikai elemzésének fókuszában az enthüméma áll. A görög tudós Rétorika című
munkájának egy ismert szakaszában az enthümémát a retorikai meggyőzés esszenciájának nevezi
(Arisztotelész [1354al5]).
Conley nyomán Jasinski az enthüméma domináns megközelítését javasolja, amely szemlélet különösen
a retorikakutatók körében terjedt el, és amely más fénybe helyezi az enthüméma fogalmát a korábbi
meghatározásokkal szemben. Eddig ugyan nem alakult ki teljes konszenzus a domináns perspektívát
illetően, hat pontban mégis megegyezésre jutottak e terület tudósai:
1. Az enthüméma egy deduktív típusú érvelés, egy retorikai szillogizmus, amely az általánostól
halad a konkrét felé, szemben a retorikai példával, amely egy induktív mozgást testesít meg a
specifikustól az általánosig. Egy enthümematikus érv, csakúgy, mint logikai unokatestvére, a
szillogizmus, három részből áll: kettő premissza és egy konklúzió.
2. Az enthüméma csonkított szerkezet, egy hiányos vagy csonka szillogizmus. E megközelítés
gyakran ellenvéleményekbe ütközik, amely elvezet bennünket a konszenzus harmadik
pontjához.
3. Számos kutató szerint mégsem érdemes csonka szillogizmusnak tekinteni az enthümémát, ha
mégis megtörténik, annak pusztán gyakorlati okai vannak, nem formai. A korai vélekedés
szerint egy jó rétornak ugyanis mindig ki kéne hagynia a közönség számára nyilvánvaló
premisszát, nehogy megsértse hallgatósága intellektusát. Amikor egy premissza kimarad, a
közönség feladata azt behelyettesíteni.
4. A harmadik ponthoz szorosan kapcsolódó negyedik azt mondja ki, hogy az enthümematikus
érvelés kooperatív kölcsönhatás függvénye a beszélő és közönsége között.
5. Az enthüméma premisszái pusztán lehetséges állításokat takarnak, nem bizonyosakat.
6. A megelőző állításhoz csatlakozva az utolsó pont azt mondja ki, hogy egy enthüméma
premisszái nem pusztán valószínű tényeket, hanem értékeket, attitűdöket is kifejeznek.
3

A példa forrása: A. Jászó [2010] p. 259.
Riedl Frigyes [1905] Rhetorika és rhetorikai olvasókönyv. Hatodik, az új tanterv szerinti javított kiadás. Budapest: Lampel.
5 A példa forrása: A. Jászó [2010] p. 259.
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Ezáltal, retorikai kontextusukban nem csak logoszként funkcionálnak, hanem az éthoszt és
pathoszt is segítségül hívják működésükkor (Jasinski [2001] pp. 206-207.).
1. táblázat 16
Mindazt, ami igazságtalan, el kell törölni.
Szillogizmus

A rabszolgaság igazságtalan.
Tehát a rabszolgaságot el kell törölni.

Enthüméma

Mindaz, ami igazságtalan, el kell törölni.
A rabszolgaság igazságtalan.

Vagy ellenség az illető, vagy honfitárs.
Ha ellenség,
Dilemma

kötelességem elfogni.
Ha honfitárs, csak áruló lehet.
Tehát mindenképpen el kell fognom.

Jelen tanulmányban tehát két szillogizmusból eredeztethető retorikai struktúrát, az enthümémát és a
dilemmát vetjük össze oly’ módon, hogy ugyanazon képeket vizsgálva egyikünk amellett érvel, hogy
vizuális enthümémát látunk, másikunk ugyanazt a képet vizuális dilemmaként azonosítja. Értekezésünk
következő részeként bemutatjuk az érvelési stílusokat (3 P). Ezen érvelési módokra épül majd
gyakorlati érvelésünk az enthüméma és a dilemma mellett az adott képek vetületében. Az érvelési
módok bemutatását követően a képek elemzését végezzük el.
Az argumentáció mint eredmény (produktum)
Az érvelés produktum típusú megközelítése az érvelést eredményként, termékként vagy
artefaktumként kezeli, vizsgálata során pedig elsősorban a formális logika elveit veszi alapul.
Segítségével a bizonyítás érvényességét és helyességét, helytállóságát, vagy ezek ellenkezőjét
állapíthatjuk meg, így az ilyesfajta vizsgálat a bizonyítás formájának értékelésében, az érvformák
felismerésében és logikájuk formai tisztaságának detektálásában valósul meg (Aczél [2005] p. 326.).
A bizonyítás elemi szervező elve, s egyszersmind alkotóeleme a szillogizmus, azaz propozicionális
(igazságértékkel rendelkező) állítások sorozata, elhatárolható premisszákkal, amelyek maguk után
vonják a konklúziót. Amennyiben az érvelés formája nem helyes és a konklúzió nem nyer bizonyítást,
maga a szillogizmus is érvénytelennek tekinthető. E szemlélet szerint az érvényesség tehát pusztán a
formákra vonatkozik és független az érv tartalmától (al-Musawi [2006] p. 43.).
Az érvelés produktumorientált megközelítése tehát nem a retorikai, hanem a formális logikai
megközelítést érvényesíti, amely – feltételezésünk szerint – mindenképpen fogalmi alapot ad a
vizualitásnak is, amelynek középpontjában egy kontextualitástól független termék, műalkotás, vagy
6

A példák forrása: A. Jászó Anna [2013] pp. 153-154.
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tárgy, tehát egy artefaktum áll, pl.: festmények, hirdetések, műalkotások vagy épületek stb. E szemlélet
előnye és egyben hátránya, hogy nem foglalkozik azzal, hogy az érvelést ki hozza létre, kinek és milyen
célból, születése gyakorlatilag egy kontextuális elemeitől megfosztott szempont. A produktumorientált
tehát olyan struktúraközpontú nézet, amely eltekint azoktól, vagy nem elsősorban foglalkozik a
közlésfolyamat egyéb szempontjaival (Deli [2018] p. 24.).
Strukturális eljárások a retorikában
A klasszikus retorika az alakzatok máig vitatott definilásakor abból indult ki, hogy alakzati formák a
felszínen akkor jönnek létre, ha szabályt/normát sértünk. (Németh [2018] pp. 41; 64; 66) Amikor ilyen
jellegű normasértésre vezetjük vissza az alakzatok kategóriáit, a klasszikus retorika négy
eljárást/műveletet ismer: hozzátoldás, elvétel, helyettesítés felcserélés. Quintilianus nyomán Adamik
Tamás összefoglalásában „az első három változtatási eljárás az egészen kívül fekvő tartománnyal való
érintkezés nyomán következik be” (Adamik [2010] pp. 839-840.). Az adjekció felvesz egy külső elemet,
a detrakció elhagy valamit, míg a kicserélés behelyettesít egy külső elemmel egy másikat. A negyedik
eljárás, a transmutatio az adott egészen belül lebonyolítja az eljárást. Bár sokszor vitatott kérdés, hogy
a négy változtatási kategória csak szó-, vagy gondolatalakzatokat is létrehozhat-e (lásd még Németh
[2018] p. 62.), jelen tanulmány szempontjából ez a kérdés mellőzhető. Az ok, amiért a strukturális
változtatási kategóriákat mégsem mellőzhetjük az enthüméma és a dilemma vizsgálatánál, az érvelés
produktumként való azonosításakor nyer jelentős szerepet.
A vizuális artefaktumok produktumként való vizsgálata független a kontextuális tényezőktől. Azt, hogy
a vizsgált vizuális artefaktum enthüméma vagy dilemma, az határozza meg, hogy az adott premisszák
retorikai szempontból érvényesnek tekinthetők-e vagy sem. A vizuális artefaktum produktumként való
azonosítása nem teszi lehetővé, hogy igazolást a premisszák érvényességére külső elemből, a
kontextusból, vagy a retorikai szituációból nyerjünk.
Az argumentáció mint folyamat (processzus)
Az argumentáció mint folyamat szemléletének fókuszában a mindennapi kommunikációs helyzetekben
létrejövő ellentétek, konfliktusok és azok megoldása, illetve az argumentáció mint ellentétek és
ellentmondások leszűkítésének, kiterjedésének vagy megszüntetésének folyamata áll (Deli [2018] p.
27.). Ebben az értelemben az argumentáció az interakció egy típusaként értelmezhető. Az
argumentatív folyamat típusú megközelítés az argumentáció helyességét funkcionális fogalomnak,
ezáltal a meggyőzést szándéknak, hatásnak tekinti, a retorika elveit alapul véve. Az argumentáció e
pragmatikus, hatás és szándékalapú felfogása szintén érvényesnek tekinthető a vizualitás esetében is,
elsődleges célja pedig bizonyos toposzok megjelenítése. A toposz fogalma olyan helyre vagy forrásra
utal, ahonnan érveinket meríthetjük, ezért gyakran „közös helynek” vagy „érvelési közhelynek” is
nevezik, retorikai terminusként azonban nem a közfelfogás szerinti bölcsességeket, vagy az irodalmi
művek közismert képeit, hanem érvforrásokat értünk alatta (Lanham [1991] p. 169.). A képek,
létrehozóik akaratát evokatív, sűrített módon képesek közvetíteni, bizonyos toposzokat, érveket
láttatva és elhitetve, valamint bevonva és interakcióra bírva ezzel a közönséget (Aczél [2012] p. 102.).

Kontextus
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Az érvek kontextusát tekintve Tindale négy kategóriát különít el: a lokalitás, a háttér, az érvelő és a
kifejezés összefüggéseit.
1. A lokalitás: fogalma arra az időre és térre utal, amelyben az érv elhelyezkedik. A téma
függvényében tekinthetjük e tényezőket periferikusnak, de játszhatnak centrális szerepet is az
érvel értékelésében. Az, hogy az emberek hol és milyen korban élnek meghatározza
gondolkodásukat, és ezáltal érvelésük természetét. Éppen ezért kihívást jelenthet, hogy – az
esetleges helyi vagy időbeli különbségek ellenére – a rétor szemszögéből lássuk a problémát.
Még tovább növelheti az érvekkel kapcsolatos félreértéseket, ha interkulturális érvelésről
beszélünk, amely szintén elvárásokat támaszt értelmezési készségeinkkel szemben, amely
során ugyan közös időn és világon osztozunk, gyakran még sincs egyetértés abban, hogy
hogyan tesszük mindezt.
2. A háttér: Az előző megfontoláshoz kapcsolódva a következő kontextus a háttér, amelyet
számos kutató magával a kontextussal tesz egyenértékűvé. Háttér alatt olyan eseményeket
értünk, amelyek meghatározzák a szóban forgó érvelés értelmezését, pl.: az esemény, amelyen
a diskurzus megvalósul, az érvelő és közönsége között megfogalmazott előzetes érvek a
témában, aktuális társadalmi/politikai kérdések, amelyek hatással lehetnek az érvre, a
felsorakoztatott érvekkel kapcsolatos irónia, vagy az érvek hatására létrejövő következmények
az érvelőre és közönségére.
3. Az érvelő: Az érvelés nélkülözhetetlen komponense annak forrása: a jelentés intelligens
kezdeményezője. Míg a lokalitás és háttér a forráshoz járul hozzá, az érvelő annak fő
alkotóeleme. Az érvelő lehet egyetlen individuum, de lehet csoport is, mint a reklámok,
érdekképviseleti nyilatkozatok, politikai beszédek vagy – akárcsak jelen dolgozat esetében –
civil szervezetek reklámkampányainak forrása esetében.
4. A kifejezés: Az érvek felépítése, azonosítása, rekonstruálása és értelmezése szempontjából
elengedhetetlenül fontos azok kifejezésének vizsgálata: az érvek kiejtése és kifejező módjuk
erőssége, hogy mit mondanak, és mit nem mondanak ki (ld. Enthüméma), az érvelő
modorossága és a médium, amin keresztül az érvelés megvalósul (Tindale [1999] pp. 7580.).
Tátrai Szilárd felfogásában egy diskurzus résztvevői nem belépnek egy már eleve létező kontextusba,
hanem maguk konstruálják azt, ezáltal a kontextus nem eleve adott realitás, hanem olyan dinamikus
viszonyrendszer, amely a kommunikáció résztvevőit és az ő ismereteiket foglalja magába (Tátrai [2004]
p. 479). A megnyilatkozás értelmezésekor azon tudásainkat mozgósítjuk, amelyhez a hasonló
megnyilatkozások értelmezésével jutottunk, amelyet Tátrai az analógiás értelmezés alapelvének
nevez. Meghatározása szerint tehát a kontextus a megnyilatkozás kommunikációs környezetére
vonatkozó tudás, illetve annak alkalmazása, amely felfogás alapján háromféle kontextusról
beszélhetünk:
1. Szituációs kontextus, avagy beszédhelyzet: amelynek fókuszában egyfelől személyközi,
másfelől tér- és időbeli viszonyok állnak (ki, kinek, mikor és hol nyilatkozik meg);
2. A cselekvés kontextusa: amely a megnyilatkozó szándékára vonatkozik (vagyis arra, hogy
milyen cselekvést kíván a megnyilatkozással végrehajtani);
3. Tematikus kontextus: azokra a háttérismeretekre koncentrál, amelyek szükségesek annak a
megértéséhez, hogy a megnyilatkozás miről szól, mire vonatkozik (Tátrai [2004] pp. 479-481.).
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A processzuális megközelítés és az enthüméma fogalmának kapcsán felmerülő kontextus mellett a
retorikai szituáció kifejtése is szükségszerű. Retorikai szituáció alatt általában személyek, események,
viszonyok és dolgok természetes kontextusát tekintjük, illetve azt a szükségletet, amely határozottan
megnyilatkozásra szólít fel. Ez az igényelt megnyilatkozás része a szituációnak, sőt, nélkülözhetetlen a
szituációs tevékenység létrejöttéhez, és a szituációban való részvétele által nyeri el jelentését és
retorikai jellegét (Adamik [2010] p. 1031.). Bitzer felfogásában a retorikai szituáció „személyek,
események, tárgyak és viszonyok együttese, amelyben egy tényleges vagy lehetséges szükséglet merül
fel, s ezt a szükségletet akkor lehet részben vagy egészben kielégíteni, ha a szöveg, beszéd, amely a
szituációban létrejön, az emberi döntést és tevékenységet úgy tudja korlátozni és kényszeríteni, hogy
az a szükséglet lényegi módosításához vezessen” (Bitzer [1968] p. 6.). Ez alapján a retorikai szituáció a
következő állításokkal írható le:
1. A retorikai beszéd egy bizonyos szituációra adott válaszként jön létre.
2. A beszéd a szituáció által nyeri retorikai jellegét: mint válasz egy kérdésre, vagy mint megoldás
egy problémára.
3. A retorikai szituáció a retorikai beszéd szükségszerű feltételeként létezik.
4. Ahogyan sok kérdés és probléma megválaszolatlan marad, úgy a retorikai szituációk egy része
is anélkül keletkezik és múlik el, hogy megnyilatkozásra késztetne.
5. Egy szituáció akkor tekinthető retorikusnak, ha beszédre invitál, amely képes részt venni a
szituációban, megváltoztatva annak jellegét.
6. A beszéd akkor tekinthető retorikusnak, ha illő válaszként funkcionál arra a szituációra,
amelyben létre jön.
7. A szituáció oly módon kontrollálja a retorikai választ, ahogyan a kérdés kontrollálja a választ.
Ezt követően Bitzer a retorikai szituáció három alkotóelemét mutatja be, amely a beszéd vagy vizuális
tartalom elkészítése előtt valósul meg:
1. Szükséglet (exigence): a szükséglet valamilyen tökéletlenség, amely azonnali megoldást
igényel. A retorikai szituáció szervező elve és egyben az egyén igénye, hogy valamilyen
problémát a beszéd – vagy jelen tanulmány esetében a kép – segítségével oldjon meg. A
szükséglet retorikai, ha képes megváltozni, ehhez a változáshoz pedig reaktív tevékenység
szükségeltetik. A szükségletnek vannak tényszerű, valóságos és érdek-függő összetevői.
2. Hallgatóság (audience): a hallgatóság szerves része a retorikai szituációnak, hiszen a retorikai
megnyilatkozás oly módon idézi elő a változást, hogy befolyásolja olyan személyek döntését,
akik befolyásolhatók a beszéddel vagy képpel, képesek döntést hozni az ügyben, vagy
közvetíteni az üzenetet a döntéshozóknak.
3. Kényszerek (constraint): minden retorikai helyzet tartalmaz bizonyos korlátokat, amelyek
eseményekből, személyekből, tárgyakból és olyan viszonyokból állnak, amelyek részei a
szituációnak, mivel hatalmukban áll döntést vagy cselekvést kikényszeríteni a szükséglet
pozitív megváltoztatása érdekében. A kényszer általános forrásai közé a hiedelmek, az
attitűdök, a dokumentumok, a tények, a hagyományok, a képek, az érdekek, a motívumok és
egyéb hasonló jelenségek tartoznak. Amikor a szónok belép egy retorikai szituációba,
megnyilatkozása során nem csak felhasználja a helyzet által adott korlátokat, hanem maga is
további fontos korlátokat ad hozzá a szituációhoz (a jellemét, a logikáját, a stílusát). (Bitzer
[1968] pp. 6-8.).
Dilemma: A WWF képei mint vizuális retorikai dilemmák – Németh Gabriella
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A függelékben bemutatott WWF képeket az érvelés produktumként való értelmezésekor dilemmának
tekintem. A produktum a formális logika elveit követi, ily módon lehetőség nyílik az érvformák
felismerésére, a logika formai tisztaságának megállapítására. Mint azt feljebb kifejtettük, a dilemma
esetében kettős szillogizmusról van szó, a főtétel vagylagos vagy kettős, és mindkettőhöz más-más
altétel társul, azonban a konklúzió közös. A strukturális változtatási kategóriák tekintetében az adott
dilemma egyszerű hozzátoldás segítségével épül fel. Mivel a hiányt – az enthümémával szemben – nem
kell kitöltenem ahhoz, hogy a retorikai szerkezet érvényes legyen, nem igényli a kontextuális külső
elemek bevonását az értelmezésbe. Belülről, produktumként elemezhető.
A képek produktumként, artefaktumként való értelmezése esetén kizárólag az amőba játékra
fókuszálunk. Nem vesszük figyelembe sem a közlésfolyamat egyéb tényezőit, vagyis, hogy az üzenetet
ki, kinek és milyen szándékkal hozta létre, sem a kontextust. Felmerülhet a kérdés, hogy amennyiben
az adott kép a produktum, úgy kép alatt csak az amőba játékot vagy a verbális szöveget és a WWF logot
egyaránt beszámítjuk-e. Bármely verziót vesszük is figyelembe, a végeredmény mindkét esetben egyegy retorikai dilemma. Ennek részletes kifejtésére a továbbiakban kerül sor.
A képek elemzésekor a premisszák egymás mellé sorakoztatásából indulunk ki. Amikor egy hiányt
látunk a vizuális artefaktumban, amelynek jelentését a nézőnek kell kikövetkeztetnie, a retorikakutató
elsőként valóban az enthümémára gondol, mint ahogyan kutatótársam is, aki a vizsgált képeket vizuális
enthümémáknak tartja. Azonban az érvelés produktum alapú megközelítése kizárja a WWF képek
enthümémaként való azonosítását. Ennek oka, hogy kép produktumként való felfogása nem tekinti
értelmezési tárgyának a WWF értékrendjét és a sugallt választást (krokodil élete vagy a táska). Ezzel
szemben azt fejezi ki: Most te jössz a játékban. Azt, hogy a játékban én következem, tudhatom egyrészt
a verbális kísérő szövegből (It’s your turn), vagy a kísérőszöveg nélkül abból a tényből, hogy a néző én
vagyok, és fel kell oldanom a képben a hiányt, mentálisan ki kell töltenem a vizuális űrt. Nézőként arra
jövök rá, hogy akár a krokodilt, akár a táskát rakom az üres mezőbe, a konklúzió közös lesz: nyerek.
Ha figyelembe vesszük az amőba játék mellett a WWF logót és a mellette szereplő feliratot (It’s your
turn), a premisszák a következőképpen alakulnak: 1. ÉN JÖVÖK ÉS VÁLASZTANOM KELL A KROKODIL
ÉS A TÁSKA KÖZÖTT. / 2. HA A KROKODILT TESZEM, NYEREK. / 3. HA A TÁSKÁT VÁLASZTOM, NYEREK.
/4. MINDEGY, MIT VÁLASZTOK. Egy másik értelmezés, amely már figyelembe veszi azt is, hogy az
amőbajátékot szükségszerűen ketten játsszák: 1. ÉN JÖVÖK ÉS VÁLASZTANOM KELL A KROKODIL ÉS A
TÁSKA KÖZÖTT. / 2. HA A KROKODILT TESZEM, NYEREK. / 3. HA A TÁSKÁT VÁLASZTOM, NYEREK. / 4. A
WWF VESZÍT.
Az érvek logikai formájának érvényessége nem függ az értékítéletektől, nem függ a retorikai
szituációtól, kizárólag a formákra vonatkozik. A táska választása a krokodillal szemben nem hordoz
negatív konnotációt, mert pusztán strukturális jelentősége van a képben. E felfogás szerint annak sincs
különösebb jelentősége, hogy ki lép a játékban. Amennyiben a WWF logót és a verbális szöveget nem
veszem figyelembe a kép produktumként való elemzésekor, a fenti premisszákhoz képest az egyetlen
különbség az, hogy nem feltétlenül tudjuk, ki következik a játékban. Azonban a kép retorikai
dilemmaként való azonosítására ez nincs hatással. Adott tehát egy főtétel ebben a kettős
szillogizmusban: 1. EBBEN A JÁTÉKBAN VALAKI MOST LÉP. Adott két vagylagos altétel 2. AKI LÉP, TEHETI
A KROKODILT. / 3. AKI LÉP, TEHETI A TÁSKÁT. És van egy közös konklúzió: 3. A JÁTÉK VÉGET ÉR. Vagy:
1. EBBEN A JÁTÉKBAN VALAKI MOST LÉP. / 2. HA A KROKODILT TESZI, A JÁTÉK VÉGET ÉR. / 3. HA A
TÁSKÁT TESZI, A JÁTÉK VÉGET ÉR. / 4. AZ, AKI MOST TESZ, NYER/ AZ, AKI MOST NEM TESZ, VESZÍT.
Mivel a produktum felfogású érvelés nem foglalkozik az olyan kísérő, szituatív elemekkel, mint a WWF
értékrendje, az állatkínzás, gyilkosság vagy személyes érzelmek, a WWF szándékolt üzenete, miszerint
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válaszd a krokodilt, nem jön át, hiszen a dilemma sajátossága, hogy a vagylagos alpremisszák
bármelyike esetén a konklúzió ugyanaz. Ily módon a WWF reklám az érvelés produktumként való
felfogása esetén megbukott.
Kritika – Problémák a produktum-orientált megközelítés dilemmaként történő képértelmezésével –
Deli Eszter
A WWF (World Wildlife Fund) nemzetközi civilszervezet 2009-es kampányának posztersorozatában
bemutatott képek értelmezését a produktum-orientált szemléletmód nem elégíti ki. Az érvelés
produktum típusú, szillogizmuson alapuló megközelítése az érvelés atipikus módját írja le, amely csak
egy zárt rendszerben képzelhető el és a puszta formára koncentrál, figyelmen kívül hagyva az emberi
tapasztalatokat, a kontextuális és jelentésbeli különbségeket és a nyelvi konvenciókat is (al-Musawi
[2006] p. 43.). A szillogizmus központi szerepét megkérdőjelező retorikusok úgy vélik, az érvelőnek
nem az az elsődleges szándéka, hogy megismételje a már ismert tudásokat, hanem, hogy elfogadtassa
közönségével álláspontját (al-Musawi [2006] p. 43.). Ahogyan arra korábban utaltunk, a képek sűrített
módon közvetítik létrehozóik szándékát, amelynek segítségével interakcióra bírhatják közönségüket
(Aczél [2012] p. 102.). Gondoljunk a hírek vagy jelen esetben a reklámok képeire, amelyek elsősorban
nem információt, hanem eseményeket, értékeket közvetítenek, az átélés és véleményformálás
lehetőségét biztosítva ezzel. A médiában megjelenő toposzokat tekintve egy kép hatására vélhetem
egy ábrázolt személyről, hogy áldozat és azt is, hogy gazember, mindez pedig az érvelés
szemiotikájának köszönhető. Ugyanezt teszik a WWF amőba kampányának képei is, amelyeknek egy
lehetséges értelmezés (a processzuális értelmezés) szerint elsődleges célja valamely toposzok
szemléltetése.
1. Az enthüméma: A WWF képei mint vizuális retorikai enthümémák – Deli Eszter
Jelen tanulmány szerint az enthümematikus gondolkodás része az érvelés processzus-orientált,
retorikai perspektívájú megközelítésének, hiszen szándék, hatás és együttműködés alapú mivolta,
valamint a logosz, éthosz és pathosz koncepciójához való kötődése mind retorikai kötődését erősíti. A
dolgozatunk középpontjában álló képek enthümémaként való megközelítésekor azonban
elengedhetetlenül fontos a kontextus, valamint a retorikai szituáció fogalmainak tisztázása, amelynek
a fentiekben eleget tettünk.
Kutatótársammal ellentétben a függelékben található kampányfotókat az érvelés processzusként való
értelmezésekor enthümémának tekintem. A processzus a retorika elveit követi, amely a fent
részletezett elméletek alapján hatás és szándék alapú felfogást kínál, és bizonyos toposzokat jelenít
meg. Az érvelés retorikai vagy processzus alapú modelljében a közönség nem játszik passzív szerepet,
elsősorban a megragadásra, megfontolásra és az értékelésre törekszik. Ezzel egy időben azonban a
közönség meg is győz, méghozzá saját magát, az enthüméma sajátosságainak köszönhetően, amely
határozottan véleményformálásra, megnyilatkozásra sarkall: az érvelés legitimitásáról, igazságáról a
hallgatóság sokkal inkább győzi meg önmagát, mint amennyire a rétor teszi ezt beszédével, vagy a kép
készítője imágójával.
Mint azt feljebb részletezzük, az enthüméma deduktív típusú érvelésnek tekinthető, azaz olyan
retorikai szillogizmus, amely az általánostól halad a konkrét felé, ezáltal az okokra következtet az
okozatokból, nem pedig okozatokra az okokból. Gyakran csonka szerkezetként vagy csonka
szillogizmusként is említik, hiszen létrejötte a beszélő és közönsége kooperatív kölcsönhatásainak
függvénye. A csonka jelző egy burkolt, kimondatlan (implicit) előfeltevésre (premisszára) utal, ahol az
előfeltevést vagy azért nem fogalmazzák bele az érvrendszerbe, mert azt eleve ismert tényként kezelik,
vagy azért nem jelenítik meg, hogy ezáltal a közönség bevonódását szorgalmazzák, az implicit utalás
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explicitté tételén keresztül. A csonka szillogizmusban felmerülő hiányt – a dilemmával szemben –
mindenképpen ki kell töltenünk ahhoz, hogy a retorikai szerkezet érvényes legyen, ezáltal az
enthümematikus érvelés nem csak igényli, hanem meg is követeli a kontextuális külső elemek
bevonását az értelmezésbe. Ezáltal kívülről, processzusként, egyfajta interakcióként elemezhető.
Így a WWF képek processzuális megközelítésekor nem kizárólag az amőba játékra fókuszálunk, hanem
a kép retorikai kontextusára és a retorikai szituációra, amelyben létrejön. A kontextust a fentiek
értelmében olyan dinamikus viszonyrendszernek tekintem, amely tartalmazza a kommunikáció
résztvevőit, illetve ezen résztvevők ismereteit, ezáltal nem eleve adott realitásról, hanem egy adott
szituáció kapcsán megvalósuló összefüggésről beszélünk. A szituáció, amelyben a WWF képeket
vizsgálom mindenképpen retorikusnak tekinthető, hiszen – az enthüméma szerkezeti felépítésének
köszönhetően – bevonódásra, véleményalkotásra, cselekvésre invitál, megváltoztatva ezzel a szituáció
eredeti jellegét.
Az érvelés processzus alapú megközelítése kizárja a WWF képek dilemmaként való azonosítását,
amelynek oka, hogy kép processzusként való felfogása mindenképpen értelmezési tárgyának tekinti a
WWF értékrendjét és a sugallt választást (krokodil élete vagy a táska), nagyban alapozva a retorikai
kontextusra és szituációra, amelyben a kép megjelenik, illetve a beszélő és közönség közötti
inetrakcióra. A jelen képek enthümémaként való azonosítása – a poszteren megjelenő verbális elemek
(It’s your turn) figyelembevételével – a dilemmához hasonlóan szintén azt fejezi ki: Most én jövök a
játékban, ezt pedig tudhatom egyrészt a verbális kísérő szövegből, vagy abból a tényből, hogy a néző
én vagyok, és ezáltal nekem kell feloldanom a képen megjelenő vizuális hiányt. Eddig nem különbözik
értelmezésem kutatótársamétól. Németh Gabriella dilemma-megközelítése azonban a következőkben
azt az értelmezést kínálja, hogy akár a krokodilt, akár a táskát rakom az üres mezőbe, a konklúzió közös
lesz, a néző nyer, amely konklúzió nem tekinthető érvényesnek az enthümematikus szemlélet szerint.
Figyelembe véve az amőba játék szabályai mellett a WWF logót és a mellette szereplő feliratot (It’s
your turn), az enthümematikus megközelítés szerint a premisszák a következőképpen alakulnak: 1. ÉN
JÖVÖK ÉS VÁLASZTANOM KELL A KROKODIL ÉS A TÁSKA KÖZÖTT. / 2. HA A KROKODILT TESZEM, A
KROKODIL ÉLETBEN MARAD. / 3. HA A TÁSKÁT VÁLASZTOM, A KROKODIL MEGHAL. /4. NEM MINDEGY,
MIT VÁLASZTOK. Az érvek retorikai formájának érvényessége nem kizárólag a strukturális elemekre és
formákra vonatkozik, nagyban függ az értékítéletektől, a retorikai kontextustól, szituációtól, és a
kibocsátó és befogadó közötti interakciótól. Amennyiben a krokodilt választjuk, az állat megmenekül
és a krokodilbőr táska nem készül el. Abban az esetben, ha a táskát választjuk, az állatot megkínozzák
bőréért és a táska elkészülte érdekében a krokodil elpusztul. A dilemma-típusú megközelítéssel
szemben e felfogás szerint nem kettő, pusztán csak egy személy (a befogadó) kezében van a döntés,
ezáltal nem kérdés, hogy kinek kell lépnie a játékban, amelynek értelmében az érvelés a
következőképpen alakul: 1. EBBEN A JÁTÉKBAN VALAKI MOST LÉP. / 2. EZ A VALAKI SZÜKSÉGSZERŰEN
ÉN VAGYOK. / 3. HA A TÁSKÁT TESZEM, A KROKODIL MEGHAL. 4. / HA A KROKODILT TESZEM, AZ ÁLLAT
ÉLNI FOG. / 4. EGYEDÜL AZ ÉN KEZEMBEN VAN A DÖNTÉS.
A szándék és hatás alapú processzuális megközelítés szükségszerűen értékterhelt szemléletet kínál,
amely az értelmetlen állatkínzás, az emberi önzés, az állatok és a környezet védelme, valamint a
felesleges pusztítás toposzainak megjelenítését adja, a befogadó felelősségét és szerepvállalását
előtérbe helyezve. A képek enthümémaként való azonosítása tisztán közvetíti a WWF szándékolt
üzenetét, azaz, hogy a krokodilt, cápát, tehenet, fákat vagy magát a Földet kell választanunk. A
processzuális szemlélet mégis megbukni látszik, hiszen eleve feltételezi a közönség azonosulását,
problémaérzékenységét és kiállását az állat- és környezetvédelem mellett.
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Kritika – Problémák a processzus-orientált megközelítés enthümematikus képértelmezésével –
Németh Gabriella
Bár kétségtelen, hogy produktumként a képek nem értelmezhetők enthümémaként, és
processzusként nem értelmezhetők dilemmaként, a processzus alapú megközelítésben is vannak
felmerülő kritikai kérdések a képek enthümematikus jellegével kapcsolatosan. A szillogizmus mint
kifejtettük, a bizonyítás elemi szervező elve, amely szűkíthető (enthüméma) és bővíthető (dilemma).
Az állítások vagy premisszák jelen képek vizsgálatakor kis ikonokból (krokodil, táska, üres hely) állnak
össze, és adják ki a verbálisan megfogalmazható premisszákat.
Amennyiben a konklúzió nem nyer bizonyítást, a szillogizmus érvényét veszti. Az enthüméma, mint
szűkített szillogiumus a processzus alapú felfogás keretében sem feltétlenül és teljességgel érvényes.
Enthümémaként ugyanis csak akkor fogadhatjuk el, ha a WWF-fel/ a WWF értékrendjével azonosulok.
Mert ebben az esetben a következő az üzenet. 1. AKI TENNI AKAR A KÖRNYEZETÉRT, A KROKODILT
VÁLASZTJA. 2. ÉN JÖVÖK. 3. A KROKODILT TESZEM (hiányzó konklúzió).
Azonban az amőba játék jellegzetessége, hogy ketten játsszák, jelen esetben a WWF és én, mint néző.
De ebben az esetben nem a WWF-fel azonosulok, hiszen ő az ellenfelem. Következésképpen, ha
tudom, hogy a WWF értékrendje szerint a krokodilt tenné, egyértelmű, hogy a játékban én a táskával
vagyok, és csak úgy nyerhetek, ha a táskát rakom. Ezt az elméletet megerősíti az It’s your turn felirat
is. A zéró összegű játszmában a WWF üzenete processzusként is megbukott.
Konklúzió, avagy a retorikai érvelés mint procedúra
Láthattuk, hogy processzusként értelmezve a képek enthümematikus szerkezeteket mutathatnak.
Láthattuk azt is, hogy produktumként dilemmáknak tekinthetők. Azonban sem a képek produktumorientált, sem a processzus-orientált felfogása nem tette lehetővé önmagában a WWF képek valódi
üzenetének teljes mértékben hitelt érdemlő átvitelét.
Ami rendet tesz, az az érvelés procedurális felfogása. A teljes tanulmány folyamán figyelmen kívül
hagytuk az érvelést mint procedúrát, holott ennek segítségével – noha láttuk, hogy a képek a
produktum- és processzus alapú felfogásban teljesen eltérően értelmezhetők, a WWF szándékolt
üzenetének hiteles átvitelében segítséget nyújthat.
Mint azt fent leírtuk, amennyiben a szillogizmus, struktúra és a valószínűségi érvelés szempontjából
közelítünk, arra jutunk, hogy a képek retorikai dilemmák, azonban, ha figyelembe vesszük a retorikai
szituációt és a kontextust, arra a következtetésre jutunk, hogy az üzenet helyes értelmesését a
kontextus ismerete, vagyis a WWF értékrendjének ismerete teszi lehetővé. Így pedig valójában
enthümémának tekintthetők a képek. Ezen kontextus ismerete nélkül a képek dilemmák. A retorikai
alakzat a produktum tekintetében is érvényes lesz, azonban a WWF üzenete értelmezhetetlen. A
kontextus szerepe azért jelentős, mert a kontextus nélkül a szándékolt üzenet pusztán a logikaistrukturális értelmezési dimenzió mentén más alakot vesz fel.
Pusztán a kirakós elemeinek egymás mellé rakása nem mutat szabályszerűségeket. Ez az érvelés
logikusságát, tisztaságát mutatja, mindazt, amit látunk. Ez a produktum szintje. Amint a közvetlen
kontextust is figyelembe vesszük, látjuk, hogy mi lehet a szándékolt üzenet, azonban az értelmezés
torzulhat még az enthüméma szintjén is.
Az argumentáció mint eljárás perspektívájának alapvetése, hogy az argumentáció eltér a többi egyet
nem értés kifejezésére szolgáló módtól azáltal, hogy meghatározott szabályszerűségeket, előírásokat
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tartalmaz, amelyek a diskurzust kontrollálják. Ez pedig azt jelenti, hogy egy adott vélemény
viszonyában létező ellenvélemény normaként vonatkoztatható az érvelésre (Aczél [2005] p. 348).
Az elmúlt években az argumentáció mint eljárás szemléletet főként az informálisabb érvelésekre
alkalmazták. Ezekkel az informális érvelésekkel pedig az úgynevezett pragma-dialektika területe
foglalkozik, amely megközelítést a University of Amsterdam szakemberei vezették be, Eemeren és
Grootendorst irányításával. A két érveléselmélettel foglalkozó kutató pragma-dialektikus
megközelítése a beszédaktus-elméleten alapszik, amely a pragmatika egyik legátfogóbb nyelvfilozófiai
indíttatású elméleti keretének tekinthető (Adamik [2010] pp. 136-137.). Aczél arra hívja fel
figyelmünket, hogy az érvelés eljárásként való megközelítése erősíti a szabályfelismerő képességeket,
de elvonja a figyelmet a tartalomról, ezáltal nem a mi, hanem a hogyan kerül a középpontba, amely
alapján elmondható, hogy a proceduralitás az érvelési folyamatokra, ezek szabályainak létrehozására,
magyarázatára és értelmezésére vonatkozik (Aczél [2012] pp. 35-36.).
Az érvelés eljárásalapú szemlélete tehát arra utal, hogy az argumentációt dinamikák, eljárások,
szabályos minták és műveletek működtetik, amely szabályozott eljárások a vizualitásban ugyanúgy
fellelhetők, hiszen ezt a szemléletet alkalmazzuk, amikor egy bizonyos képi elemet egy másik elem
viszonylatában értelmezünk, megvizsgálva őket összefüggéseikben, kölcsönhatásaikban,
fejlődésükben és ellentmondásaikban egyaránt. A képi elemek vizsgálata tehát a hogyan kérdésre ad
választ, bemutatva a képek esetleges hangsúlyait, nézőpontjait, és nem mellesleg a képek készítőinek
logikáját és eljárásmódját (Deli [2018] p. 206.).
Az érvelés mint eljárás szoros kapcsolódást mutat a diskurzusanalízis jellegzetességeivel. A
diskurzuselemzés három nagy irányzatát különítjük el: 1) Nyelvészeti és szociológiai indíttatású
diskurzusanalízis, 2) Társadalommagyarázatra törekvő diskurzuselemzés (pl. kritikai diskurzus
elemzés), és 3) A társadalmi hálózatok kötőanyaga a diskurzus. Jelen tanulmány szempontjából a
harmadik irányzat a releváns, amely nem nyelvi, hanem szociológiai alapozású és a társadalmi
viszonyokat, szabályszerűségeket vizsgálja. A diskurzus mint hálózatosodás kötőanyaga számos
területet tesz vizsgálatának tárgyává és a „kommunikatív interakciók minden formája beletartozik”
(Boronkai [2010] p. 267.).
A diskurzuselemzés egy nyelvészeti eredetű interdiszciplináris tudományág, a diskurzus a társadalmi
cselekvések kommunikatív formája. A diskurzuselemzésben kiemelt szerepet kap a kontextus. A
diskurzusban a közlés minden esetben interakció a befogadó, a szöveg és a kontextus között. „A
kontextus egyszerre jelöli a megnyilatkozás kommunikációs körülményeivel kapcsolatos ismeretek
rendszerét és azok alkalmazásának folyamatát is.” (Boronkai [2010] pp. 262-263.). A diskurzus
tekintetében a kontextus három összetevővel bír: 1) szituációs kontextus (az interakció személyközi
viszonyait, tér-és idő-vonatkozásait tartalmazza, 2) cselekvés kontextusa (a kommunikáció nyelvi és
nem nyelvi cselekvései), 3) tematikus kontextus (a befogadót segíti az értelmezésben).
Az érvelés mint eljárás nem pusztán a retorikai szituációval, a befogadóval, a kontextuális elemek
segítségével értelmezi az adott vizuális artefaktumot, hanem rendszerei a megnyilatkozások
körülményeit és szisztematikus rendszert ad mind a megnyilatkozásoknak, azok gyakoriságának,
formájának, interakcióinak és felhasználásának is. Bár a processzuális felfogás képes kezelni a
szituációs kontextust, a tematikus kontextus néha inkább az eljárásból és a kommunikációs diskurzus
szabályszerűségei képesek átadni. A WWF reklámkép-sorozatot gyártott és ezeket a diskurzus hálózati
megközelítésében a társadalmi cselekvés középpontjában helyezte el. Az interakció soha nem pusztán
a kép elemei között (produktum) történik, soha nem pusztán a kép készítője, a kép befogadója és a
kép között (processzus) történik egy adott retorikai szituációban. Az interakció az adott diskurzusban
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elhelyezett képek egymáshoz való viszonyában is történik, amely a kommunikatív tartalmak szándékolt
üzenetének helyes retorikai értelmezését lehetővé teszi.
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A nem jelentősége nőgyógyász és betege kapcsolatában 
Szeverényi Péter dr, Kovácsné Török Zsuzsa dr. és Forgács Attila dr.
Összefoglalás
Az orvosi pszichológia központi kérdése az orvos-beteg kapcsolat minősége. Ebből a
szempontból sajátos a nőgyógyász és a betege közötti kapcsolat. A szerzők röviden
foglalkoznak a női és a férfi orvosok közötti különbségekkel, a beteg orvosválasztását
befolyásoló tényezőkkel, a nőgyógyász pályaválasztásával. A nő és a férfi nőgyógyász közötti
jó kapcsolat kialakítását segíti, ha az orvos és a beteg képes egymással konvergens,
komplementer énvédő (elhárító) módokat alkalmazni az esetlegesen felbukkanó erotikusszexuális impulzusok feldolgozásához. A megfigyelések azt jelzik, hogy a páciensek
elégedettsége viszont nagyobb fokú, ha a nőgyógyász nő. A szerzők a betegek elvárásainak
megfelelően javasolják a nőgyógyász orvos-beteg kapcsolat kérdéseinek átgondolását. Ebben
segítséget adhatna az esetmegbeszélő Bálint-csoportok szervezése és az azokon való
részvétel.
A klinikai pszichológia megfigyelései arra hívják fel a figyelmet, hogy a szülészetnőgyógyászat területén sok olyan tünet, kórkép van, aminek keletkezésében a pszichoszociális
tényezők oki szerepet játszanak. Az orvosi pszichológia egyik központi kérdése az, hogy az
orvos és a beteg közötti kapcsolat hogyan befolyásolja a gyógyítás folyamatát. Ezzel
természetesen valamennyi orvosi szakterület művelőjének foglalkoznia kell. Az utóbbi
években egyre inkább az érdeklődés előterébe kerül az is, hogy az orvos és a beteg neme
(szex és gender) ezt a folyamatot a medicina különböző szakterületein hogyan módosítja (3, 5,
7, 8, 18, 19, 28, 29).
Bálint Mihály (2) a körzeti orvos pszichoterápiás tevékenységével foglalkozó tanulmányában
a következőket írja „... a kapcsolatban visszamarad bizonyos szexuális színezetű elem is, de
nem hiszem, hogy ez több volna annál, mint ami az orvos-beteg kapcsolat legtöbb esetében
elő szokott fordulni ...”.
A nőgyógyászat rendkívülisége, a szakma sajátossága, hogy a szülészet-nőgyógyászat a nemi
szervek egészséges és kóros történéseivel foglalkozik. Az orvosi szakmák közül egyetlen más
szakma sincs olyan nagyon összefonódva a nemiség kérdéseivel, mint a szülészetnőgyógyászat. Más szakterületek képviselőivel összevetve, a nőgyógyász kerül legközelebb a
beteg érzelmeihez (5). Az ezzel kapcsolatos érzelmi feszültség visszahat az orvos-beteg
kapcsolatra.
A nemiség, az erotika, a szex tehát jelen van az orvos-beteg kapcsolatban – akár beszélünk
erről, akár nem. Ha viszont arra törekszünk, hogy a gyógyítás hatékonyságának növelése
érdekében jobbá tegyük az orvos-beteg kapcsolatot, akkor ebben a törekvésben segíthet a
felmerülő kérdések átgondolása. Ehhez szeretnénk a szakirodalom vázlatos áttekintésével
segítséget nyújtani.
Jelentős eredménynek tekinthetjük, hogy a hazai nőgyógyászok is egyre inkább érdeklődnek a
testi és lelki változások közötti összefüggések iránt, a beteg kapcsolati zavarai iránt, mert
szeretnének megfelelni az „egész” beteg igényeinek. Ezért szükséges az, hogy foglalkozzunk
a pszichológiai törvényszerűségek által irányított saját belső, rejtett folyamatokkal. Sies (21)
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érdekes esetbemutatásokkal illusztrálja azt, hogy a „szerelemnek” milyen szerepe van a
nőgyógyászatban. Azt hangsúlyozza, hogy a szakmai-tudományos szempontok mellett a
személyes háttértől függ az, hogy a nőgyógyász mit kezd a szerelem, szexualitás, hűtlenség,
veszteség és a betegség antagonizmusával.
Ha a témát az orvos nézőpontjából vizsgáljuk, akkor a legfontosabb kérdés, hogy mi zajlik a
nőgyógyászban, amikor a női test intim területeit megtekinti, megérinti, megvizsgálja. A
kérdést időnként a laikusok is felteszik, abban a formában, hogy a sok nemi szerv látványa és
vizsgálata vajon befolyásolja-e az orvos szexualitását. A vizsgálati helyzettel kapcsolatban
különböző fantáziaképek ismertek (3). Így pl. a zárkózott voyeur, aki titokban élvezi a
látottakat; nárcisztikus Don Juan; a megfontolt nőismerő vagy a „kiégett technikus”, akit már
semmi sem izgat. A beteg oldaláról pedig az a kérdés merül fel, hogy a nők hogyan élik meg a
testi kontaktusnak ezen formáját, ami egyébként csak szexuális kapcsolatban fordul elő. A
férfi nőgyógyászhoz járó nő változatos képe is jól ismert; a nőgyógyásznak kiszolgáltatott nő;
a nőgyógyászába szerelmes, romantikus nő; a szituáció erotikáját titokban élvező rafinált nő;
a csábító nő; a hisztérika, Bitzer (3) megállapítása szerint ezek a fantáziaképek a szexuálerotikus impulzusokkal kapcsolatos félelem, szorongás elhárításának különböző megjelenési
formái.
Különbségek a női és férfi orvosok között (általában)
Az irodalmi megfigyelések arra utalnak, hogy a női és férfi orvosok különböznek egymástól
az emberi kapcsolatokban rejlő érzelmek iránti érdeklődésben, a tudományos orientációban
(4), valamint a nemi szerepekről alkotott elképzelésükben (9). Ezek olyan lényeges tényezők,
amelyek módosítják a magatartást, és így a betegekkel szemben is különböző viselkedést
eredményeznek. Preston-White és mtsai (17) különbséget találtak a betegek berendelését
illetően. Az első találkozást követően a férfi beteget a férfi és női orvosok hasonló
gyakorisággal rendelik vissza. A női beteget viszont a női orvosok gyakrabban kérik vissza
újabb kontrollra. A női orvosok egy óra alatt kevesebb beteget fogadnak és több időt
fordítanak a betegeikre (28).
Ezeket a különbségeket természetesnek kell tekintenünk. Egyet lehet érteni Felder és Scheer
(6) megállapításával, mely szerint „... az lenne a furcsa, ha ebben a különleges kapcsolatban
nem tükröződne az, ami az éveken át tartó szocializációs folyamatban kialakult. Hogyan lenne
éppen az orvosoknak lehetséges, hogy a nemi szereppel kapcsolatos – és annyira elterjedt –
sztereotípiáktól függetlenítsék magukat?”
A nőgyógyász pályaválasztása
A nyugat-európai országokban a nőgyógyászok kb. 90%-a férfi. A számarányok csupán a
sebészet (95%) és az urológia (99%) területén szélsőségesebbek (6). Fel lehet és fel kell
vetnünk azt a kérdést, vajon mi vezeti a férfiakat arra, hogy olyan szakterületet válasszanak,
ahol a betegek a másik nemhez tartoznak, és a kezelendő betegségek a nemi szervekkel, a
szexuális szférával kapcsolatosak. A motívumok egy része tudatos, míg más része tudattalan.
Természetes, hogy megfogalmazódik a segítés, a gyógyítás tudatos szándéka, a szülészetnőgyógyászat valamelyik részterülete iránti fokozott érdeklődés (pl. genetika, onkológia,
ultrahangvizsgálat, műtétek végzése stb.) Minden valószínűség szerint ugyanilyen fontosak a
tudattalan motiváló tényezők. Felder és Scheer (6) a következőket említik: A férfiakat a
nőgyógyászati diagnózisok nem érintik, tehát ők ilyen betegségeket nem kaphatnak; a
szülészet iránti érdeklődésben kifejeződhet a szülési irigység; tudattalan fallikus agresszió
szerepet játszhat a hüvelyi vizsgálat esetében; összefüggés lehet a saját potenciával
kapcsolatos fantáziák és a meddőség kezelése között és feltételezhetően jelen van a
dominancia, a nő feletti uralkodás iránti tudattalan vágy is. A pályaválasztással kapcsolatban
gondolnunk kell a saját anyjához fűződő kapcsolatra is (a saját anya „birtokbavétele”).

Az orvosnők esetében tudatos motívumként leggyakrabban a „nőies” szempontok
érvényesítése, a szakterület nőiessé tétele iránti szándék fogalmazódik meg. Ez lehetővé tenné
a nemi szerepek iránt „érzékenyebb” szemléletmód elterjedését, amit egyébként a betegek
igényelnek is. A nők aránya az orvosegyetemisták között egyre emelkedik. Egyetemi
hallgatók körében végzett felmérés azt jelzi, hogy a szülészet-nőgyógyászat a lányok körében
is vágyott szakma, de jól ismert külső és belső gátak miatt módosul a végleges pályaválasztás
(22).
A nem tudatos motívumokat illetően még kevesebb az ismeretünk. A nőgyógyász nők
esetében is megfogalmazhatók a férfiakéhoz hasonló tényezők: a saját nemiséggel és
reprodukciós képességgel szembeni bizonytalanság vezethet ahhoz, hogy a nő orvosi úton,
tudományosan foglalkozzon ezekkel a kérdésekkel. Más nőkkel szembeni tudattalan
konkurencia, hatalmi szükségletek és törekvések is szerepelhetnek. A gondozás, ápolás,
ellátás iránti regresszív vágyak (anyai szükségletek), illetve az ezekkel kapcsolatos problémák
egy szakma iránti magas szintű elkötelezettségben szintén kielégülést, megoldást nyerhetnek.
A motívumok tanulmányozásakor gondolnunk kell arra is, hogy a szülészet hagyományosan
női szakterületnek tekinthető, hiszen évszázadokon át szülésznők művelték.
Az orvosválasztás és a nem
Le kell azonban szögeznünk azt is, hogy nemcsak a női és férfi orvosok viselkedése tér el
egymástól, hanem a betegek elvárása is más a női és a férfi orvosokkal szemben. A betegek
(mindkét nemű) 25-45%-a szerint az orvos neme lényeges az orvosválasztásban (13, 27). A
nők és a férfiak – csaknem hasonló arányban – saját nemű orvost preferálnak egészségügyi
problémáik megoldásához. A vizsgálatok azt is mutatják, hogy a nem szerinti preferencia a
mélyebb intimitást igénylő szakterületeken válik kifejezetté: szülészet-nőgyógyászat,
pszichiátria, pszichológia, belgyógyászat, családorvoslás (13). A választás hátterében
foglalkozási sztereotípiák, illetve a kommunikációs stílus nemre jellegzetes különbségei
állnak. Látnunk kell azt, hogy a foglalkozási sztereotípiák jelentősége a korábbi évtizedekhez
képest csökken, míg a kommunikációs jegyek egyre fontosabbá válnak. A tradicionálisan férfi
orvos képe már nem egyeduralkodó.
A nők gyakran úgy érzik, hogy a női orvos jobban megérti panaszaikat, mivel „női”
dolgokról van szó. Ők a doktornőt gondoskodóbbnak, együttérzőbbnek tartják. Salk és Rosin
(19) nőgyógyászok körében végeztek felmérést, és azt állapították meg, hogy a nők
empatikusabbak betegeikkel szemben, mint a férfi kollégák.
Hollandiában 1980 óta működik az „Aletta központ”, egy feminista bázisra épülő általános
orvosi rendelés. (Aletta Jacobs volt az első holland nő, aki doktori címet kapott, és ő volt az
első feminista orvosnő (1854-1929)). Van den Brink-Muinen (24) részletes elemzésében azt
állapította meg, hogy az „Aletta-rendelést” felkereső nők több vonatkozásban különböznek
azoktól a nőktől, akik férfi vagy más női családorvost (general practitioner) választanak. Az
„Aletta-beteg” fiatal, városi lakos, egyedülálló, magasan kvalifikált dolgozó, gyermektelen
nő, aki inkább androgyn, mint a többi orvos betege, gyakrabban szenved pszichoszomatikus
problémákban és rosszabb a mentális egészségi állapota. Ennek megfelelően ezek a nők
gyakrabban keresik fel a mentális egészségügyi hálózatot, de az alternatív szolgáltatásokat is.
A szerző megállapítása szerint a jövőben emelkedni fog azon nőbetegek száma, akik az
„Alettához” hasonló alapokra épülő egészségügyi szolgáltatást választanak. Felder és Scheer
(6) megállapítása szerint azok a nők preferálják a női nőgyógyászokat, akiknek, nehézségük
van a nőgyógyászati vizsgálattal, akik úgy érzik, hogy pszichikus és szexuális problémáikat a
férfi orvos nem érti meg.

A legelső nőgyógyászati vizsgálat jelentőségét nem lehet eléggé hangsúlyozni. Ez nem csak
az orvosválasztást határozza meg, hanem egész életre szólóan a nő viszonyát a nőgyógyászati
ellátáshoz (15, 23). A gyermek-nőgyógyászati rendelést végző orvosok esetében
elengedhetetlen feltétel az empatikus viselkedés, félelemcsökkentő magatartás, kíméletes
fizikális vizsgálat, türelmes meghallgatás, pontos magyarázat, érthetően megfogalmazott
tanácsok.
A nő és a férfi nőgyógyász
A nők a nőgyógyásznál intim testrészüket mutatják meg, behatolás történik verbálisan és
fizikálisan is. A vizsgálat alkalmával a nőnek engednie kell, hogy a vizsgáló személy
megérintse nemi szervét és a tükörrel, az ujjával behatoljon oda. Míg más szakmák esetében
az orvos-beteg találkozás során a nemi szervek legtöbbször fedettek maradnak, a
nőgyógyásznál le kell mezteleníteni azokat. A fizikai meztelenség, a nemi szervek
„mutogatása” által kiváltott szégyenérzéshez járul hozzá a kiszolgáltatottság, sebezhetőség
érzése, ami a vizsgálati pozícióból fakad. Ezt jól érzékelteti az is, hogy betegeink időnként
attól félnek, hogy lecsúsznak, leesnek a vizsgálóasztalról.
Raffauf (18) mélyinterjúk elemzését követően azt írja, hogy a betegek a vizsgálatot durva
ellentétek találkozásaként élik meg. A nőtől azt kívánják meg, hogy a legintimebb dolgot, a
nőiesség legmélyebb forrását, ősi sajátosságát szolgáltassa ki. És ennek egy olyan
szituációban kell megtörténnie, ami egyáltalán nem intim, egy idegen ember előtt, steril és
hűvös környezetben.
A nemiség és a partnerkapcsolat azonban nem csak a fizikális vizsgálat miatt van jelen, hiszen
a vizsgálattal a panaszokkal kapcsolatban felmerülő kérdések is a szexuális szférát érintik. A
nőnek tehát olyan kérdésről is kell beszélnie az orvossal (a férfivel), amiről esetleg a
partnerrel sem tudnak kommunikálni. Sajátos jelentőséget kapnak a beteg és az orvos
érzelmei a meddőségi rendeléseken (12).
Szeretnénk utalni azonban arra is, hogy vannak nők, akik éppen emiatt fordulnak férfi
nőgyógyászhoz és vele, nem pedig a partnerrel próbálják megbeszélni partnerkapcsolati
és/vagy szexuális gondjaikat. Felder és Scheer (6) korábbi megfigyelésekre is hivatkozva
felvetik azt a gondolatot, hogy ez a viselkedés arra vezethető vissza, hogy kóros a nő
elképzelése saját testéről, és ez a kóros, beteges önértékelés kíván a (férfi) nőgyógyásztól újra
és újra megerősítést. Weiss és Meadow (29) felmérésében a nők 43%-ának pozitív érzelmei
voltak a nőgyógyásszal szemben, 3% pedig szexuális érzésekről számolt be. Egy másik
felmérésben ez az arány 1,8% volt (26).
Bitzer (3) a nőgyógyászati vizsgálattal összefüggésben az erotikus-szexuális tartalmú
feszültségforrások három fő csoportját különíti el: 1. a férfi-nő feszültségmező; 2. az objektívszubjektív testiség feszültsége; 3. a realitás-fantázia feszültségmező.
1. A vizsgálati helyzetben nem csupán a szakember találkozik a pácienssel, hanem egy
férfi és egy női individuum – mindkettő saját élettörténetével, saját szexuális
szocializációjával és saját értékrendjével. Mindkettő lehet a másik számára mint nő és férfi
szimpatikus, érdeklődést felkeltő, attraktív, vonzó, netalán szexuálisan is izgató vagy éppen
ennek az ellentéte. A találkozás során valószínűleg mindkét félben keletkeznek a másik
nemével kapcsolatos fantáziák. Ez akaratlanul is olyan légkört teremt, ami a kapcsolatot vagy
megkönnyíti vagy megnehezíti attól függően, hogy ezek a fantáziaképek mennyire
komplementerek vagy ellentétesek.
2. A vizsgálati helyzetben a test a lehető legobjektívebb inspekció, palpáció tárgya. Az
orvos erre fókuszálja figyelmét, a test az absztrakció következtében átmenetileg megszabadul
az emocionális dimenziótól. Ez teszi lehetővé az orvos számára a természettudományi
törvényszerűségek felismerését, a diagnózis és a kezelési terv felállítását. A testiségnek, mint

az „objektív test” emocionális dimenziójának észlelése, újra felismerése jelenti a váltást az
objektív vizsgálat s az orvos érzése, élménye között. Tulajdonképpen ezáltal jelenik meg az
erotika, a szexualitás a konzultáció tartalmában.
3. A vizsgálat a nemi szervek anatómiájára és élettanára irányul, pszichológiai
szempontból az „Én” által irányított, ún. szekunder folyamatról van szó. A nemi szervekhez
sok különböző tartalmú egyéni és kollektív fantázia kötődik. A fantázia vággyal teli ösztönnel
kapcsolatos, az „Es”-ből származik és ennek megfelelően primer folyamat jellegű. Az orvos
és betege találkozás realitását megosztják egymás között, de pl. a látszólag azonos dolog
jelentését illetően egészen eltérő fantáziák jelenhetnek meg a két személyben.
A nemek közötti feszültség, a testiség emocionális dimenziója és különböző élményszintek
egyidejű jelenléte miatt az orvosban és betegében a konzultáció során erotikus-szexuális
fantáziák keletkezhetnek. Nyilvánvalóan adódik a következő kérdés, vajon hogyan kezeli
ezeket az impulzusokat a nőgyógyász és a beteg. Mind az orvos, mind a beteg az ún. énvédő
(elhárító) mechanizmusokat alkalmazza (pl. elfojtás, letagadás, projekció, reakcióképződés,
áttolás, regresszió). Az elhárító mechanizmusok részletes tárgyalása messze meghaladja a
jelen kereteket. Annyit talán érdemes tudni, hogy az énvédő mechanizmusok minden
személyben működnek, alapvető funkciójuk a lelki egyensúly fenntartása. Az orvos-beteg
kapcsolat szempontjából nem az a fontos, hogy ezen különböző formák közül melyek
működnek, melyek nem, hanem inkább az a döntő, hogy az orvos és a beteg által
„működtetett” (tudattalan) mechanizmusok között milyen mértékű a konkordancia, a
komplementaritás vagy éppen az eltérés.
Említsünk egy-két példát. A projekció esetében az erotikus impulzusok olyan félelmet,
szorongást váltanak ki, hogy azokat a személynek – belső lelki egyensúlyának megóvása
érdekében – kívülről származónak kell megélnie, azaz a többiek, mások viselkednek az
ösztönök által vezérelve, ők az érzékiek, kéjsóvárak, állatiak stb., és ezt a másikban rejlő
rosszat le kell győzni. Ha az orvosban dominál ez az elhárítási mód, akkor azt érezheti, hogy a
beteg kerekedik felül, a beteg a kacér, a csábító, a hisztériás. Az így működő beteg esetében a
nőgyógyász is „csak egy a disznó kanok” közül. Előnyt jelenthet ebben a kapcsolati formában
a minden „rossztól” való elhatárolódás érzése, vagy a „Segítség, meg akarnak erőszakolni”
játékból fakadó kielégülés érzése. Jelentősek azonban a hátrányok: előtérbe kerülhetnek a
beteggel szembeni tudattalan agresszív fantáziák (pl. műtéti indikáció), az elhárítási mód
megnehezíti a beteg valós szükségleteinek felismerését. A helyzet biztonságát növeli a
vizsgálatnál jelen lévő harmadik személy.
Az eltolás esetében a személy úgy viselkedik, hogy a számára tiltott (kínos) ösztönszükséglet
kifelé már nem ismerhető fel, de a belső élményben az asszociációs lánc nyomon követhető.
Ennek következtében, pl. az egyik személyre irányuló szexuális vágy egy másik személyre
tolódik át, és esetleg agresszív impulzusokban válik manifesztté. Az orvos, pl. valamilyen
manuális, professzionális cselekedetet hajt végre (pl. műtét) a beteg testén, ami analóg
beavatkozásként részleges kielégülést okoz, és ezáltal csökkenti az erotikus-szexuális
feszültséget. A beteg saját impulzusait szintén áttolhatja erre az orvosi-technikai szintre, és
agresszíven követelheti invazív műtéti beavatkozás elvégzését. Az eltolás különleges formája
lehet a konverzió, amikor is a belső dinamika testi történésbe tolódik át. Előnyt jelenthet
mindkét fél számára az, hogy az alkalmazott gyógyszeres és/vagy műtétes kezeléssel a
feszültség átmenetileg csökken. A szomatikus beavatkozások biztonságot és másodlagos
betegségelőnyt eredményezhetnek.
Az erotikus-szexuális impulzusok kezelésében ideális megoldási formának az integrációt
tekinthetjük. Ez teszi igazán képessé az orvost arra, hogy megértse, mi játszódik le saját
személyiségében és a betegben. Ebben az esetben a szexuális-erotikus ösztönszükségleteknek

szabad lehetőségük van, mivel észlelésre kerülnek, tudatosulnak, a személy legitimnek tekinti
azokat, nem pedig zavarónak, kínosnak, amitől meg kell szabadulni. Az észlelést követően
kialakul egy belső dialógus és egy gondolati próbacselekvés. Ez a belső folyamat figyelembe
veszi a másik szempontjait (pl. szükségleteit, félelmeit) is, és a szexuális-erotikus fantáziák
összefonódnak más egyéb érzelmi, gondolati és viselkedési mintákkal. Az integráció
természetesen segíti az orvos és betege közötti kapcsolat harmonizálását is.
Bitzer (3) hangsúlyozza azt is, hogy a különböző elhárítási módok felismerése hozzásegít
bennünket ahhoz, hogy az erotikus-szexuális szükségletekkel, fantáziákkal könnyebben
tudjunk bánni. Nem a beteg ösztönszükségleteinek kielégítéséről van szó. A közös, szorongás
nélküli megbeszélés növeli a beteg autonómiáját, életlehetőségeit, és ezzel elősegíti a
gyógyulást, illetve az egészség fenntartását. Az orvos öröme, kielégülése a beteg
megértéséből és gyógyulásából fakad.
Van Hall (25) a kérdést a nemi szerepek tradicionális értelmezése és az ezzel összefüggő
személyiségvonások felől (hetero-homoszexualitás; maszkulinitás-feminitás) közelíti meg.
Azt emeli ki, hogy a férfi orvos a nővel szemben kétszeresen is felsőbbrendű helyzetben van.
Az elkerülhetetlen orvosi felsőbbrendűség erősíti a férfi hagyományos dominanciáját a nő
felett. A klasszikus férfi orvos paternalisztikus, általában együttérző, de távolságtartó, tudja
mi a jó a betegnek és az érzelmektől inkább független. Ezek a jegyek természetesen nem
feltétlenül rosszak, sőt, bizonyos helyzetekben értéket jelentenek. Azonban mégsem
elegendőek az adekvát kommunikáció létrejöttéhez, különösen akkor, ha a páciens szexuális
vagy partnerkapcsolati nehézségekkel küzd. Ha a férfi orvos képes feminin vonások
integrálására, akkor az lehetővé teszi az orvos-beteg kapcsolatban jelen lévő heteroszexuális
és kvázi homoszexuális vonások (autoritás, fölény, szimpátia vs. szolidaritás, identifikáció,
empátia) ötvöződését, hiszen mindkettő szükséges a nőgyógyászati probléma megoldásához.
A beteg oldaláról tekintve ez azt jelenti, hogy ha a nőorvos elfogadja a beteg maszkulin
törekvéseit is, akkor az segíti az érzések kifejezését, a vizsgálatban és a kezelésben való aktív
részvételt.
Szeretnénk újra hangsúlyozni azt, hogy a nőgyógyász és a betege közötti kapcsolat nem
szexuális, de az erotika, a szexualitás jelen lehetnek a kapcsolatban. Az orvos-beteg szexuális
kapcsolata nem megengedhető. Ezt több ország szakmai kollégiuma hivatalos
állásfoglalásban is közzétette (pl. ACOG Etikai Bizottsága (1)).
A nő és a nőgyógyász doktornő
Ahogy azt már előzőleg is említettük, vannak olyan betegek, akik számára a gyengédség, az
egyenrangúság, az empátia fontos tényezők. Ők gyakran úgy vélik, hogy ezek az elvárások
egy női orvosnál inkább teljesülnek. Azt lehet tapasztalni, hogy az orvosnők elfogadottsága
mind a laikusok, mind a szakemberek körében emelkedő tendenciát mutat. A betegek a
doktornőkkel elégedettebbek, vizsgálati szituációban kevesebb szorongásról számolnak be,
beleértve a szexuális szorongást is (6).
A kapcsolat azonban nem minden esetben problémamentes. Esetenként megfigyelhető a
kapcsolati kontroll megszerzéséért folyó konkurencia. A beteg és az orvosnő a találkozások
alkalmával mintegy „egyezkedik” a hatalmi pozíciókért.
Az orvosnők számára nehézséget jelenthet az, hogy a foglalkozás szerinti hovatartozás (a férfi
többségű nőgyógyászok csoportjába tartozni) gyakran magasabb értéket jelent, mint a nemi
hovatartozás, illetve a nemi lojalitás. Ők a szakképzés során ellenséges megnyilvánulást is
gyakran tapasztalnak az idősebb férfi kollégák részéről (7). Valószínűleg ezek a tényezők
idézik elő azt, hogy esetenként a betegek elvárásai nem teljesülnek.

Miközben jobbat és többet várnak, mint egy férfi nőgyógyásztól, lekezelő viselkedést, durva
vizsgálati technikát kell tapasztalniuk. Az elutasító viselkedésformának oka lehet az is, hogy
az orvosnőnek téves gondolatai vannak a hitelességgel kapcsolatban (14).
A nőgyógyászati vizsgálat alkalmával, a saját nemiséggel kapcsolatos problémák is előtérbe
kerülhetnek. Vannak, akik homoszexuális fantáziákról, azokkal kapcsolatos szorongásról
számolnak be.
Itt kell felvetnünk a leszbikus nő és a nőgyógyász kapcsolatát, amiről nagyon kevés
információ áll rendelkezésre.
Az amerikai Johnson (11) hangsúlyozza azt, hogy az elutasítástól való félelem miatt, sok
leszbikus nem fordul orvoshoz, ha elmegy a nőgyógyászhoz, akkor pedig nem tud nyílt lenni.
A leszbikusok legszívesebben leszbikus orvost választanának, ha ilyen nem elérhető, akkor
orvosnőt preferálnak. Vannak azonban olyan leszbikusok is, akiknek kedvezőbb tapasztalatai
vannak a férfi orvosokkal kapcsolatban. Johnson (11) véleménye szerint a tapasztalat
lényegesen módosítja az orvosválasztás motívumát.
A szerzőnő felmérése szerint, az ilyen páciensek 49%-a szeretne beszélni szexuális
szokásairól az orvossal, de valójában csak 18% beszéli meg a problémát. Sokan azt
gondolják, hogy a nemiséggel kapcsolatos kérdésekkel (nemi kapcsolat, fogamzásgátlás) nem
lehet mit kezdeni, mert azok eleve heteroszexualitást feltételeznek. Valószínűleg a legtöbb
orvos nem tudná, hogyan viselkedjen, ha a beteg leszbikus. A viselkedés leginkább attól függ,
hogy az orvos a homoszexualitásról hogyan vélekedik. Johnson (11) véleménye szerint az
orvosnak nem kell rendelkeznie semmilyen extra ismerettel ahhoz, hogy a leszbikus beteggel
bánni tudjon. Ugyanazokat az általános képességeket kell használni, amit minden orvos-beteg
kapcsolatban mozgósítani kell: empátia, tudás, elfogadás.
A képzés, oktatás kérdése
A betegek elvárása azt jelzi, hogy az orvosnak szakítania kell a férfi-női szerepre, az orvosbeteg szerepre vonatkozó hagyományos felfogással. A páciensek a szerepviselkedésben a
nőgyógyász nemétől függetlenül nagyobb flexibilitást várnak. A nőgyógyásznak is tudomásul
kell venni a nő megváltozott társadalmi helyzetét, és ennek megfelelően változtatni kell a nő
szerepéről, a női szexualitásról vallott saját nézeteken. Ez lehet az alapja egy új típusú orvosbeteg kapcsolatnak, amelyben a nők mint alapvetően fontos, egyenrangú személyek vesznek
részt, amelyben pl. joguk van kérdezni, kérdéseikre választ kapni.
A nemi szerepekkel kapcsolatos hagyományos sztereotípiák felszámolását, a nagyobb
rugalmasság megvalósítását az orvosképzésnek is segítenie kell. Vannak egyetemek, ahol
próbálkoznak ezzel. Ilyen ún. „gender sensitive” curriculumot ismertetnek Zelek és mtsai
(30). A program célja és tartalma a nem társaslélektani meghatározottságának (gender)
hangsúlyozása, tudatosítása. A szerzők az orvosképzésben folyó információátadás (tartalom,
nyelv, folyamat) elemzését követően olyan módosításokat javasolnak, amelyek a
hagyományos sztereotípiák megerősödése helyett a nemi tudatosságot fokozzák. A program
többek között a következőket tartalmazza: általánosságban, az oktatásban használt
valamennyi írott anyag fordítson megfelelő figyelmet mindkét nemre; az esetbemutatások
során női és férfi betegek egyenlő arányban szerepeljenek; a férfiak és nők, illetve rasszok
közötti anatómiai, biokémiai, élettani eltérések úgy kerüljenek ismertetésre, hogy azok között
a normalitás vonatkozásában nem tesznek különbséget; a demonstrációs anyagok
tartalmazzák mindkét nem jellegzetességeit; a nyelvhasználat is legyen tekintettel a nemek
közötti azonosságokra és különbségekre; az oktatási anyag tartalmazza az egészség és
betegség szociális, gazdasági és érzelmi komponenseit is; a családi szerepeket illetően az
oktatók ne tegyenek különbségeket.
Nincs tudomásunk hazai hasonló kezdeményezésről, az orvosi pszichológia oktatási
eredményei is meglehetősen szerények. Tankönyvek ezzel a kérdéssel nem foglalkoznak,

vagy csak az orvos-beteg kapcsolatban jelentkező indulatáttétel, viszont-indulatáttétel
általános problematikáját érintik (5, 10, 12, 16).
Az orvos-beteg kapcsolatban kialakuló közelség és távolság kiegyensúlyozása önismereti
csoportokban, Bálint-csoportban gyakorolható, megtanulható. Az ilyen jellegű képzés célja az
orvos viszont-indulatáttételének kontrollja. Ezáltal az orvos képessé válik arra, hogy
ellenőrzés alatt tartsa saját emocionális reakcióit, és viselkedését, amit a beteg érzelmei és
viselkedése hív elő. A pszichoanalitikus felfogás szerint a szenvedő ember nagyon gyakran
regresszióba kerül. Ennek hatására az orvossal szembeni érzelmei olyan korai, meg nem
oldott élményeket, tapasztalatokat tükröznek (áttétel), amelyekre az orvos kontroll nélkül,
emocionálisan nem reagálhat (a viszontáttétel kontrollja).
A nőgyógyász-beteg kapcsolatban jelenlevő erotikus-szexuális vonatkozásokat tudomáson
kívül hagyni nem lehet (8), bár az elhárításra a férfiak is, de még inkább a női nőgyógyászok
hajlamosak. A nőorvos és nőorvosnő nemcsak adott terület szakemberei, professzionális
segítők, hanem éppen ugyanolyan emberek, mint a betegek, tehát szexuális lények is. Ha
készek és képesek vagyunk a saját érzelmeink félelem nélküli elfogadására, akkor
könnyebben tudunk pácienseink érzelmeivel is foglalkozni. A jó orvos-beteg kapcsolat pedig
előfeltétele a beteg diagnosztikus megértésének és a hatékony gyógyító munkának.
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A MÁSODLAGOS AMENORRHOEA PSZICHOSZOMATIKÁJA
Kovácsné Török Zsuzsa, Dr. Szeverényi Péter, Dr. Forgács Attila
Az adolescencia során a gyermek érett felnőtté fejlődik. Neuroendokrin szinten megérik a
köztiagy szexuálcentruma és hónapok, évek alatt a menarchétől kezdve kifejlődik a stabil,
fertilis, ovulatorikus ciklus. A menstruációs ciklus függ a központi idegrendszer, a
hypothalamus, a hypophysis és az ovarium zavartalan együttműködésétől. A szabályozásban
meteorológiai és asztrális körülmények is szerepet játszhatnak. Az eszkimó nők téli
időszakban nem menstruálnak. Másrészt a holdciklus és a menstruációs ciklus egyaránt 28
napos. Vitathatatlan, hogy ezt a funkcionális egységet pszichés faktorok is befolyásolhatják.
Ennek a zavarnak legsúlyosabb tünete a secunder amenorrhoea. A secunder amenorrhoea nem
egységes kórkép, hanem csak egy tünet. Hátterében 70-80%-ban hypothalamus-hypophysis
zavar, 8%-ban uterinális eredet és 7%-ban anyagcsere-endokrin vagy súlyos általános
betegség áll (19) . A hypothalamikus eredetű secunder amenorrhoeát organikus és pszichés
faktorok egyaránt okozhatják.
Emellett a secunder amenorrhoea következménye lehet számos organikus megbetegedésnek,
klasszikus pszichoszomatikus betegségek (pl. anorexia nervosa, vagy obesitas).
Orális konfliktusok a vérzészavarok hátterében
A
secunder
amenorrhoeás
nőknél
gyakoriak
az
orális
konfliktusok,
a
gyomorrendellenességek, súlyingadozások. Gyakori diéták mutatják a megzavart oralitást és
eredményezik a beteg depressziós személyiségszerkezetét (11, 2, 13, 19, 22). A testsúly,
különösen a sovány alkat kritikus fontosságú a menses zavaraiban. A Frisch-féle „kritikus
súly hipotézis” próbál magyarázatot adni arra, hogy versenysportolóknál, balettáncosoknál
miért gyakori a secunder amenorrhoea (13, 22). Még azok a nők is veszélyeztetettek, akik
letornázzák zsírfeleslegüket.
Az anorexia nervosa esetén azonban többnyire a drasztikus súlyvesztést megelőzi az
amenorrhoea illetve a súly visszahízása után jóval később áll be a normális menstruációs
ciklus. A normál súlyú, de táplálkozási zavarban szenvedő bulimia nervosás nők (vezető
tüneteik: koplalást követő mértéktelen zabálás és az ezt követő önhánytatás, hashajtók
használata) körében is igen gyakori az amenorrhoea. Ezek a tények a Frisch-féle „kritikus
súly hipotézis” mellett a pszichoszomatikus táplálkozászavarok hátterében megtalálható orális
konfliktusokra hívja fel a figyelmet. (10, 17, 20).
A vérzészavarok pszichogenetikus háttere
A secunder amenorrhoea kísérő tünet lehet pszichiátriai kórképekben is. Ismert például
menstruális epilepszia, amely menopausa után remissióba kerül. Ma sem teljesen tisztázott,
hogy az amenorrhoea klinikai megnyilvánulása-e olyan zavaroknak, mint a depresszió vagy a
szorongás, vagy ezek későbbi pszichológiai válaszok az amenorrhoea által kiváltott
feszültségre (11). A tény az, hogy a secunder amenorrhoeás betegek 22%-ánál magas
általános szorongásszintet és a 28%-ánál erős depressziót (19) találtak.
A secunder amenorrhoeás betegek 80%-ánál igazolható a pszichogenetikus tünetképződés
(12), de nincs specifikus összefüggés meghatározott személyiséggel vagy
konfliktusszituációval. Bizonyos konstellációk mégis gyakran megfigyelhetők (14, 19):
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1. Secunder amenorrhoea gyakrabban fordul elő késői menarche esetén. Ezeket a nőket
szexuális infantilizmus jellemzi, női mivoltukat alábecsülik.
2. Pszichésen érett nőknél is előfordul secunder amenorrhoea, ha testi vagy lelki
veszélyhelyzetbe kerülnek. Háború, fogság esetén az amenorrhoea aránya 80%-ot is eléri
(18), koncentrációs táborokban pedig hamarabb jelentkezett, mint a fehérje- vagy
vitaminhiány tünetei (19).
3. Fiatal nőknél gyakran a családtól való elszakadás lehet a kiváltó ok pl. kollégiumi
amenorrhoea esetén.
4. Gyakran akkor fejlődik ki secunder amenorrhoea, ha a nő konfrontálódik saját szexuális
késztetésével.
5. Esetenként akkor is előfordulhat, ha a szexuális kapcsolat után felmerül a terhesség
lehetősége. Ilyenkor a terhesség iránti kóros vágyról (graviditas spuria) vagy éppen a
terhességtől való fokozott félelemről lehet szó. A fantáziák az autonóm idegrendszer
közvetítésével hatnak az endokrin rendszerre.
A secunder amenorrhoea leggyakrabban az adolescens kori személyiség konfliktusainak a
kifejeződése, a secunder amenorrhoeás nők központi problémája a szexualitásban, a női
és/vagy anyaszerep visszautasításában, a kommunikációs viselkedés zavaraiban, a
menstruációval kapcsolatos sajátos elvárásokban, attribúciós szokásokban, a kognitív stílus
rájuk jellemző szelektivitásában ragadható meg (7, 12, 15, 19).
Így a secunder amenorrhoeát nem tekinthetjük csak az aktuális stressz vagy emocionális sokk
következményének, benne mindig az egyén múltjának, testi, pszichológiai és szociális
problémáinak következményét kell látnunk.
A pszichoszexuális fejlődés hatása
A pszichoszexuális fejlődés sikere vagy sikertelensége már a legkorábbi gyermekkori
élmények függvényében eldőlhet. Az alábbi hét tényező a legfontosabb:
• a születést követő legelső élmények (imprinting jelentősége)
• személyes kapcsolat az élet első hat hónapjában. Ekkor épül ki az ősbizalom, és ha ez
sérül, az egyén később képtelen szoros emberi kapcsolatokat kiépíteni (12)
• korai identifikáció. A nemi szereppel való azonosulás a környezet befolyására alakul
ki a személyiségben. A gyerek nem egy meghatározott modelltől tanulja meg a nemre
jellemző viselkedésformákat, hanem a társadalom által képviselt, általánosított nemi
szereppel azonosul. Az azonosulás képessége különösen erős a korai gyermekkorban
és a Freud által látencia időszaknak nevezett szakaszban (6. évtől a serdülésig).
• szülő-gyermek kapcsolat milyensége kulcsfontosságú, hiszen az egészséges
pszichoszexuális fejlődésben kiemelt jelentősége van a folyamatos szexuális
felvilágosításnak, a szülőktől való fokozatos leválásnak, a szülők által közvetített
értékelésnek, amely a nemiséggel, a lányok esetében a menstruáció jelentésével
kapcsolatos. Fontos az, hogy mindkét szülő jelen legyen a nevelésben, gyermekükkel
kialakított kapcsolatuk fokozatosan egyenrangúvá váljon, amelyben teret kaphat a
szülők szexuális élete is. Az sem ritka, hogy a generációk kóros hatásokat adnak át
egymásnak, amelyek miatt a személyiség szexuális fejlődése elakad (14)
• korai genitális élmények. A kisgyermek élvezi a genitale érintését. A szülők gyakran
tiltják, büntetik, megszégyenítik ezért a gyermeket, így a nemiséggel kapcsolatosan
ősfélelmek, ősszégyenek alakulhatnak ki.
• gyermekkori szexuális erőszakok és csábítások negatív hatása a pszichoszexuális
fejlődésre.
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•

az első nemi élmények és az orgazmus körülményei szintén alapvetően meghatározzák
a nemiséghez való viszonyulást.

Egyre nagyobb figyelem jut a testvérek pszichoszexuális fejlődésre gyakorolt hatásának. A
funkcionálisan meddő nők között sok a „legidősebb” lány, míg a spontán vetélők gyakran a
legkisebbek a testvérek között (19).
A secunder amenorrhoeás lányok pszichoszexuális zavara jellegzetes: szinte megtiltják
maguknak a szexualitást, a reprodukciót a menstruáció elmaradásán keresztül, mert előbb a
család, főleg az anya elvárásainak kell megfelelniük. Erős a szexualitás elfojtás, gyerekes
egocentrizmus és infantilis szexualitás jellemző rájuk. (19).
Vagyis az amenorrhoeás lányok és nők szoronganak a felnőtt női szereptől és ebben nagy
szerepe van a társadalmi hatásoknak, amelyek tabuként kezelik a menstruációt és a vérzéshez,
sérüléshez kötődő negatív érzéseket a női ciklushoz is hozzákapcsolják.
A menstruáció kultúrantropológiai vonatkozásai
Bár a primitív népekre jellemző, hogy a lányok előtt nincs semmi titok – hiszen előttük zajlik
a szülés, a vetélés – mégis sok a menstruációval kapcsolatos tabu és babona. A menstruáló
asszonynak varázserőt tulajdonítanak, félnek a szellemekkel való kapcsolatuktól. A
menstruáló nő veszélyesnek, fertőzőnek számít és „asszonyházba” kell vonulnia, tilos pl.
virágzó növények közelébe mennie.
A történelem előtti korból is fennmaradtak olyan, a menstruációval kapcsolatos nézetek,
melyek szerint a menstruációs váladék nemcsak tisztátalan, hanem mérgező is (2, 3, 4, 9, 16,
20). Úgy gondolták, hogy a menstruáló nő közeledtére megsavanyodik a bor és megrothad a
gyümölcs. Aki menstruáló nővel közösül, az halálos veszélynek teszi ki magát. A
középkorban a menstruációt büntetésnek tartották, amellyel Isten Éva bűnbeesése miatt sújtja
az asszonyokat. A Korán tiltja a menstruáló nővel való érintkezést (5) mert a menstruáló nőt
fertőzőnek tartja.
Az ősmagyarok a nőt menstruációja megjelenésétől kezdve babonás szokásokkal vették körül.
A havi vérzés és a gyermekágyas váladék rontó hatásában hittek, ezért a menstruáló nőknek
tilos volt étellel, itallal foglalkozniuk.
Az ősi mítoszok, babonák, tabuk ma is élnek, amikor egy fiatal nőbe azt táplálják, hogy a
menstruáció betegség, ami fáj és ami megzavarja mindennapos tevékenységében. Állandóan
megtaláljuk a még nem menstruáló lányok, de felnőtt férfiak és nők körében is azt a
vélekedést, hogy a menstruáció negatív tünetekkel jár. Nem véletlen, hogy a köznyelv a
menstruációt „havi bajnak” nevezi. Erős negatív sztereotípia él a köztudatban a
menstruációval kapcsolatban és ennek megvan az eredménye: a középkorú nők 57%-a
szenved ingerlékenységben a menstruáció valamennyi vagy legfőbb fázisában (7). Él a
nőkben egy hajlam, hogy a menstruáció előtti időszakban előforduló negatívumokat a
menstruációs ciklussal magyarázzák, míg a pozitív érzelmeket, hatásokat ugyanebben a
fázisban inkább környezeti okokból vezessék le.
A nők a menstruációs ciklust inkább legyengítőnek, kimerítőnek, terhesnek, bosszantónak
tekintik és siettetnék a természetes folyamatát (7).
A lehető leggyorsabban túl akarnak lenni rajta és innen már csak egy lépés a menses teljes
elutasítása, mely sokszor tudatosan megfogalmazódik a secunder amenorrhoeás nők között
(18).
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A menstruáció társadalmi megítélése
Az érzelmek, hangulatok attribúciója nem magától az egyéntől, hanem más személyektől, a
társadalomtól származik. Tanulságos megvizsgálni azt a képet, amit a fejlett nyugati
társadalmakban az egészségügyi reklámok festenek a menstruációról. A legfőbb jelentése,
tartalma ezeknek a reklámoknak a „védelem” fogalma. A menstruáció alatt a legfontosabb a
vértől, vérfolttól való beszennyeződés kivédése. A reklámokban a női „image” egy csontig
lesoványodott szexualizált test és státusza csak attól függ, hogy néz ki és nem attól, hogy mit
tesz (15). Hogy fér össze ezzel a szexualizált „image”-vel a menstruáció – hagyományosan a
szexuális absztinencia időszaka? Az adatok azt mutatják, hogy nehezen: A nők 37%-a
tiltakozik a szexuális aktivitás ellen a menstruáció alatt, 28% meg azt nyilatkozta, hogy
partnerük tartózkodik a szexuális együttléttől (15).
A nők menstruációval kapcsolatos felfogása nem egy egyszerű válasz a hormonális és
biológiai változásokra, hanem következménye annak a módnak, ahogyan a menstruáció
reprezentálódik a társadalomban, a kultúrában – vagyis amit a menstruáció jelent a számunkra
(15).
Így a menstruációs zavarok megértésében egyre nagyobb teret kell kapnia a biológiai modell
mellett a szociális elvárások modelljének, hiszen ez is befolyásolja testünkről, illetve a
menstruációs ciklusról alkotott nézeteinket.
A menstruációs ciklus alatti hangulati változások vizsgálatában sokkal több az olyan, amely a
negatív (főleg a premenstruális szindrómával foglalkozó), mint a pozitív érzelmeket vizsgáló
tanulmány (1).
Pedig a ciklikus változások élménye általában a testi érettség és egészség boldogító érzésével
kezdődik. Ismeretes a folklórban a vérzés pozitív értékelése is. Vannak olyan közösségek,
amelyekben az először menstruáló lányt megajándékozzák. Az ilyen beavatási szertartáson
átesett lányok körében elenyészően ritka a mensessel kapcsolatos lelki probléma és
pszichoszomatikus tünetképződés. Érdemes megemlíteni, hogy a legtöbb beavatási szertartás
központi mozzanata a sebejtés, a vérzés, ami szimbolikus menstruációnak is értelmezhető. A
vérzés megtisztulást is jelent, így nem félni kell tőle, hanem élni vele. A lányok megérzik,
hogy részesei a biológiának, a természeti folyamatoknak, olyan kozmikus történéseknek, mint
apály-dagály vagy napkelte és napnyugta (14). Ha a nemi szereppel való azonosulás
megtörtént, pozitív beállítódás alakul ki. Ha azonban a pszichoszexuális fejlődés korábbi
szakaszából megoldatlan konfliktusok maradnak vissza, félelmek aktivizálódhatnak és a
menstruáció kezdete a fiatal lány számára nem önmegerősítést, hanem sokkot fog jelenteni
(14).
Irracionális elképzelések több forrásból eredhetnek:
1.
2.
3.
4.
5.

a menstruáló nő fokozott szexuális reakciókészségét, veszélyhelyzetként is
fel lehet fogni,
a menstruáció azt jelenti, hogy vérzés következik be ismeretlen helyről és ez
titokzatossá, ijesztővé teszi,
annak a bizonyítéka a menstruáció, hogy a női nem genitális sérülésen esett
át (kasztrációs félelmek),
a vért saját agresszív vágyai szimbolikus kifejeződéseként élheti át a serdülő
lány,
a menstruáló nőt még ma is sokszor tisztátalannak és undorkeltőnek tekinti a
környezet (14).
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A menstruáció archaikus-tudattalan jelentése
A vérrel és menstruációval kapcsolatos félelmek és elutasítások tudattalan háttere a
szavakban, szóösszetételekben, a mesékben kifejező archaikus jelentéstartalmak
értelmezésével érthetővé válnak. A vér szó nagyon sok szóösszetételben, közmondásban
szerepel a magyar nyelvben. Például: vérözön, vértenger, véráldozat, vérszopó, vérszomjas,
vérbajos, véraláfutás, vérfertőzés, vérfürdő, vértanú, vérbosszú – agressziót, támadást,
veszélyt sugallnak ezek a szavak (19).
A vér motívuma több mesében is megjelenik (8). A „Libapásztorlány” című Grimm mesében
a szexuális életbe való belépés szimbóluma a vér, ami arra figyelmezteti a gyereket, hogyha
késlelteti a felnőtté válás idejét, súlyos veszélybe sodorhatja önmagát és környezetét is.
A „Hófehérke” című mese Grimm változatában a vér a gyermekszülést előzi meg, így a
gyermek a szimbólumok nyelvén megérti, hogy a vérveszteség a gyermek fogantatásának
előfeltétele. Csipkerózsika meséjében a menstruáció kezdetekor (15. életévben) fájdalmasan
összeesik és 100 évet alszik a királylány és nem véletlen, hogy ezt az átkot egy
öregasszonytól kapja. Ez utal a Biblia, ahol az átok asszonyról asszonyra száll. A mese
tanulsága a gyermek számára az, hogy egy traumatikus eseménynek, pl. az első menstruációs
vérzésnek, az első közösülésnek is a lehető legszerencsésebb következményei lehetnek.
Ezeken az eseményeken át kell menniük a nőknek ahhoz, hogy nőiségük csúcsára érjenek.
Ha folytatjuk a vér szimbolikáját a secunder amenorrhoeás nő „megtartja” a vérét, ezzel
együtt megtartja, magában tartja indulatait, érzelmeit.
Pszichoterápia
A pszichoterápiában az érzelmek szélesebb elfogadásához önbizalom, a függetlenség
növeléséhez a családi, anyai kötöttségük lazításához, felbontásához, a nyitottság eléréséhez
kell eljutnunk.
A pszichoterápia legfontosabb lépései:
1. Viselkedésterápia: a stressz oldása, relaxáció, alternatív coping-módok tanítása
2. Analitikus terápia: a pszichoszexuális fejlődészavarok feltárása és korrigálása
3. Kognitív terápia: kognitív átfogalmazás, pozitív konnotációk keresése (pl.
megtisztulás, felnőtté válás, nőiség stb.)
4. Családterápia: a családstruktúra és a kommunikációs sémák megváltoztatása
(dependencia oldás, pozitív identifikáció stb.)
A beteg megfelelő vezetése nagyon fontos, hiszen ez a tünet női énjének lényegét érinti. A
legtöbb esetben elegendő az orvos bio-pszicho-szociális orientáltsága, lehetőség a
kibeszélésre, az aktuális szociális, pszichológiai vagy szexuális problémák realitás- és
tudatorientált megbeszélése. Elengedhetetlen a beteg énjét támogató orvos-beteg kapcsolat, az
orvos barátságos, bizalmat ébresztő magatartása (12, 14). Mivel az endokrin tünetek mellett
pszichés és/vagy pszichoszomatikus tünetek is vannak, indokolt a secunder amenorrhoea
szindróma (SAS) használata (18). A testi és a lelki tünetek csaknem komplementer módon
viszonyulnak egymáshoz, vagyis ha egy nő főleg testi panaszokról számol be, lelki
panaszokról alig tesz említést és fordítva. A jól ismert testi tünetek mellett a leggyakoribb
pszichés kísérő tünetek a következők (18): depresszív hangulat 49%, kisebbségi érzés 42%,
koncentrációs zavar 17%, önmegvalósítási zavar 25%, kapcsolati zavar 15%, hyperorexiás
impulzusok 11%, diffúz szorongás 10%, öngyilkossági gondolatok 7%, szexuális zavar 84%.
Gn-RH teszt és a mélylélektani mutatók alapján a SAS-betegek két csoportba oszthatók és
ennek terápiás konzekvenciái vannak:
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Az 1. csoport csaknem kizárólag testi panaszokról számolt be, lelki problémát alig említettek.
Ezek a nők érzéseiket feltűnően blokkolták, vagy érzelmeket nem is tudtak kifejezni.
Intellektuális viselkedésük érzelemmentes volt. A vérzés kimaradása nem zavarta őket, ne
igen, akkor a vérzést inkább racionális okok miatt kívánták (gyermeket is szeretnének). A
szenvedésnyomás csaknem teljesen hiányzott náluk. (Endokrin háztartás, súlyos
suprahypothalamikus gátlás, negatív Gesztagen-teszt, csak mérsékelten stimulálható
hypophysis).
A 2. csoport betegei (magas LH értékekkel) a havi vérzés kimaradását úgy élték meg, hogy
nőiségük csökkent és főleg lelki problémákról számoltak be. Egyéb testi kísérő tünet alig
fordult elő. Ezek a betegek sejtették a lelki konfliktus és a vérzés kimaradása közötti
kapcsolatot és ezt a feltételezésüket spontán fel is vetették. Néhányuknál a pszichoszomatikus
irányultságú interjú az odafordulás olyan intenzív formáját jelentette, hogy röviddel az első
interjú után vérzésük spontán jelentkezett (18). Endokrin háztartás: mérsékelt
suprahypothalamikus gátlás, negatív Gesztagen-teszt, hypophisis jelentősen stimulálható.
Amikor a két csoportot összekeverve két új csoportot alkottak és csak az egyiket vonták
pszichoterápiába, megdöbbentő eredményt kaptak. Az 1. csoport minden pszichoterápiába
vont betegénél már a kezelés alatt jelentkezett a menses és 2 év múlva a pszichoterápiával
kezelt összes beteg továbbra is menstruált. Közülük kettő további kezelés nélkül teherbe is
esett. A pszichoterápiába nem volt kontrollcsoportban az amenorrhoea továbbra is fennállt és
a 2 éves kontrollvizsgálat során hasonló maradt a helyzet. Csak egy betegnél jelentkezett
rendszertelen és ritka vérzés (18).
Sokkal nehezebb tehát a terápiás folyamat a SAS-betegek 1. csoportjában, ahol az endokrin
zavar súlyosabb, az orvostól csak hormonális kezelést várnak, ezért az amenorrhoea eredetére
vonatkozó kauzális utalást, vagy a pszichoterápiás ajánlatot elutasítják. Pedig éppen náluk
indokolt a pszichoszomatikus kezelés, mert egyébként spontán vérzés még évek múlva sem
várható.
Richter (1990) a pszichoszomatikusan orientált diagnosztikus és terápiás eljárás
kidolgozásánál három aspektust tartott nagyon fontosnak:
1.
2.
3.

a kezelést lehetőleg minden orvos képes legyen elvégezni.
a kezelés a megszokott rendelési keretek között legyen megvalósítható és a
megszokott időtartamot ne haladja meg a betegekkel való foglalkozás
a kezelés legyen eredményes.

A kezelés során nincs szó formális pszichoterápiáról. Előnye, hogy a beteg nem érzi azt, hogy
kettészakad a nőgyógyász és a pszichoterápiás szakember között, hiszen egy orvos
foglalkozik az egész problémával és ez a pszichoszomatikus páciensek számára nagyon
fontos.
Az eljárás másik előnye, hogy megelőzi a betegben a „hormonzavar” elképzelés kialakulását
és stabilizálja az orvos-beteg kapcsolatot.
A kezelés lépései:
1. konzultáció
Részletes nőgyógyászati anamnézis, fontos az amenorrhoea jelentkezésének időpontja,
körülményei, a beteg akkori élethelyzete.
Meg kell tudni, mennyire zavarja a beteget a vérzés hiánya, miért szeretné újra a vérzést. A
nőgyógyászati vizsgálat és a vérvétel mellett fontos az ösztrogének, gesztagének, illetve az
ovárium és az uterus közötti kölcsönhatás megvilágítása és a Gesztagen-teszt ismertetése,
Gesztagen készítmény felírása.
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2. konzultáció
Kb. 4 héttel később annak a feltérképezése, hogy van-e a betegben tudattalan félelem a
biztonság, védettség miatt, fenyegető-e számára a szexualitás, konkurálnia kell-e a férfi
szereppel?
Ismereteinek bővítése a hypophysis-ovarium-uterus tengelyről.
3. konzultáció
A központban a GnRH-teszt áll. Emelett folytatjuk az aktuális élethelyzet megbeszélést. Ha a
beteg feltételezett konfliktusát tekintve jórészt biztosak vagyunk, a pszichoszomatikus
összefüggéseket óvatosan érinthetjük. Egyéb esetben ezzel még várni kell.
4. konzultáció
A GnRH-teszt eredményének ismertetése. A beteg elképzeléseit a pszichoszomatikus
összefüggések felé irányítjuk. Ez az átmenet a pszichoszomatikus megközelítés felé a
betegektől különböző időt igényel, a beteg hárítási mechanizmusaitól függően. Ezt
figyelembe kell vennünk.
Jól látható, hogy a szomatikus-hormonális diagnosztikával párhuzamosan érintjük az
emocionális, pszichoszociális szituációt is. Így az orvos és a beteg közösen jut el a szomatikus
megközelítéstől a secunder amenorrhoea kezelésében tartós sikert eredményez.
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Összefoglaló
A falásroham és a túlevés én-idegen, nem tervezett, impulzív cselekedet, ami megkerüli a
tudatos szándékot. A túlevés a krízisek – és a következményes éhínségek - olyan ősadaptív
túlélési mechanizmusa, amit sem a modern tudomány, sem az elmúlt 70 év fogyasztói
tapasztalata képtelen volt megzabolázni ez ideig. A tudattalan evés gyökereit az evolúcióban,
a civilizációtörténetben és a koragyermekkorban keressük. Az egészségtelen és mértékét
vesztett táplálkozás – számos esetben – nem a tudatlanságból, hanem egyéb (nem
tudatosodott) emocionális, vagy környezeti hatásból ered. Ezért a felvilágosítás bár fontos,
mégsem jelent elegendő beavatkozást, mélyebb struktúrákat is érintő pszichoterápiára is
szükség lehet.
Abstract
Eating passion
Binge eating is a self-distant, unplanned, and impulsive act, which is able to bypass the
conscious intention. Overeating is an archaic-pragmatic survival mechanism of crises and the
consequent famine. Neither modern sciences nor the past 70 years of consumer experiences
have been able to treat this crises eating. The roots of unconscious eating are sought in
evolution, in the history of civilization and in early childhood. In many cases unhealthy
nutrition and overeating are not caused by lack of sufficient knowledge but by other (not
conscious) emotional or environmental impacts. Therefore, although information is important,
it does not mean sufficient intervention, psychotherapy of deeper structures may be needed.
Kulcsszavak: elhízás, evészavar, evolúciós pszichológia, művészettörténet
Key words: obesity, eating disorders, evolutionary psychology, history of art
Enni jó. A legközvetlenebb evolúciós rokonaik, a főemlősök döntően növényevők.
Ébrenlétük 80 százalékát táplálékszerzéssel és evéssel töltik. Létük és életmódjuk
meghatározó része az evés. Az evolúció konzervatív folyamat. Nehéz megszabadulni egy
viselkedést szabályozó géntől. Csak a kifejezetten káros gének tűnnek el egy fajból (1). A
sok-sok civilizációs vívmány dacára, a főemlős jelleg alapvetően és máig meghatározza
létezésünket. A biológiai eredetünk csak részben haladható meg, részlegesen és ciklikusan
önkéntelenül visszatérnek a reflexek, az ösztönök, és az alapkarakter. Az ember eredeténél
fogva gyűjtögető-eszegető lény, éhes lelkének alagsorában ott élnek kiéhezett elődei, akik
ősvágyak formájában irányítják evési szokását.
1
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A fogyás-hízás paradoxon. Az utóbbi években egyre kifejezettebb társadalmi igény
jelentkezik a sovány test iránt, miközben az epidemiológiai mutatók szerint egyre inkább
elhízik az emberiség, a Föld minden részén, ahol tartósan és tömegesen van mit enni (2, 3).
Az nagyon is érthető, hogy a tömeges elhízás esetén egyre indokoltabb a fogyásvágy, ellenben
a szándék dacára emelkedő elhízás trendek valamilyen definiálatlan árnyéktényező jelenlétét
sejtetik. Ráadásul ez a homályos és irracionális hatás meghatározóbbnak bizonyul, mint a jól
definiált szándékolt fogyásvágy. A falásroham és a túlevés én-idegen, nem tervezett, impulzív
cselekedet, ami megkerüli a tudatos szándékot. Mintha nem is mi ennénk! Akkor kicsoda
eszik bennünk? A választ az evolúcióban, a civilizációtörténetben és a koragyermekkorban
keressük.
A gasztrális őstrauma. A gorilla és az ember közös őse 10 millió éve, a csimpánzé 6 millió
éve élt. A gorilla növényevő, a csimpánz olykor vadászni is kénytelen. Az utóbbi 3 millió
évben a korábbi élettér megszűnt, az ember ősei kénytelenek voltak drasztikusan változtatni
evési módjukon, rászoktak a vadászásra. A húsevés kényszere számos olyan változást
eredményezett, ami elindította a civilizációt. A vadászás közösségi tevékenység, a magányos
egyén alkalmatlan a vadak elejtésére. Ráadásul a vad elejtése kifinomult közösségi
koordinációt és a kommunikáció fejlődését igényelte. Az emberi faj a vadászással lépett a
társadalmiasodás útjára. A növényevő faj fogazata alig volt alkalmas a ragadozásra, ráadásul a
fogak csak még inkább visszafejlődtek a paleolit évmilliók során. Az ember a csökevényes
fogakat eszközhasználattal, majd eszközkészítéssel kompenzálta. Elindult a technikai
civilizáció. Ugyancsak az előemésztést szolgálta a tűz használata is. A húsevésből származó
fehérjetöbblet az encefalizációhoz, következményesen a kognitív képességek excesszív
fejlődéséhez járult hozzá. A vadászás során kinyílt a világ fajunk előtt. A gorilla egész
életében nem tesz meg akkora távolságot, mint az ősünk egyetlen vadászás során.
Az evésünnep. A sikeres vadászások hirtelen nagy mennyiségű élelmet biztosítottak
elődeinknek, amit nagy lakomákba és húsünnepekbe torkollottak. Ezen a ponton egy újabb
humánspecifikus viselkedésmód sziluettjének megjelenése látható. Ugyanis a csimpánz is
vadászik néha, ellenben a vadászást követően ott falja fel a prédát, ahol elejtette, nem képes
az orális ösztönein uralkodni. Csak az részesül a lakomában, aki részt vett a vadászásban. Az
ember viselkedésében megjelentek az első fékek. Nem falni fel rögtön, hanem elcipelni a
törzsi evőhelyre és megosztani másokkal, olyanokkal is, akik nem leszármazottak. Ez a homo
viselkedés a kommenzalizáció (ételmegosztás) egy új – az evolúcióban szokatlan - változata.
A civilizáció első lépése, amikor az állatias impulzusokon uralkodik az ősünk. Az
ételmegosztás (megkínálás) a mai napig élő emberi hagyomány valamennyi korban és
valamennyi kultúrában. A társas lét csúcspontja a mai napig a közös evés. Az eredeti mintát,
miszerint, ha van mit enni, az ünnep, ma már úgy olvassuk, hogy ha ünnep van, akkor enni
kell! Valamennyi ünnep (születésnap, bankett, szerződéskötés, lagzi, halotti tor, stb.)
valamilyen közösségi evés-ivásban csúcsosodik, felidézve az ősvadászatok sikereit. A
közösségi evés érzelmi jellege ettől olyan erős. Sikerült legyőzni az éhínséget, az ember fölé
keveredett a természetnek, nem a természet emészti föl, hanem ő nyeli le a legyőzött világ egy
darabját. Hiába a sok előremutató változás, mindezek hajtóereje mégiscsak az orális krízis (a
beégett éhínség) csillapításának vágya volt (4).
A bőségvágy. A húsevés sem tudta végleg felszámolni az időszakos éhínségeket. A téli
időszakokban kimerültek a források, az éhezés réme beleégett az emberi nembe. Mi járhatott a
300 ezer éve élt ősünk fejében? Némi támpontot biztosítanak a paleolit művészi ábrázolások.
Az őskori ábrázoló művészet csaknem kizárólagos motívuma az éhínség leküzdéséről szólt. A
paleolit kövér nőszobrokon kívül a vadászást jelenítették meg, mást pedig alig. Több mint 200
olyan őskori kövér nőszobrot találtak, mint a Willendorfi Vénusz. A legrégebbiek (a Tan-tani
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Vénusz, valamint a Berekhat Ram-i Vénusz) 300 ezer évesek lehetnek. A szobrok vágyálmot
ábrázolnak, hiszen a korabeli csontleletek semmiféle elhízásra nem utalnak. Az őskori
Vénuszokat az egyetlen preverbális (beszélt nyelv előtti) üzenetnek tekinthetjük az emberiség
őstörténetéből. (Az első és egyetlen beszédképes embertípus, a cro-magnoni ember 50 ezer
éve jelent meg.) A testi bőség vágya elmondhatatlanul kódolódott fajunkban, ami alig
tudatosodó vágyként, és viselkedési automatizmusként maradt fenn. A modern ember lelke
mélyén tovább él az archaikus ember vágyképlete: „…csak egyszer jóllakni!” A középkori
zabálásutópiákat, a mesék terülj-terülj asztalkáját, mézeskalács házát, kolbászból font
kerítését, mind a jóllakás vágya fantáziálta. Aligha létezik masszívabb archetípus, mint a
bőséges falás vágya. A tudatos fogyókúrás törekvéseket – a mai napig - megtörik a nagy
zabálás epizódjai. Miközben a modern ember sovány testre vágyódik, az archaikus tudattalan
willendorfi impulzusok azt sugallják, jobb lesz felenni mindent, tartalékolni, mert a túlélés
feltétele a zsírraktár, legalábbis éhínségek idején (5). Ugyanis az evolúciós és
civilizációtörténeti tapasztalat, hogy a kríziseket éhínség követi. Az utóbbi évtizedek tartós és
tömeges bősége nem volt elegendő az évmilliós adaptációs mechanizmus fölülírására. A
modern társadalomban a krízis és bőség egyszerre van jelen. Ez a leglényegesebb környezeti
feltétele a tömeges elhízásnak (6, 7).
Az eltartható gabona. Az időszakos éhínségeket olyan ételekkel lehet túlélni, melyek
hosszan eltarthatók. Az őskörnyezetben ilyen étel volt a gabona. 10 ezer éve a világ három
tájékán fedeztek fel, majd nemesítettek valamilyen gabonatípust: Mezopotámiában a búzát,
Ázsiában a rizst, Amerikában a kukoricát. Azokban a kultúrákban, ahol nem találtak ilyen
magot, az őskőkori viszonyok fennmaradtak egészen az utóbbi időkig. Ellenben a gabonát
felfedező vidékeken robbanásszerű fejlődés indult útjára. A földművelés a korábbi nomád
életforma feladását, letelepedést igényelt. A szociális viszonyok stabilizálódtak, és az
emberiség újabb lépést tett a civilizáció felé. Az állandó szociális viszonyok között alakultak
ki a ma is ismert nyelvcsaládok alapjai. A civilizáció sokszorosan orális termék. Sokan
gondolják, hogy az evés pótcselekvés. Evolúciós és civilizációs perspektívából nézve az evés
az eredeti magatartás, aminek kielégítésére az ember építette maga köré a civilizációt, a
technikai-, az életmódbéli-, művészeti- és társadalmi kultúrát. Az éhség az első, a
következménye a kultúra.
Az egyedfejlődés orális korszaka. Az evolúció és a civilizációtörténet nagy fordulópontjai
nyomot hagytak az ember jellegzetességeiben, és viselkedésformáiban. A lenyomatokat a
szocializáció, a kultúra és a civilizáció némileg elfedheti, azonban a felszín alatt mégis ott
fortyog az ősminta, a száj és az evés! Támogatja ezt a feltevést az, hogy az embercsecsemők
szájközpontúak, náluk még nem nyomták el a szociokulturális hatások a biológiai
impulzusokat. A korai évek magatartásában a közös őstörténetünk köszön vissza. A gyermek
az első életévében mindent a szájába tesz, megízlel. Ezt a korszakot nevezik a
pszichoanalitikusok orális korszaknak. Az evéssel és a száj ingerlésével kapcsolatos legelső
élmények fokozottan érzelmi jellegűek. Az etetésen keresztül a baba a legközvetlenebbül
tapasztalja meg az anyai szeretetet és a biztonságot. A szájingerlés a baba minden negatív
érzését tompítja, míg minden pozitív élményét megsokszorozza. Az érzelemkezelés
legeredendőbb (ráadásul tudattalan) módja a cuclizás, a száj ingerlése (8).
Intrauterin (magzati) tapasztalatok. A szájjal való bensőséges kapcsolat azonban nem a
születést követően, hanem már a magzati élet 5. hónapjától alakul. Megfelelő képalkotó
eljárásokkal ma már lehetőség van a magzat viselkedését megfigyelni. Az anyaméhben nincs
túl sok lehetőség a viselkedésre. A magzat magatartásrepertoárja nagyjából abból áll, hogy
szopja az ujját, amikor rátalál. Az ujjszopásának nincs táplálási funkciója (a táplálás az
anyaméhben a köldökzsinóron keresztül zajlik), a prenatális szájingerlés inkább érzelmi
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feladatokat tölt be. Ezek a korai orális élmények úgy égnek bele a lélekbe, hogy lehetetlen
szavakba foglalni, tekintettel a tapasztalás során nincs még nyelvi kódolás és verbális
emlékezet. Kibeszélhetetlen, hiszen szavak nélkül nem tudatosodnak (9). Ugyanakkor a korai
imprintingszerű élmények alapvetően és egy életen át befolyásolják a viselkedést. Ezért a
korai orális emlékek később implicit módon – mint én-idegen viselkedésautomatizmusok –
tőrnek elő. Úgy befolyásolják a döntéseket és a viselkedést, hogy a tudatos kontroll gyenge
felettük. Az orális korszak és a preverbális korszak tökéletesen átfedik egymást, ezért az evés
lelki szabályozásának igen nagy része tudattalan. Másképpen megfogalmazva, a tudattalan
szféra jelentős része orális. Ez a pszichikus történeti háttere az elhízás-fogyásvágy
paradoxonnak.
Elvileg az orális kort a gyermek kinövi, gyakorlatilag számos jel szerint, nem szűnik meg
maradéktalanul. Bizonyos – főként érzelmileg érintett - helyzetekben, a felnőttkorban is
visszatérhetnek kinőtt viselkedési elemek. A dohányos időnként rágyújt, más rágógumizik,
napraforgót majszol, nassol, vagy mindenhová viszi magával az ásványvizes palackot, mint
hajdan a cumis üvegét.
Az evési szokásokat nem tudatosodott tényezők is irányítják, sőt az evészavarral küzdő,
vagy az elhízásra hajlamos személyek táplálkozásában a prekognitív tényezők szerepe
nagyobb. Az élelmiszer-vásárlások 70%-a nem tervezett, impulzív, tudattalan hatásokra
történik (10). Egy vizsgálatban élelmiszertudomány szakos hallgatók állították, hogy az
egészséges, könnyen emészthető és diétás ételeket szoktak fogyasztani. Szakemberek lévén,
az ételek egészségi értékének pontosan tudatában voltak. A kérdőív végén megtudták, hogy a
válaszadók között egy vacsorát sorsolnak ki. Arra kérték őket, jelöljék meg, melyik ételt
választanák, ha ők lennének a szerencsések. A személyek döntő többsége a zsíros, nehezen
emészthető és hizlaló ételt választotta (11). A tudatos tényezőket fölülírta a tudatküszöb alatti
impulzus. Az egészségtelen és mértékét vesztett táplálkozás – számos esetben – nem a
tudatlanságból, hanem egyéb (nem tudatosodott) emocionális, vagy környezeti hatásból ered
(4, 12). Ezért a felvilágosítás bár fontos, mégsem jelent elegendő beavatkozást, mélyebb
struktúrákat is érintő pszichoterápiára is szükség lehet (13).
Terápiás következtetések. Az éven belüli visszaesés valószínűsége – fogyókúrás technikától
függően - 40-95%. A drasztikus fogyókúra azért eredménytelen hosszú távon, mert az éhezés
jelzés a szervezetnek és a léleknek, hogy beköszöntött – az evolúcióban oly jól ismert –
éhínség ideje. Ilyenkor a túlélés génekbe rögzült, zsigeri, automatikus, impulzív, – és nem
tudatosodó – reakciója, hogy minden ehetőt be kell kapkodni, addig, amíg van. Tartósan
lefogyni az elhízás ütemében lehet. Az elhízás sosem úgy történik, hogy este lefekszik az
egyén soványan, reggel pedig arra riad, hogy az éj folyamán kövér lett. Az elhízás –
észrevehetetlenül – naponta néhány 100 kilókalória többletfelvétellel alakul ki (11). Napi 100
kilókalória (2 dl tej, vagy 1 darab kifli, vagy 1 dkg tepertő) túlevése évi 5-6 kilogramm
súlynövekedést eredményez. Napi 100 kilókalóriával több mozgás (2000 lépés vagy 10 perc
közepes iramú kerékpározás) változatlan étkezés mellett évi 5-6 kilogramm – szenvedés és
éhezés nélküli – leadását jelenti. Erről az alig észrevehető kalóriatöbbletről kell lemondani,
vagy ennek megfelelő mozgástöbbletet kell rendszeressé tenni a kívánatos testsúly
megtartásához (14).
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Tesztkérdések:
1. Válassza ki a 100 kilókalóriának megfelelő ételmennyiséget!
a.
b.
c.
d.

1 dkg tepertő
10 dkg tepertő
1 dl tej
3 db kifli

2. Válassza ki a 100 kilókalória elégetésének megfelelő mozgásmennyiséget!
a.
b.
c.
d.

1000 lépés
30 perc alvás
2000 lépés
5 perc közepes iramú kerékpározás

3. Válassza ki a napi 100 kilókalória túlevéséhez társuló éves súlygyarapodást!
a.
b.
c.
d.

ez a mennyiség még nem jár súlynövekedéssel
5-6 kilogramm
2-3 kilogramm
8-10 kilogramm

4. Válassza ki a helyes állítást!
a. A paleolit kori Vénusz szobrok legfeljebb 10 ezer évesek
b. A gabonatermesztés kb. 50 ezer éves hagyományokra nyúlik vissza
c. A főemlősök döntően húsevők
d. A civilizáció köthető az evés módjának változásához
Megoldáskulcs:
1. a; 2 c; 3b; 4d
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A szülés alatti társas támasz jelentősége
SZEVERÉNYI PÉTER DR., FORGÁCS ATTILA DR.

A társas támasz fogalmával az utóbbi években egyre gyakrabban találkozunk. Olyan
pszichológiai fogalomról van szó, amely a megfigyelések szerint az egészség fenntartásában
és a betegség keletkezésében, vagy éppen az egészség visszaszerzésében egyaránt
jelentőséggel bír.
Ez a megállapítás a terhesség és a sülés történéseit illetően is érvényes. A társas támasz
fontosságát a terhesség és a szülés pszichoszomatikáját kutató vizsgálatok egyértelműen
alátámasztották. Így többek között az optimális társas támasz a terhesség és a szülés során
alacsonyabb szorongásszintet eredményez, ritkábban fordul elő magzati retardáció, szorosabb
a magzathoz fűződő érzelmi kötődés, ritkább a posztpartum depresszió, kevesebb
császármetszést kell végezni, alacsonyabb az újszülött morbiditás, és a vajúdás is rövidebb
ideig tart.
Ha ezeket a megfigyeléseket röviden összegezzük, akkor azt mondhatjuk, hogy az optimális
társas támasz nemcsak pszichológiai szempontból kedvező, hanem jelentős szülészeti
előnyöket is eredményezhet. Olyan dologról van tehát szó, amelyet egyszerűen nem
hagyhatunk figyelmen kívül, ha a szülészeti ellátásunkat jobbítani szeretnénk.
A társas támasz (social support) azt jelenti, hogy a személy érzékeli, tudja, hogy törődnek vele
és szeretik, hogy megbecsülik és értékelik, hogy tartozik valahová, azaz tagja egy bizonyos
közösségnek, amelyben kölcsönös kötelezettségek érvényesülnek, és végül tudja és érzékeli
azt, hogy másoktól különféle (érzelmi, információs és materiális) erőforrás várható.
Ennek hatására, a személyben erősödik az identitásérzés, fokozódik az önértékelés, csökken a
fenyegetettség érzése, javul a közérzet, nő az élethelyzet stabilitása, csökken a lelki teher, a
személy könnyebben talál új megoldási módokat nehézségei megoldására (coping
mechanizmus) és mérséklődik a stresszre adott pszichés és szomatikus válasz.
Eredetét tekintve a társas támasz két forrásból származtatható: az egyik a szociális háttér,
amely egy diffúz védelmi funkciót tölt be a személy életében. Ezt a szociális hátteret a család,
a barátok, az ismerősök, azaz azon személyek csoportjai jelentik, akikkel az egyén valamilyen
kapcsolatban áll. A támasz másrészt a különböző egyszemélyi kapcsolatból nyeri energiáját.
Ebből a szempontból természetesen az egyén számára kiemelten fontos személyekhez fűződő
kapcsolatnak van jelentősége.
A mindennapi életben a szociális háttér, a szociális háló által biztosított védelem elegendő a
kihívások megoldásához. Bizonyos helyzetekben azonban az individuális kapcsolatok
közvetlen segítségére, extra támogatására is szükség van. Ilyen közvetlen, direkt támaszt kell
biztosítanunk pl. a betegekkel való első találkozáskor, a diagnózis közlésekor, műtétet
megelőző és azt követő felvilágosító beszélgetések során, krízis helyzetben (identitás krízis,
fejlődési krízis, haldoklás, gyász) vagy a személy izolálódása esetén, azaz szociális háttér
mennyiségi vagy minőségi zavara esetén.
Attól függően, hogy a szociális háló hol elégtelen, hol lyukas, a személyek különböző jellegű
direkt támaszt igényelhetnek. Ennek megfelelően a társas támasznak a következő direkt
funkciói lehetségesek:
- védelem, mint anyai támasz;
- bátorítás mint apai támasz,


Megjelent: Szeverényi Péter és Forgács Attila: A szülés alatti társas támasz jelentősége. in:
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- mintanyújtás mint szülői támasz,
- reménykeltés, mint isteni támasz,
- információnyújtás, útmutatás, mint tanári támasz.
Ha az említett megállapításokat a szülőszobai társas helyzetre vonatkoztatjuk, akkor könnyen
belátható, hogy a szülőnőnek kifejezett a direkt támasz iránti igénye, tehát célszerű a
szülőszobán a társas kapcsolatok rendszerét is tudatosan megszervezni.
Milyen jellegű támaszt várnak a szülőnők? Hodnett és Osborn szerint először is szükségük
van bizonyos fizikai támaszra (végtag- és derékmasszázs, testhelyzet változtatás segítése,
homlok letörlése, borogatás, kézfogás). A szülőszobai személyzet is nyújthat jelentős érzelmi
támaszt (bátorítás, halk zene, lágy beszéd, folyamatos jelenlét, érzések kimondásának
segítése). Szükség van információnyújtásra, útmutatásra (légző technikák instruálása,
komforttechnikák bemutatása, nyomási technika bemutatása, leletek elmagyarázása,
informálás a szülés haladásáról, történések értelmezése.) És végül jelentős a képviseleti
támasz iránti igény (kérések tolmácsolása mások, pl. a család felé, részvétel a
döntéshozatalban).
Természetes az, hogy a szülőnők a szakembertől, a szülőszobai személyzettől és a
hozzátartozótól más-más súllyal várják a társas támaszt. A megfigyelések arra utalnak, hogy a
szakembertől főleg érzelmi és információs segítséget remélnek, míg a hozzátartozók a fizikai
és érzelmi támasznyújtásban lehetnek különösen hatékonyak. A támogató (szupportív) hatás
függ attól, hogy ki adja azt (orvos, nővér, partner stb.) attól, hogy a szülőnő milyen
kapcsolatban van az adott személlyel, attól, hogy a vajúdó milyen mértékben várja a támaszt,
de attól is, hogy a támasz milyen jelentést hordoz.
Az irodalom elkülönít észlelt és kapott támaszt. Az észlelt támasz a támogatás szubjektív
értékét jelenti, tehát arról van szó, hogy a kapott támaszt a fogadó személy hogyan értékeli. A
kapott társas támasz a támasz látható, objektív részét jelenti. A megfigyelések arra utalnak,
hogy a támasz pozitív hatása gyakran nem az objektív mennyiségtől függ, hanem sokkal
inkább a fogadó személy által felfogott, észlelt mértéktől. És ez így van a szülőszobában is.
Ne tartsuk a vajúdót hálátlannak, ha nem viselkedik úgy, ahogy azt mi szeretnénk, vagy
elvárnánk. Lehetséges, hogy ez azért történik, mert ő a mi valós segítség- és támasznyújtási
szándékunkat másképpen észleli. Egy nehéz helyzetben lévő vajúdó esetében, aki a szülést
valóban szenvedésként éli meg, az értelmi, logikai ráhatás eredménytelen lesz. Az ilyen
vajúdó viselkedését már kevésbé irányítja az agykéreg. Sokkal jelentősebb a kéreg alatti
központok és a limbikus rendszer viselkedést irányító szerepe, amely az érzelmi működések
központja. Tehát az ő esetében az érzelmi támasz iránti igény kifejezett. Akkor tudunk
segíteni rajta, ha csökkentjük a félelmét és növeljük a biztonságérzetét. Ezt pedig nem lehet
elérni elmagyarázással (információs támasz), hangos szóval, netán kiabálással és még kevésbé
nyílt vagy burkolt fenyegetéssel.
Hétköznapi nyelven fogalmazva azt is lehet mondani, hogy a vajúdó a szülészeti
segítségnyújtás mellett emberi, humánus odafordulást is igényel. A segítő emberi kapcsolat
törvényszerűségeit – mint tudomány – a pszichológia is tanulmányozza. A társas támasz
jellemzőinek bemutatásával az volt a célunk, hogy az érdeklődőt hozzásegítsük ahhoz, hogy a
szülőszobai társaslélektani, emberi történéseket több hozzáértéssel vizsgálhassa. De ennél ma
már tovább is lehet lépni, hiszen csak ezen ismeretek birtokában készíthetjük fel a terheseket,
a párokat a szülésre. De ugyanígy szükség van ezekre az ismeretekre az orvostovábbképzés és
a korszerű szülésznőképzés területén is.

2

Testkép, fogyókúra1
Forgács Attila
A felmérés kedvezőbb adatokat hozott a vártnál. A megkérdezettek egészségtudatosabbak,
tájékozottabbak, többet mozognak, mint az az előzetes hazai és nemzetközi szakirodalom
alapján várható volt (Antal et al. 2017). A helyzet mégis kritikus.
5-ből 2 gyerek elégedetlen a testsúlyával: nagyjából minden 4. szeretne soványabb, minden
7. súlyosabb kíván lenni. A lányokra jellemzőbb a fogyás iránti vágy.
Igen erős és zavaros médianyomás próbálja rávenni a társadalmat az ideális testsúly elérésére.
Az elmúlt bő 20 évben több mint 1200 különféle hazai fogyókúrareklámot gyűjtöttünk össze.
Azonban ez a szám biztos, hogy nem teljes, egyszerűen képtelenség követni ma már a
fogyókúraipar trendjeit. Négynaponként bukkan fel egy teljesen új technika. Minden 8000
magyarra jut legalább egy önálló fogyókúrás módszer. Semmilyen szolgáltatást,
termékcsoportot, eszmét nem hirdetnek ennyiféleképpen, mint a testsúlyfogyasztást. A
reklámok egyik sajátossága, hogy mindenféle bizonytalan hatóerejű módszereket ajánlanak –
többnyire – olyanok, akik az adott szakterületen nem számítanak képzett szakembernek.
Minden ötödik gyerek alapvetően internetes tanácsokra hagyatkozik, melynek gyakran
része, hogy néhány napig egyáltalán nem étkeznek semmit!
Fogyókúrás ígéretek árulása jó befektetés. Egyrészt tömegeket tart el, másrészt gyorsan
megtérül. A 150 leggazdagabb magyar között egy fogyókúráztató guru is található. A 3
legnépszerűbb hazai közösségi oldalból 2 - az Update Low Carb (1 millió 400 ezer tag) és a
Rubint Réka oldala (936 ezer rajongó) - a fogyókúrával foglalkozik. Összehasonlításképpen az
elmúlt 15 év miniszterelnökei iránt töredéknyi érdeklődés mutatkozik. (Orbán Viktornak 2018.
július 12-én 622 ezer, Gyurcsány Ferencnek 216 ezer követője volt a Facebookon.) A
Magyarországi Tartalomszolgáltatók Egyesülete 2016-os felmérése 5,1 millió magyar
Facebook felhasználót talált, akik közel harmada érdeklődik az Update diétás technika iránt.

•
•
•
•

Indokolt fogyókúrázni, mert:
Túlsúlyos a lakosság
Egyre hamarább, egyre többen és egyre
inkább elhíznak
A túlsúlynak komoly egészségügyi
kockázatai és következményei vannak
A kezelésnek magas költségei vannak

Bajok a fogyókúrával:
• Nem az fogyókúrázik, akinek tényleg
kellene
• Hatástalan, vagy ártalmas technikával
próbálnak fogyasztani
• A segítő személy alkalmatlan a feladatra

A soványak 9%-a, a túlsúlyosak 24%-a elégedett a súlyával.

Megjelent: Forgács Attila: Testkép, fogyókúra. In: A magyar gyermekek és fiatalok életmódja. Táplálkozás,
testmozgás és lélek. (Szerk.: Antal Emese és Pilling Róbert) TÉT Platform kiadása, Budapest, 2019. 54-56.oldal
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A súlyfelesleg a 20.század elejéig a tehetősség és az egészség jele volt. Ugyanis a népbetegség
a - rossz körülmények következtében terjedő - TBC volt, ami étvágytalansággal és
soványsággal járt. Az enyhe túlsúly a jóllét és egészség jele volt. A 19.század végén forradalmi
változások zajlottak a közlekedésben (vasutasítás) és a termelésben (gőzgépek). Mindezen
változások korábban soha nem tapasztalt élelmiszerbőséget biztosítottak a tehetősebb polgári
rétegeknek. A termények hatékonyan és gyorsan mozgathatóvá és terjeszthetővé váltak. A
nagyvárosi polgár több és változatosabb ételhez juthatott hozzá, mint 250 éve egy király. Az
árubőség és a kényelem tette lehetővé a túlsúlyt. A súlygyarapodás pedig megváltoztatta a test
bőségjelekkel kapcsolatos eredeti pozitív viszonyulást.
Minden 10. gyerek túl van már legalább egy fogyókúrán: kb. azonos arányban 1-2-3 vagy
több alkalommal, de az átlag még az alkalmi fogyókúrások között is magas, 3,7 alkalom. A
korral a fogyókúra „esélye” nő, és valamivel gyakoribb a lányok körében, mint a fiúknál.
A tartós bőség, valamint a technikai fejlődéssel terjedő kényelmi (mozgásszegény) életmód
tömeges súlynövekedéshez vezetett, aminek következtében – az utóbbi bő évszázadban megjelent a karcsúság iránti vágy (Antal, 2016).
A karcsúság, mint a női ideálkép terjedése egyidejű a szüfrazsettek szavazati jogszerző harcával
(Haraszti, 1996). Lady Constance Lytton (1869-1923) szüfrazsett vezér elzárást kapott
Liverpoolban egy demonstráció miatt. A börtönben éhségsztrájkja során 8 alkalommal
kényszeretették. Feminista követői szolidaritási éhségsztrájkba kezdtek. Azóta is, az evészavar
az éhségsztrájk és a női egyenlőségi harc egy formájának tekinthető.
A lányok között dupla annyi a sovány, mint a fiúk között. Szerényebb mértékben a túlsúly
tekintetében is a lányok az érintettebbek.
A szüfrazsettek éhségsztrájkja olyan mintát adott, hogy a modern nők azóta is önként koplalnak.
A férfiak sokkal ritkábban betegszenek meg olyan táplálkozási zavarokban, melyekben a
testsúly ellenőrzése a vezető tünet (anorexia nervosa, bulimia nervosa).
A testsúly kontrollálása indokolt, hiszen a lakosság egyre fiatalabban és egyre inkább elhízik,
ráadásul egyre többen cipelnek túlsúlyt. Ugyanakkor a szakszerűtlen fogyókúra és diéta
nemhogy súlyleadással, de sokkal inkább hízással jár. Ráadásul az indokolatlan és drasztikus
fogyókúra más esetekben kimondottan életveszélyes, a kóros soványságban szenvedők 8%-a
10 éven belül meghal.
A társadalmi kommunikáció nagy nyomással próbálja – elsősorban a nőket – rávenni arra, hogy
legyenek soványabbak. A hirdetések döntő többsége női lapokban jelenik meg. A reklámok
nem azokra hatnak, akik számára indokolt lenne a fogyás.
A fogyni vágyók negyedének teljesen megfelelő a testsúlya a neméhez, magasságához és az
életkorához mérten. A többiek azonban valóban súlyfelesleggel bírnak, sőt, ötödük kórosan
elhízott. A kilókat felszedni vágyok kétharmada normál testsúlyú, súlygyarapodásra csak
az egyharmaduknak lenne valóban szüksége. A súlyukkal elégedettek között minden tízedik
sovány, 3% kórosan sovány, minden negyedik pedig súlyfelesleggel bír.

A fogyireklámok egész évben teremnek, mégis megfigyelhető némi szezonalitás a
megjelenések sűrűségében. Két főszezon van: az év végi nagy zabálásokat követően, illetve a
nyár eleji strandidőszak (a bikini szezon) beköszöntése előtt.
A testsúlyfogyasztás a belgyógyász, a dietetikus, a gyógytornász, a pszichológus, valamint a
(diétás) szakács kompetenciája lenne. A fogyókúrareklámokat egyáltalán nem a szakértőkre
bízzák. Az egykori rendőrt, a celebet, a könnyűzenei énekesnőt, a fitnesz bajnokot, a testnevelő
tanárt, a színésznőt, a fodrászt, a manikűröst, a kozmetikust teszik meg véleményformáló
szereplőnek.
Az anorexia szektásodik, mégpedig az internet felhasználásával, egy korábban nem ismert
jelenség, a virtuális net-szekta, vagy ha úgy tetszik, e-szekta ütötte fel a fejét. A kórosan
(életveszélyesen) sovány betegek újabban Proana című internetes blog-oldalakon tartanak
egymással kapcsolatot. Lelkesítik egymást, hogy közösen minél nagyobb súlyt adjanak le. Az
oldalak látogatói titkos megkülönböztető jegyet hordanak magukon (pl. egy bizonyos színű
karkötőt), egyébként rejtőzködési technikákat osztanak meg egymással. Támaszt nyújtanak
egymásnak az egyre drasztikusabb koplalásban. Technikákat közölnek, miképp lehet hódolni
az éhezés dicsőségére, hogyan lehet ellenállni az orvosi beavatkozásnak, vagy a szülők,
pedagógusok és a nem anorexiások nyomásának (Vörös, 2012).
A gyerekek közel fele nem reggelizik minden nap: 6% soha, 22% pedig legfeljebb heti
néhányszor.
Jóllehet az étkezések kihagyásának leggyakrabban életmódbeli, esetleg gazdasági okai vannak,
a koplalás és az evés mellőzése ideológiává, sőt vallássá is válhat. Már hazánkban is vannak
halálos áldozatai a fényevésnek (más néven a pránaizmusnak), ami híveinek az a rögeszméje,
hogy lehetséges táplálék nélkül élni.
Az anorexia virtuális vírusa az interneten terjed. Ez olyan e-vírus, ami nem a számítógépet,
hanem használóját fagyasztja le. Újra kellene indítanunk a rendszert!
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Abstract
In this theoretical study, certain characteristics of orthorexia nervosa (ON) are assessed. As a type of disordered eating, ON is
characterized as pathological healthy eating obsession. By reviewing previous literature, four orthorexic traits are investigated whether they
meet the conditions of becoming adaptive drivers of human behavior. First, learned neophobia to avoid “improper” foods is considered as
an advantageous strategy, secondly, ON being a cohesive force based on common beliefs and its religious, virtuous characteristics is
adaptive as well. The third orthorexic trait in the form of physiological consequences (refeeding syndrome, malnutrition) suggests that ON is
rather a nonadaptive health behavior, along with the fourth characteristic, namely, the psychological disturbances that health anxiety may
induce. To conclude, ON can be viewed as an inherently useful tool to protect one’s health by diet, but also as a phenomenon which has
extreme forms causing health problems. The exact etiologies are unexplored, therefore, the psychological, social and cultural drivers of
extreme healthy eating are important to understand for future improvements. In order to establish the criteria and therapeutic guidelines, it
would be beneficial to collect narrative data and experiences from individuals with orthorexic tendencies.
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Although diagnostic boundaries and clear definitions are not yet set, academic attention has risen to contribute
to the current scientific literature on the phenomenon called “orthorexia nervosa” (ON) in the past few decades.
The term was first mentioned in a non-scientific journal, in context of the increased interest towards proper food
and developing devotion to certain healthy dieting habits (Bratman, 1997). Later, Gleaves, Graham, & Ambwani
(2013) characterize ON the following way:
1. spending large amounts of time (more than three hours per day) thinking about, shopping for, and
preparing healthy food,
2. feeling superior to those with differing eating habits,
3. following a particular health-food diet rigidly and engaging in compensatory restriction to make up for
any dietary indiscretions,
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4. tying self-esteem to adherence to the diet (feeling guilt and self-loathing when straying and self-satisfaction when complying), and
5. turning eating 'properly' into the central focus of life, at the expense of other personal values, relationships, previously enjoyed activities, and sometimes, ironically, physical health. (Gleaves, Graham,
& Ambwani, 2013, p. 2)
Twenty years after coining the term ON, and after experiencing an emerging interest from medicine and psychology, Bratman added that being a “health-junkie” will only become pathological if further progression takes
place: obsessive thinking, compulsive behavior, self-punishment and escalating restriction may become central
drivers of life, while hindering other important areas (Bratman, 2017). A review study conceptualized ON as
“health food addiction”, labeling it as a behavioral addiction (Dudás & Túry, 2008). Loss of self-control and impairment in social functioning, as part of addiction’s definitions (American Psychiatric Association, 2013) were
also proven to be present in the individuals’ lives suffering from compulsive “orthorexic” preoccupation (Catalina
Zamora, Bote Bonaechea, García Sánchez, & Ríos Rial, 2005; Rangel, Dukeshire, & MacDonald, 2012). Thus,
besides the obsessive-compulsive traits and the risky dietary restrictions, addictive behavior can also be a valid
criterion for labeling ON as a medical issue. However, since “orthorexic” symptoms and diagnostic criteria are
not concretely defined, it has not yet become a psychiatric disorder as a part of the Diagnostic and Statistical
Manual of Mental Disorders (DSM-5) (American Psychiatric Association, 2013).
Anorexia nervosa (AN) is characterized by refusal of nutrients and severe body image disturbances (American
Psychiatric Association, 2013). The evolutionary advantages of AN have been tackled by past studies. For example, Gatward (2007) states that in its symbolic sense, it has been considered as a reaction to feeling threatened and it is a form of resignation from power. Thus, holding on to weight loss is signifying the lack of status
and fighting capabilities by avoiding competition and combat, and this protects themselves of potential failure
as well. Jánosi and Túry (2012) indicate that fashion and dieting industry benefit from the ability and enthusiasm of women’s control over their bodies. This increased aspiration to lose weight is originated from the female
fitness marker of a hip/waist ratio, signaling reproductive potential. Therefore, its extreme anorexic form is a
competitive strategy among women (Abed, 1998).
ON is becoming an increasingly well studied topic by several scientific branches, yet it has received no attention from an evolutionary perspective. The aim of this study is to assess certain characteristics of ON. By reviewing previous literature, four traits are investigated whether they meet the conditions of becoming adaptive
drivers of human behavior.
First, the psychological mechanism and the roots of selective eating are identified and studied whether orthorexic tendencies have common roots with taste aversion and neophobia. Secondly, it is theorized that the trait of
group cohesion, as an adaptive psychological mechanism is also present in individuals that have orthorexic
tendencies. However, there are also disadvantages which confirm the unlikelihood that orthorexia is a beneficial
behavior in evolutionary terms. As the third typical orthorexic phenomenon, nutritional health threats are reviewed. Finally, orthorexic behavior also may have the downside of developing psychological disturbances such
as depression and anxiety which will be discussed. There are both ‘pro’ and ‘con’ arguments to the evolutionary
explanations of ON, which are important to be synthesized.
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Method
This theoretical study follows the structure of dialectic reasoning; starting with a thesis (ON evolving as an
adaptive mechanism) and developing a contradictory antithesis (ON is rather non-adaptive), both grounded by
evidence from previous literature. Synthesis is achieved by reconciling both possibilities and proposing further
realms of research questions in the unexplored field of ON.

Results
Orthorexia May Be Adaptive due to Selective Eating
One type of selective eating is neophobia: an adaptive, reflexive reaction to certain food types, common in the
animal kingdom (Addessi, Galloway, Visalberghi, & Birch, 2005). Taste aversion is oftentimes an unconditional
reaction; it does not require any consciousness. Even the molluscs are able to learn to sense what contains
toxins, and to differentiate between odors and flavors, which was inevitable for surviving without food poisoning
(Ratcliffe, Fenton, & Galef, 2003), thus, there is no need to experience all food sources whether they are edible
or poisonous.
However, neophobia can also be a learned behavior. Social species are able to learn food preference, as
Jouventin, Pasteur, and Cambefort (1977) also demonstrated while studying baboons. The experiment’s results
showed that they could observe each other’s food preference. Five baby baboons witnessed an adult baboon
eating red-colored unflavored bananas while avoiding blue-painted bananas flavored with quinine. Fifteen days
after the experiment, four of the five children had eaten the red bananas, but reluctantly and unpleasantly tasted the blue ones, although they were the same unflavored ones.
Selective eating and neophobia developed by orthorexic individuals are also based on similar principles: either
reflexive aversion (Thompson, Cummins, Brown, & Kyle, 2015), or social learning (Nicolosi, 2007). Neophobia
as an orthorexic strategy is particularly present regarding foods that are believed to be impure or improper.
Nicolosi’s (2007) theorizing suggests that neophobic food anxiety about “bad” (p. 52) food is oftentimes based
on the fear of the “artificial” (p. 44), expressing hostility towards biotechnologies, as opposed to “natural” connected to “the myth of Eden” (p. 53). It has been shown that model-following social learning about food is not
exclusively human-specific phenomenon, thus, its evolutionary roots are more apparent (Jouventin, Pasteur, &
Cambefort, 1977).

Orthorexia May Be Adaptive due to Its Social Characteristics
Baumeister and Leary (1995) studied the necessity of belonging to a group and found that contacting fellow
human beings is one of the most important drives of life. Joining the group provides security, knowledge, satisfaction, a drive to reach certain goals, and it also encourages information exchange.
Well-organized ideas and common beliefs helped the survival and reproduction of members of the group. Magical-religious beliefs are held by all humans (Csányi, 2006). As Mircea Eliade (2014, p. 11) put it, we are all descendants of "homo religiosus", so the modern man has brought many private religions, while drifting away
from traditional religions as a “desacralized” individual. Beyond institutionalized religion or even spirituality, sa-
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cred ideologies can also hold pseudo-control and mythological elements. While profane space for humans is
unorganized, sacred spaces provide a "solid point" for the believer to hold on to, which stands out in the chaos.
For orthorexic individuals, this cohesive force is finding the perfect diet and maintaining health. Pure food and
clean eating have provided stability and control for people with disordered eating (Rangel, Dukeshire, &
MacDonald, 2012), and it has also been shown that social media groups and hashtags have the ability to provide a space to connect, understanding and provide support for like-minded people (Juarascio, Shoaib, &
Timko, 2010; Turner & Lefevre, 2017).
Another theory-oriented study suggests that orthorexic behaviors are relevant evolutionary strategies because
they can enable earning recognition and honors from others (Musolino, Warin, Wade, & Gilchrist, 2015). When
humans were in the process of organizing into societies, each group member had a need to develop a position
in the community, which also proved to be useful: competition for organizational positions and leading roles was
an important organizing force. Status is gained by earning recognition and honors from others and competitive
situations (McAdams, Hoffman, Mansfield, & Day, 1996). Personal accounts from the qualitative study conducted by Musolino, Warin, Wade, and Gilchrist (2015), demonstrate how health consciousness reflects the person’s moral quality. For the individuals quoted, weight is tied to purity as a moral and spiritual quality. “Kelly, for
example, took great pride in holding this superior position and sharing her knowledge with friends and acquaintances”; “(…) women would regularly praise Gemma for her rapidly shrinking physique, and ask how she has
achieved such quick weight loss - clearly positioning her as a success.” (Musolino, Warin, Wade, & Gilchrist,
2015, p. 23). The theme of taking care of oneself placed them higher in their social networks, which reinforced
their practices and beliefs that progressed further their disordered eating.

Orthorexia Is not Adaptive due to Possible Health Complications
In current literature, four specific case studies are standing out, that demonstrate secondary symptomatology,
that is, physiological consequences occurring due to restrictive healthy eating. Mathieu (2005) quotes Bratman
referring to a case when he met a woman whose starvation-induced heart failure and subsequent death was
due to a strict healthy food-based diet. Park et al. (2011, p. 33) report the following about a patient: “He had
eaten only 3-4 spoons of brown rice and fresh vegetable without salt for three months to treat his tic disorder.
He developed hyponatremia, metabolic acidosis, subcutaneous emphysema, mediastinal emphysema, pneumothorax, and pancytopenia.” Moroze, Dunn, Holland, Yager, and Weintraub (2015) reported their patient to
have 3-year history of poor nutrition resulting in weight loss with significant malnutrition. Followed by curing this
patient, the first formal proposal for diagnostic criteria has appeared, adding more importance to the fact that
orthorexic behavior might be harmful to one’s health. Reported by Nauta, Toxopeus, and Eekhoff (2016), another case study mentions a 71-year-old male who did not meet the criteria for a DSM-registered eating disorder,
but his obsession with his diet that contained exclusively vegetables, oil and water led him to heart failure, cachexia and biochemical disturbances, gastrointestinal complications. Malnutrition can cause deficit in cognitive
functions as well due to the possible nutrient imbalance of special diets (Bayless et al., 2002), which has been
the leading argument for considering orthorexia as a serious issue (Dunn & Bratman, 2016).
As a result of severe malnutrition, refeeding syndrome may occur in restrictive eating disorders, as after drastic
food withdrawal, poorly reintroduced meals could lead to fatal complications (Matthews, Capra, & Palmer,
2018). Due to such difficulties, two deaths have been reported by the organizers of two juice cleanse fasting
retreats in Hungary (Bóna, Forgács, & Túry, 2018). Reaching relief from fasting is not a new concept: withdraw-
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ing food for a longer period is a regular ritual for the major religions (Lukács & Kézdy, 2008). More recently,
fasting practices are introduced as a "detoxification" endeavor in Western culture, as an opportunity to stay
away from work stress and family, while experiencing a real de-loading. Despite their aim of staying healthy and
“clean their bodies”, the two mentioned participants were not following the strict suggestions of avoiding binge
eating (Bóna et al., 2018, p. 1144). The rare deaths that may occur after these retreats are especially tragic as
they have been attending to improve their health.

Orthorexia Is not Adaptive due to Psychological Disturbances
A recent case study showed connection between major depressive disorder and ON (Lopes, Melo, & Pereira,
2018). It presents a set of orthorexic traits that the patient has had over twelve months, followed by symptoms
of depression. Mirtazapine medication ended both their depressed state and preoccupation with healthy eating,
which led to raise their BMI from 16.2 to a normal state of 19.3. In another case description, it has been shown
that olanzapine (antipsychotic medication) is also effective in curing magical thinking and obsession that were
originating from the beliefs in the health qualities of the diet (Moroze et al., 2015).
Clean and natural eating or limiting the amount of food is representing self-care and responsibility for health.
The notion of healthism was termed to describe this individual obligation by Crawford in 1980. Going beyond
the arguments about the obvious benefits of healthy eating habits, “healthist” standards may lead to cognitive
distortions. Achieving and maintaining the perfection of the elaborate athletic body becomes a moral issue in
the code of “healthism”, over-emphasizing the willpower and responsible behavior required (Crawford, 1980).
Eating - just like the body - must be perfect as well. Thus, the lean body struggling with the perfect diet is an
important part of the value system of healthism, which draws a visible line between them and those who are not
as attentive and responsible. A person who eats healthy, controls impulsivity, has energy and goals for which
he/she works with discipline that is a “twisted version of the Protestant work ethic” (Musolino, Warin, Wade, &
Gilchrist, 2015, pp. 23-24). However, these standards are equivalent to perfectionism which is a significant correlate with orthorexic tendencies, as well as fearful and dismissing attachment styles (Barnes & Caltabiano,
2017; Oberle, Samaghabadi, & Hughes, 2017). Cognitive distortions and obsessive-compulsive disorder have
also been suggested to have a strong association with orthorexic tendencies (Belloch, Roncero, & Perpiña,
2016; Brytek-Matera, Fonte, Poggiogalle, Donini, & Cena, 2017; Gramaglia, Brytek-Matera, Rogoza, &
Zeppegno, 2017; Hadjistavropoulos & Lawrence, 2007; Koven & Abry, 2015).

Discussion
The present theoretical study, first in the literature, examines ON in the context of evolutionary strategies. While
reviewing the existing literature, the authors revealed selective eating and group cohesion as two possible
adaptive behavioral mechanisms that may have allowed ON to become a widespread phenomenon (Musolino,
Warin, Wade, & Gilchrist, 2015; Rangel, Dukeshire, & MacDonald, 2012; Turner & Lefevre, 2017). Followed by
that, biomedical and psychological conditions were listed that contradicted its existence as an adaptive mechanism (Bóna, Forgács, & Túry, 2018; Moroze, Dunn, Holland, Yager, & Weintraub, 2015; Nauta, Toxopeus, &
Eekhoff, 2016; Park et al., 2011).
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Reconciling the Extremities: ON as a Coping Mechanism With Modern Health Worries
Despite not having its own DSM-5 category, ON is present in modern, western world, as a possible coping
mechanism to handle the rapid cultural evolution and changes of human urban environment. According to
Nesse’s (1999) hypothesis, some adaptive strategies from the past are not anymore beneficial, because what
causes danger has changed significantly in the modern environment (Jánosi & Túry, 2012). A great example is
demonstrated by the “Savanna principle” (Kanazawa, 2004, p. 28), which claims that humans needed sugar
and fat for staying alive and developed a preference for “highly palatable” foods. However, the mutations that
helped our ancestors to survive once scarcity, are causing metabolic syndrome today, also referred to as “diabesity” (Koulouridis, 2004, p. 438). This psychological mechanism for preferring fatty and sugary foods and
sedentary lifestyle are now real problems that have developed attempts for solutions in the modern world.
The authors of the present study agree that it is possible that the mechanisms of selective healthy eating and
strong self-control are adaptive in the future. The counterintuitive mechanisms of restrictive eating could help
humans cope with the challenge of the obesogen environment in the 21st century. Cautious, healthy eating and
lifestyle interventions are possible solutions transforming the initial aims of orthorexic tendencies into adaptive
mechanisms. Understanding this phenomenon may challenge the existing psychiatric claim that ON is a new
eating disorder, if its non-extreme forms are causing significant life quality improvements. In future research,
this aspect needs to be underpinned with qualitative studies and narrative data, that measure life satisfaction
with those who live with this form of selective eating.

Healthist Identities, Orthorexic Societies: Finding the Middle Ground
Current living conditions in the modern western world are not only "forced" into abundance in terms of food, but
also information-wise. The most important factor for the dietary extremities turning into eating disorders is the
fast spreading of ideas and beliefs. The internet plays a significant role in food perceptions and attitudes that
generate a shift in the belief systems about nutrition (Freeland-Graves & Nitzke, 2013). The direct influence of
marketing and media, especially social networking sites has been proved to change social values of its young
consumers (McHale, Dotterer, & Kim, 2009). The advancement of virtual technology requires new ways of coping: the place of traditional large identity narratives is taken over by micronarratives, which seek boundaries
and fixed points in the uncertain world. This can cause allostatic imbalances, difficulties to maintain stability in
the process of this rapid change. Such adaptation difficulties require coping mechanisms: ON as an extremism
can be considered as one, that turns into harmful health behavior. Even though its primary purposes are benign, the secondary symptomatology is harmful to one’s health. The most common form of secondary symptomatology is malnutrition, but also the psychosomatic consequences of anxiety can be severe due to health worries. In future research, conducting more case studies in the clinical practice and collecting information from
undernourished patients about their lifestyle choices may improve the current dataset about ON.

Limitations
This study is not without limitations. The study lacks discussion of whether any of the behaviors or underlying
traits of ON have demonstrable heritability or have genetic links, which would suggest natural selection. This
absence suggests that more exploration and research on ON traits’ genetic background is necessary. Another
limitation is that the four orthorexic traits examined were picked based on clinical observations that were rein-
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forced by the referred studies, and not by using official nosological systems’s lists, due to the lack thereof. Further clarification of ON’s definition and its diagnostic boundaries needs a high priority.

Conclusion
To conclude, ON can be viewed as an inherently useful tool to protect one’s health by diet, but also as a phenomenon which has extreme forms causing health problems. The exact etiologies are unexplored, therefore,
the psychological, social and cultural drivers of extreme healthy eating behavior are important to understand for
future improvements. In order to establish the criteria and therapeutic guidelines, it would be beneficial to collect narrative data and experiences from individuals with orthorexic tendencies. This study reinforces the importance of interdisciplinary cooperation between social and medical sciences, and public health education, as the
evidence shows a clear link between poor diet and health consequences. In order to cure disordered eating,
having an unbiased, integrating discussion is important both in academic and non-academic fields.
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Klinikánkon végzett orthokeratológiai
kezelés hatása a bulbushossz-változásra rövidlátó gyermekek esetén
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Célkitűzés: A vizsgálat célja a klinikánkon orthokeratológiai kezelésen átesett 7–16 éves gyermekek bulbushossz-változásának nyomonkövetése.
Módszer: A myopia progresszióját 80 gyermek (40 fiú, 40 leány) 159 szemén vizsgáltuk a bulbushossz-változás alapján.
A leginkább progressziót mutató 7–16 éves korosztályból azokat a gyerekeket választottuk ki, akik legalább 5 hónapja kezdték az orthokeratológiai lencse viselését 2005 és 2017 között a Semmelweis Egyetem Szemészeti Klinikáján. A vizsgálatban résztvevők átlagéletkora az illesztéskor 11,7 év volt. A páciensek 95%-a európai, 5%-a ázsiai származású. A kezdeti
szemüveges korrekció szférikus ekvivalense –3,5 dioptria (min: –0,5 dioptria, max: –5,75 dioptria) volt.
Vizsgálatunk során a bulbushossz változását Zeiss IOLMaster 500 vagy Lenstar LS 900 interferometriás módszerrel
mértük. A statisztikai feldolgozást leíró statisztika és lineáris regressziós modellel végeztük, a szignifikanciaszintnek
p=0,05 értéket választottuk.
Eredmények: A bulbushossz növekedése 0,13 mm (min: –0,35 mm, max: 1,06 mm) volt az átlagosan 24,5 hónap
(5,1–111,3 hónap) követési idő alatt. A szemgolyó hossza 32,7%-ban csökkent, 2,5%-ban nem változott. A bulbushossz
növekedését 64,8%-ban detektáltuk (átlag: 0,26 mm, max: 1,06 mm). A követési időt figyelembe véve nem találtunk különbséget a fiúk és lányok bulbushossz változása között (p=0,9). A 7–9 éves korosztály nagyobb progressziót mutatott,
mint a 10–12 éves korosztály (0,29 mm vs. 0,14 mm), (p=0,001). Bár kevés volt az ázsiai páciens, de nagyobb progressziót mutattak, mint az európaiak (0,33 mm vs. 0,13 mm) (p=0,017).
Következtetések: Az orthokeratológia lassítja a rövidlátás romlását fiúkban és lányokban egyaránt. Érdemes minél korábban elkezdeni a kezelést, mert minél fiatalabb a gyermek, annál hajlamosabb a rövidlátás progressziójára.
Effect of orthokeratological treatment on the axial length changes of myopic children in our clinic
Introduction: The aim of the study was to analyse the data of 7–16 years old patients who underwent corneal reshaping
therapy (CRT) in the Department of Ophthalmology of Semmelweis University, Budapest, Hungary.
Methods: 159 eyes of 80 children (40 male, 40 female) were chosen to examine the progression of myopia based on
axial length (AL) elongation in the 7–16 year old age group who would wear orthokeratological (ortho-K) lenses for a minimum of five months. The mean age was 11.7 years (range 7–16 years) at the fitting time. In addition, 95% of patients were
Caucasian and 5% were Asian. The initial spherical equivalent was –3.5 diopters (min: –0.5 diopters, max: –5.75
diopters). For axial length measurement Zeiss IOLMaster 500 or Lenstar LS 900 intrferometry methods were used. For
statistical analysis, descriptive statistics and linear regression model were applied. The level of significance was 0.05.
Results: There was a 0.13 mm (min: –0.35 mm, max: 1.06 mm) progression during the mean 24.5 months (5.1–111.3
months) follow-up period. In 32.7% the AL decreased, and it did not change in 2.5%. We also detected eyeball elongation
in 64.8% (average: 0.26 mm, max: 1.06 mm). Considering the follow up period, there was no significant difference
between the axial length growth of females and males (P=0.9). The 7–9 year old age group showed more progression
than the 10–12 year old age group (0.29 mm vs. 0.14mm), (P= 0.001). Asians showed more progression (0.33 mm vs.
0.13 mm) (P=0.017) but unfortunately, the Asian and the Caucasian populations could not be compared statistically due
to the low number of Asian patients.
Conclusion: Orthokeratology is an effective method to slow myopia progression in boys and girls equally. The othokeratology
should start as early as possible, because the younger age group shows more progression than the older one.
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BEVEZETÉS
A myopia napjainkban világméretű
problémává és közegészségügyi
kérdéssé nőtte ki magát. A myopia
nemcsak távoli homályos látást jelent, hanem magasabb dioptriák
esetén a szemgolyó megnyúlása
miatt egyéb súlyosabb szemészeti
betegségek rizikófaktora lehet, úgymint az üvegtesti határhártya- és
retinaleválás, simplex típusú glaukóma, vagy a myopiás makuladegeneráció (25, 29). A myopia prevalenciája 15 éves korosztály tekintetében Kelet-Ázsiában a legmagasabb, 69% (Singapur 86%), míg
Mongólia vidéki területein a legalacsonyabb, 10% (31). A Brien Holden
Vision Institute metaanalízisen alapuló kimutatása szerint 2050-re a
világ populációjának 49,8%-a lesz
myop, és 9,8%-a nagyfokú myop
(15).
A környezeti tényezők jelentős szerepet játszanak nemcsak a myopia
kialakulásában, hanem a progreszsziójában is (40, 24, 26, 38). Számos
intervenció született a rövidlátás
lassítására. Az optikai módszerek
(21, 2, 6, 32) mellett széleskörben
hallani a farmakológiai (5, 3, 34, 36)
és sebészi intervenciókról (43, 22,
12, 1, 9, 41).
Az optikai progressziót lassító eljárások között a legígéretesebb az
orthokeratológiai kezelés (ortho-K)
és a multifokális lágy kontaktlencse
viselése. Napjainkig számos vizsgálat bizonyította az orthokeratológia
szerepét a myopiakontrollban (4,
14). Redukciós hatása megközelíti
az 50%-ot (39).
Vizsgálatunkban 7–16 éves korosztályba tartozó, orthokeratológiai
kezelésen átesett gyerekek többéves
bulbushossz, így myopia progressziós változásait kísérjük figyelemmel
és hasonlítjuk össze az irodalmi
adatokkal.

BETEGEK

ÉS

MÓDSZEREK

Klinikánkon 2005 májusa és 2017
decembere között 211 kis és közepesfokban rövidlátó páciens 420
szemén végeztünk orthokeratoló-

giai kezelést. Ezek közül a páciensek közül kiválasztottuk a leginkább progresszióra hajlamos 7–16
éves korosztályt, ami 80 gyermek
(40 fiú, 40 leány) 159 szemét jelentette. Az ő esetükben vizsgáltuk a
myopia progresszióját a bulbushossz-változás alapján. Kritérium
volt a kiválasztásban, hogy legalább
5 hónapja viseljék az éjszakai kontaktlencsét, hiszen ennél kevesebb
idő alatt nem biztos, hogy eleve várható romlás. A vizsgálatban résztvevők átlagéletkora az illesztéskor
11,7 év (7–16 év) volt. A páciensek
95%-a európai, 5%-a ázsiai származású. A kezdeti korrekció szférikus
ekvivalense –3,5 dioptria (min: –0,5
dioptria, max: –5,75 dioptria) volt.
Paragon CRT® Contact típusú
orthokeratológiai kontaktlencsét illesztettünk a legtöbb esetben, kivéve azt a hat szemet, amelyeknél a
lencse cilinderes dual axis változata
volt szükséges. A használt kontaktlencsék átmérője 10,2 mm és centrális vastagsága 0,2 mm. A kontaktlencse alapanyaga az éjszakai viselésnek megfelelő gázpermeábilis
fluoroszilikon acrilát, oxigén-permeabilitást jelző értéke (Dk) of
127×10–11 cm2/s (mL O2/ml Hgmm).
Egyetlen orvos végezte az összes illesztést a cég által javasolt illesztési
táblának (Professional fitting and
information guide Paragon CRT®),
és az európai protokollnak megfelelően (https://www.eurok.eu).
A bulbushossz-változást félévente
rendszeresen vizsgáltuk, nyomonkövetéséhez Zeiss IOLMaster 500
vagy Lenstar LS 900 intraferometriás módszert alkalmaztunk (mind
a kezdeti, mind az utolsó mérés
IOL Master: 7%, mindkét mérés
Lenstar-készülékkel: 72%, vegyesen: 11%). Egy 200 egészséges önkéntes szemét vizsgáló prospektív
tanulmány szerint a két műszer
által mért bulbushossz eredmény
között magas korreláció (R=0,9992)
mutatható ki (16). A 200 mérésből
csak négy esetben volt a két műszerrel mért eredmény között nagyobb, mint 0,1 mm különbség
(0,1–0,24 mm).
A statisztikai feldolgozást leíró sta-
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tisztika és lineáris regressziós modellel végeztük, a szignifikanciaszintnek p=0,05 értéket választottuk.

EREDMÉNYEK
A bulbushossz növekedése 0,13 mm
(min: –0,35 mm, max: 1,06 mm)
volt az átlagos 24,5 hónapos
(5,1–111,3 hónap) követési idő
alatt.
A szemgolyó hossza 32,7%-ban
csökkent (átlag: 0,11 mm, min:
0,01 mm, max.: 0,35 mm), 2,5%ban nem változott (század miliméter egyezéssel). A bulbushossz
növekedését 64,8%-ban detektáltuk
(átlag: 0,26 mm, min: 0,01 mm,
max.: 1,06 mm).
A követési időt figyelembe véve
nem találtunk szignifikáns különbséget a fiúk és leányok bulbushossz
változása között (p=0,9).
A 7–9 éves korosztály nagyobb
progressziót mutatott, mint a
10–12 éves korosztály (0,29 mm vs.
0,14 mm), (p=0,001).
Az ázsiaiak jobban progrediáltak,
mint az európaiak (0,33 mm vs.
0,13 mm) (p=0,017) de az ázsiai
esetszám alacsony volt (8 szem),
így sajnos ez a vizsgálati szempont
statisztikailag nem összehasonlítható.

MEGBESZÉLÉS
Bár orthokeratológiai témában már
1968-ban jelentek meg közlemények, a Paragon CRT® Contact volt
az első kontaktlencse, amelyik
FDA-engedélyt kapott gyerekek esetében éjszakai lencseviselésre 2002ben az Amerikai Egyesült Államokban. Klinikánkon 2005-ben kezdtük meg az orthokeratológiai lencsék illesztését. Kezdetben főleg felnőtteken alkalmaztuk, de a myopia
progresszióra gyakorolt lassító hatásáról való szélesebb körű tájékoztatás révén egyre nőtt, majd szinte
kizárólagos lett a gyerek páciensek
részvétele.
A bulbushossz (AL) és üvegtesti tér
hosszának változása a legprecízebb
módja a tengelymyopia követésének. Több információt kapunk be-
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lőle a rövidlátás patológiai rizikóira,
mint a legjobb korrekciós dioptriaváltozás rögzítéséből.
Az elmúlt évek során klinikánkon
megvizsgált bulbushossz-változás a
progressziót leginkább mutató 7–16
éves korosztályban (4, 19) az irodalmi adatokkal összevetve (1. táblázat) jelentősen alacsonyabb mértéket mutat a 2 éves nyomonkövetési
idő alatt (0,13 mm).
Miután az irodalmi adatok főleg
ázsiai pácienseket vizsgálnak az
összehasonlítás saját szemüveges,
vagy lágy nappali kontaktlencsés
kontrollcsoporttal lenne az igazán
hiteles, amely vizsgálatunk jelenleg
folyamatban van.
Számos cikk utal arra, hogy az ázsiai gyerekek között a myopia incidenciája magasabb, mint a fehér/európai gyerekek között (10, 30, 11).
Érdekes, hogy a magasabb incidencia ellenére a myopia progressziójában azonban nincs differencia a két
rassz között. Egy ausztráliai cikkben French és munkatársai leírják,
hogy bár a kelet-ázsiai gyerekek ese-

tén a myopia éves incidenciája magasabb, de a myopia progressziójában azonban már nincs szignifikáns eltérés az európai és a keletázsiai gyerekek körében (p=0,7)
(11). Nincs erős evidencia arra vonatkozóan sem, hogy alapvető
kontraszt lenne a myopia rizikójának genetikai hátterében európai és
ázsiai egyének között (35).
Mit is jelent az átlagos 0,13 mm
bulbushossz-megnyúlás, amit az öt
hónaptól a 9 évig terjedő vizsgálati
idő alatt kaptunk?
Pácienseink esetében nem mindig
követte a megnyúlás és dioptria
összefüggés a megszokott szabályt,
vagyis azt, hogy egy mm hozzávetőlegesen három dioptria (23). Időnként az is előfordult, hogy a gyermek esetében éveken keresztül
ugyanazt a paraméterű kontaktlencsét kellett rendelnünk, hiszen nem
volt refraktív hibája nappal a rendszeres éjszakai viselés mellett,
ugyanakkor a félévente rendszeresen ismétel AL-mérések a szemgolyó megnyúlását mutatták. Hyman

és munkatársai hasonló tapasztalatokról számoltak be. Az ő eseteikben egy dioptria változása 0,5 mmes bulbushossz-megnyúlással társult a 0,3 mm helyett. Beszámolójuk szerint gyerekek esetében még
emmetropia mellett is tapasztalható a bulbushossz növekedése, és ez
az eloszlás is követi a 1:2 arányt
(17). Ezzel az értékkel számolva a
0,13 mm megnyúlás a 7–16 éves
korosztály tekintetében az átlagosan kétéves követési idő alatt csak
–0,25 dioptria progressziót jelent az
orthokeratológiai kezelésen átesett
pácienseink esetén, ami igazán elgondolkodtató. Az 1. táblázat tartalmazza a különböző tanulmányok szemüveges, vagy 0,125%-os
atropint használó kontrollcsoportjának adott követési idejű bulbushossz megnyúlását (1. táblázat),
amelyből látható az orthokeratológiás módszer myopiaprogresszióra
gyakorolt jelentős redukciós hatása.
A myopia kialakulásában a genetikai faktorok és a környeteti tényezők (közeli munka, szabadtéri tevé-

1. táblázat: AL-változás korábbi tanulmányokból, saját eseteinkkel kiegészítve. Kontrollcsoport és ortho-K kezelt csoportok összehasonlítása
VanderVeen cikke alapján (37)
Szerző
Kakita et al.
(2011)

Etnikum

Kor
Kontrollcsoport Követési
(Páciensek
korrekció
idő
száma)

ALmérés

AL-növekedés AL-növekedés
(mm) kontroll (mm) ortho-K

Ázsiai

8–16 (42)

Szemüveg

2 év

Optikai
biometria

0,61±0,24

0,39±0,27

Cho and
Ázsiai
Cheung (2012)

6–12 (37)

Szemüveg

2 év

Optikai
biometria

0,63±0,26

0,36±0,24

6–12 (29)

Szemüveg

2 év

0,69±0,32

0,47±0,18

8–12 (22)

Szemüveg

5 év

1,41±0,68

0,99±0,47

8–11 (12)

Szemüveg

2 év

0,51±0,32

0,19±0,21

SantodomingoEurópai
Rubido (2012)
Hiraoka et al.
Ázsiai
(2012)
Charm and
Ázsiai
Cho (2013)

Optikai
biometria
Optikai
biometria
Optikai
biometria

Chen et al.
(2013)

Ázsiai

6–12 (35)

Szemüveg

2 év

Optikai
biometria

0,64±0,31

0.31±0.27

Lin et al.
(2014)

Ázsiai

7–18 (29)

0,125%
atropin

3 év

Optikai
biometria

0,34±0,09/yr

0,28±0,08/
yr

Zhu et al.
(2014)

Ázsiai

7–14 (65)

Szemüveg

2 év

Optikai
biometria

0,70±0,35

0,34±0,27

Pauné (2015)

Ázsiai

9–16 (18)

Szemüveg

2 év

Ultrahang

0,98±0,58

0,32±0,20

Saját esetek

Európai
(76 páciens)
Ázsiai
(4 páciens)

7–16 (80)

Nincs

2 év
Optikai
(0,5–9 év) biometria

Nincs adat

0,13±0,27
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kenység) szoros egységként játszanak szerepet (35).
Kínában kormányrendelettel próbálják a gyerekeket iskolaidőben a
szabadtéri tevékenységre ösztönözni. A magyar kormány is nagy gondot fordít a gyerekek sport oktatására. 2011-es rendeletben határozták meg (2011. évi CXC. törvény (Nkt.) 27. § 11), hogy az általános és középiskolás korú diákoknak heti öt órában kötelező a testnevelés óra. A magyar iskolák nem
mindig tudják biztosítani a tornatermi oktatást hely hiányában, és
sokszor kényszerülnek a gyerekek
az udvari, vagy utcai sporttevékenységre, ami a rövidlátás tekintetében kedvező, hiszen a szabadtéri
tevékenyégnek számos tanulmány
bizonyította a myopiaprogressziót
csökkentő hatását (33, 27). Korábbi
cikkek kimutatták, hogy a myopok
kevesebb időt töltenek a szabadban
és kevesebbet sportolnak, mint
egyéb fénytörési hibával rendelkező
társaik. Ezekben az esetekben nem
a sportolás, hanem a szabadban eltöltött idő a hatékony a progresszió
szempontjából (7, 8, 28). Érdekes,

hogy a szabadtéri tevékenység a
myopia keletkezésében megelőző
tényező, a kialakult myopia progresszióját azonban már nem lassítja
(42, 20).
A myopia kialakulásában szerepet
játszik az életkor, a nemi hovatartozás, valamint az is, hogy a szülők
rövidlátóak-e. A családtagok refrakciós hibáinak elemzése hasznos
lehet a gyerekek myopia fokának
megjóslásában (35). Egyes szerzők
szerint a női nem gyorsabb progressziót mutat, mint a férfi. A nembeli elválás 9 éves korban kezdődik
és 18 éves korra a fehér hölgyek kétszer akkora eséllyel lesznek myopok, mint a fehér férfiak (31). Egyes
tanulmányok a miénkkel egybehangzóan ezt a dogmát nem igazolták, csakúgy, mint Gwiazda tanulmánya, ahol szintén nem volt evidens a nemek közti differencia (13).
A fiatalabb, 7–9 éves korosztály klinikánk vizsgálatában nagyobb
progressziót mutatott, mint az idősebb 10–12 éves korosztály (p=
0,001), megerősítve korábbi vizsgálatok eredményeit (19, 4).
Pácienseink 32,7%-ában bulbus-

hossz-csökkenést tapasztaltunk.
Vajon ezekben az esetekben a
bulbushossz-csökkenést a sclera
struktúrának megváltozása, vagy a
chorioidea vastagodása okozza? Jin
és munkatársai 2018-ban megjelent
cikkében 3 hónapos ortho-K lencse
viselése után a horizontális zónában a kiinduláshoz képest szignifikánsan magasabb chorioidea-vastagság értékeket találtak, és a differenciaérték a makulatájon 9,8±23,5
μm volt (18). Az orthokeratológia
bulbushossz-csökkentő
szerepe
még további vizsgálatokat kíván.

KÖVETKEZTETÉSEK
Eredményeink alapján feltételezhető, hogy fiatalkorban a myopizálódás folyamata befolyásolható, lassítható, esetleg bizonyos mértékig
visszafordítható is lehet.
Az orthokeratológia lassítja a rövidlátás romlását fiúkban és leányokban egyaránt. Érdemes minél korábban elkezdeni a kezelést, mert
minél fiatalabb a gyermek, annál
hajlamosabb a rövidlátás progreszsziójára.
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11.2 FLEXIBLE WORK ARRANGEMENTS AND OTHER
FAMILY-FRIENDLY MEASURES AMONG HUNGARIAN
COMPANIES
István János Tóth, Miklós Hajdu & Ágnes Makó

1 See: inc.com. The study examines three of these: 1) part-time
work, 2) flexible working time
and 3) home-office or remote
work.

Companies might offer flexible work arrangements for their contracted employees,1 which could considerably help workers to achieve a better work-life
balance and promote the reconciliation between work and family life. As
a result, these employment forms create family-friendly surroundings for the
employees.
The empirical economic literature thoroughly addresses the question of the
effect of flexible forms of employment on employee’s productivity, job commitment, motivation and on the firms’ productivity. The results so far (De Menezes
et al. 2011) are controversial. While 30–60 percent of the research underlined
that flexible work arrangements have a positive impact on job commitment,
motivation and the productivity of the company another significant part of
the research did not find any positive statistical link between these factors.
The ILO’s overall analysis on small and medium enterprises (Croucher et
al. 2013) came to very similar conclusions. According to these, flexible work
arrangements might increase workers’ productivity and also might promote
work-life balance; they could increase workers’ well-being, satisfaction, confidence and motivation although the empirical analyses did not underline the
conclusion that these impacts would prevail everywhere and directly (Croucher
et al. 2013). The analysis of the ILO particularly stresses that the gender factor has to be taken into account by the planning of policies promoting flexible forms of employment.
The new research of Beckmann (2016) studies the application of a certain
type of flexible work arrangement, the self-managed working time (SMWT) by
using German company panel data. According to his results, five years after its
introduction, the SMWT increased the company’s productivity significantly
by 9 percent whilst it also raised the labour costs by 8.5 percent. The author
stresses that SMWT contributed to the productivity gain both at the level
of the individual (worker) and the company and this could be interpreted as
the positive impact of the better incentive for workers and in connection with
this the de-centralisation steps taken by the company.
The aim of this current research is to study the extent to which companies
in Hungary use the different forms of flexible work arrangements and the
types of companies affected. Furthermore, it also examines the link between
the use of these forms and the adaptability of firms to the change of the business cycles. As the data collection analysed in our research is connected to
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a survey on the short-term economic situation of the companies we also had
the opportunity to examine the link between the companies’ short-term economic situation and the use of flexible work arrangements. The use of certain
types of these employment forms means the use of modern work organisation
methods2 at the same time and could therefore be interpreted as the proxy of
the use of these methods. Our expectation therefore is, that companies using
one or more types of flexible work arrangements are characterized by a better economic outlook in the given average business cycle than firms which do
not use these forms because – due to the greater organisational flexibility –
the former could faster adapt to the changes in the given business cycle and
could make a better use of the advantages of it than companies which do not
use flexible work arrangements or only to a lesser extent.
Data
For the analysis three surveys (2013, 2014 and 2016) of the Institute for Economic- and Enterprise Research of the Hungarian Chamber of Commerce and
Industry (MKIK GVI) were used which were carried out in the framework of
the institution’s research programme on the short-term labour market forecast.3 For the data collection the interviewers visited the managers of the sampled companies personally. (At larger firms typically the HR managers while
at smaller firms the owners or the executive directors.) This survey analyses
such a subsample of the original data collection from which micro enterprises
(with at the most 10 employees) are excluded and only those enterprises were
taken into account which provided a valid answer to the questions regarding
flexible work arrangements. The analysis examined the pooled sample of the
three data collections. In 2013 2,976, in 2014 3,429, in 2016 4,056 companies
and in total 10,461 companies were taken into account in the sample analysed.
Flexible work arrangements and other benefits
Companies could use more types of incentives and benefits in order to help
their employees with families. Based on the data collection of 2013 and 2014
67 percent of the Hungarian companies take into account the opening times
and periods of the educational institutions for the organisation of the working
time and for the granting of the paid-annual leave.4 This is followed by the opportunity for part-time work (57 percent),5 flexible working time (42 percent),
school starting support (35 percent), organisation of family events (28 percent), time off work for employees with families (14 percent), opportunity for
remote work/home office (11 percent), the reimbursement of holiday accommodation costs, support for children’s day-care at crèches and nursery schools
(3–4 percent) and finally ensuring day-care services for children (2 percent).
The data also illustrate that there are significant differences in the use of
certain flexible work arrangements in Hungary and that 31 percent of the

2 See Kallenberg (2001, 2003).
3 See the descriptions of the
data collections of 2013, 2014
and 2016 and the studies analysing the results MKIK GVI
(2013), (2014), (2016).
4 The question used in the data
collection of 2016 differed from
the previous ones. See question 43. on page 154 of MKIK
GVI (2016). Therefore, the
data of the 2016 survey is not
directly comparable with the
data of 2013 and 2014. On the
one hand, non-answering decreased significantly compared
to the previous surveys and on
the other hand the results of the
proportion on the use of flexible
work arrangements were systematically lower than before.
Therewith the order of the use
of the f lexible work arrangements studied did not change:
part-time employment was the
most widespread (52 percent),
this was followed by the f lexible working time (26 percent)
and the home-office or remote
work (7 percent). Consequently,
the outcomes of the surveys of
2013 and 2014 show a higher
proportion of flexible work arrangements than the real rates
as non-answering could rather
mean ‘no’ than ‘yes’.
5 These values are significantly
higher than the proportion of
employees in flexible forms of
employment according to the
Labour force survey of the CSO.
The explanation for this might
be that although a large proportion of companies use flexible
work arrangements it affects
only a small proportion of their
employees.
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companies did not ensure any of the three examined options – 1) part-time
employment, 2) flexible working time, 3) home-office or remote work – for
their employees. Additionally, 31 percent of the companies used only one,
26 percent two and only 7.5 percent all of the three preferential options at
the same time.
The spread of flexible work arrangements – estimations
Primarily, we studied the relationship between the examined elements of the
flexible work arrangements and certain characteristics of the companies, and
then we also examined its link with an important elemental indicator of the
composite index of the examinations related to the business cycle of companies namely the corporate leader’s opinion on the current economic situation.
In these surveys, the answers to the question regarding the assessment of the
current economic situation of the enterprise indicated the subjective opinion
of the leaders interviewed (OECD, 2003) and, as such, the answers reflected
the company’s adaptability to the given period of the business cycle and the
extent the company had been able to use the opportunities of the given cycle.
Our hypothesis regarding the economic situation of companies is that those
firms which make more of the examined forms of flexible work arrangements
available to their employees are more flexible and are able to react more quickly
to the changes of the business cycle which also has a positive impact on their
economic situation. On the other hand, in companies which do not offer any
types of flexible work arrangements to their employees (and apparently are less
likely to use modern work organisation practices and incentives in general)
the organisational structure is rather rigid and this is accompanied by weaker
adaptability and less successful economic activity. Therefore, we assume that
family-friendly measures enhance the situation of employees by ensuring a better work-life or work-family balance while at the same time they could also
contribute to the improvement of the companies’ adaptability and flexibility.
The findings suggest that companies in the industrial and service sector use
family-friendly arrangements to a larger extent: for example, the probability
of part-time work and flexible working time is 22–25 percent higher at companies in the industrial sector than in the agricultural sector. At the same time
the probability of the three, examined work arrangements (in order: part-time,
flexible working time and home-office or remote work) in the service sector is
higher by 38, 116 and 490 percent. Home-office and remote work is typical
for companies in the commercial sector especially at service provider companies. The impact of the size of the enterprise is trivial: obviously, there are
more positions at larger enterprises which could be transformed into flexible
forms of employment than at smaller companies. Based on the outcomes the
real difference exists between companies with less than 250 and those with
more than 250 employees. The probability of part-time work, flexible work-
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ing time and remote work at the latter is higher by 250 percent, 70 percent
and 80 percent than at companies with 10–19 employees.
Majority foreign-owned firms allow part-time work less frequently, however the probability that they have employees in a flexible working time arrangement or who work in home-office or remote work is 31 and 66 percent
higher. Exporting companies (with a maximum of 50 percent turnover from
export and those with a turnover from export above 50 percent) are also more
characterized by the use of these options: in order, the probability for flexible
working time is 21 and 24 percent higher than at companies producing for
the domestic market while the probability of home-office and remote work
is 70 and 81 percent higher.
As regards the economic situation it seems that there is no difference in the
connection with part-time employment among companies in a different economic situation while in the case of flexible working time and home-office or
remote work it could be considered that companies in a favourable economic
situation use these kind of flexible work arrangements with a 24–33 percent
higher probability. The examination of the number of the flexible employment
options – 1) part-time employment, 2) flexible working time, 3) remote work
or home-office – used by the companies shows similar results. The picture is
obvious in the case of foreign-owned firms: majority foreign-owned companies make multiple types of flexible work arrangements available at the same
time more frequently than domestic-owned ones. This leads to the conclusion that this decision of the former companies might fit into a broader policy framework on the flexibility enhancement of the company structure. The
same observation could be made in connection with exporting companies:
the majority of exporters use more types of flexible work arrangements than
the non-exporter companies.
There are also considerable differences by economic situation: the probability that companies in a favourable economic situation use multiple types of
flexible work arrangements is 16 percent higher than at companies in a less
favourable economic situation. Therefore, it is worthwhile to look at the converse of the issue and examine also separately if the number of flexible work
arrangements used helps firms towards a better and more flexible adaptation
i.e. the multiple use of flexible work arrangements is accompanied by a better economic situation.
The results show that the existence of this relationship is not obvious. The
outcomes of the surveys in 2013 and 2014 suggested that the economic situation of firms using two or three types of flexible work arrangements simultaneously was significantly better than of those which did not use flexible work
arrangements at all. If a company used all the three examined forms (parttime, flexible working time and remote work) its chances for the more favourable economic situation were 11–64 percent higher than a similar company
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which did not use flexible work arrangements. These links however are not
evident at all in 2016. Based on the results it could certainly be concluded
that flexible work arrangements – while they contribute to the well-being of
workers and the establishment of the right balance between work and family
life – do not worsen the situation of companies nor decrease their chances
for their adaptation to the changing economic climate.
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A munkapiaci szakpolitika eszközei

Az alábbi fejezetben a munkapiaccal kapcsolatos szakpolitikai eszközök 2018
júniusa és 2019 májusa között végbement, főbb szabályozási változásait foglaljuk össze.

1. INTÉZMÉNYI VÁLTOZÁSOK
1.1. Szakképzési rendszer
A szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény 2018. decemberi módosítása1 2019. január 1-jei hatállyal bevezette a szakképzésben a zárt rendszerű
elektronikus távoktatás lehetőségét, amely az elméleti képzési ismeretanyag
oktatását digitális tananyag formájában informatikai hálózaton keresztül
valósítja meg.
2019. januártól az Innovációs és Technológiai Minisztérium hatáskörébe
tartozó szakképzési centrumokban – a felsőoktatási intézményekben működő mintára – bevezették a kancelláriarendszert. A szakképzési centrumok első
számú felelős vezetője a továbbiakban is a főigazgató lesz, akinek elsődleges
feladata az intézmény szakmai tevékenységének irányítása, oktatási színvonalának felügyelete. A kancellár az intézmény működtetéséért felelős felső
vezető menedzser, aki többek között a gazdasági, pénzügyi, munkaügyi, jogi,
igazgatási tevékenységért, valamint az intézmény vagyongazdálkodásáért felel. A kancellárokat a szakképzési területért felelős miniszter nevezi ki. A tanároknak és az oktatómunkát közvetlenül segítő dolgozóknak a főigazgató
lesz a munkáltatója, de a fizetésüket csak a kancellár egyetértésével állapíthatja meg. Minden más munkatársnak a kancellár lesz a munkáltatója és kinevezője. A főigazgatónak az intézmény gazdálkodását, szervezetét, működését
érintő gazdasági következménnyel járó döntései és intézkedései tekintetében
a kancellár egyetértési jogot gyakorol, az egyetértés e döntések érvényességének, illetve hatálybalépésének feltétele.
2018 szeptemberében az Innovációs és Technológiai Minisztérium kezdeményezésére megalakult a Szakképzési Innovációs Tanács.2 A testület fő célja,
hogy rendszeres fórumot biztosítson a kormányzat és a szakképzési rendszer
meghatározó szereplői közötti párbeszédhez. A tanács feladata a jövőbeli fejlesztési irányok meghatározása, illetve javaslatok megfogalmazása az infrastrukturális fejlesztésekre, valamint a szakképzési és felnőttképzési rendszer
tartalmi felülvizsgálatára vonatkozóan. A tanács tagjai a kormányzati oldal
mellett a kamarák, a nagyvállalatok, a szakszervezetek, az érdekképviseleti
szervek, az oktatási szervezetek, az intézményfenntartók és a tanulói képviseletek delegáltjai.

1 2018. évi CIV. törvény egyes
kutatás-fejlesztéssel, valamint
szakképzéssel összefüggő törvények módosításáról.
2 A kormany.hu e Tanácsról.
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2019 márciusában a kormány megtárgyalta és elfogadta a „Szakképzés
4.0” stratégiát tartalmazó dokumentumot.3 E szerint 2020 szeptemberétől
a szakgimnáziumok négy plusz egy éves képzési struktúráját a technikumok
ötéves képzése váltja majd fel, amely után a szakirányú felsőfokú képzésben
való továbbtanulás esetén a diákok kedvezményt kapnak a felvételin. A szakközépiskolákat hároméves szakképző iskolákká alakítják át, ahol a gyakorlati
tapasztalatot az utolsó két év duális képzése biztosítja. Emellett részszakképzést nyújtó műhelyiskolákat hoznak létre azon fiatalok számára, akik nem
tudják elvégezni az általános iskolát, vagy a hagyományos oktatási környezetben nem tudnak megfelelően teljesíteni.4 A technikumok és a szakképző
iskolák duális képzésében a tanulószerződést felváltja a tanulói munkaszerződés. Teljesen felszámolják az Országos Képzési Jegyzéket (OKJ), és 2020tól új képzési jegyzéket adnak ki azzal a céllal, hogy jobban elkülönüljenek
egymástól a széles körű szaktudást adó alapképzések, illetve a tanfolyamjellegű, rövidebb képesítések.
1.2. Nyugdíjas szövetkezetek

3 1168/2019. (III. 28.) Korm.
határozat a „Szakképzés 4.0
– A szakképzés és felnőttképzés megújításának középtávú
szakmapolitikai stratégiája,
a szakképzési rendszer válasza
a negyedik ipari forradalom
kihívásaira” című stratégia elfogadásáról és a végrehajtása
érdekében szükséges intézkedésekről.
4 Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal: Szakképzési tanévnyitó Nyíregyházán.
5 2017. évi LXXXIX. törvény
egyes törvényeknek a közérdekű nyugdíjas szövetkezetek
létrehozásával összefüggő módosításáról.
6 A rendvédelmi feladatokat
ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII.
törvény és más kapcsolódó
törvények módosításáról szóló
2018. évi CXV. törvény.
7 Tájékoztató e járulékról.
8 324/2018. (XII. 30.) Korm.
rendelet a kötelező legkisebb
munkabér (minimálbér) és
a garantált bérminimum 2019.
évi megállapításáról.

A nyugdíjasok foglalkoztatásának elősegítése céljából 2017. július 1-jétől új
szövetkezeti formaként bevezették a közérdekű nyugdíjas szövetkezetet. A szövetkezeten keresztül foglalkoztatottak mentesültek a járulékok fizetése alól.5
Egy 2019. január 1-jétől hatályos új szabályozás miatt viszont anyagi szempontból értelmét vesztette a nyugdíjas szövetkezeti rendszer (Wiedemann,
2018). A 2018. évi CXV. törvény6 ugyanis módosította a saját jogú nyugdíjas
munkavállalók társadalombiztosítási jogállására vonatkozó szabályokat. Ennek megfelelően 2019. január 1-jétől a munkatörvénykönyv szerinti munkaviszonyban álló, saját jogú nyugdíjasokra nem terjed ki a biztosítási kötelezettség, így mentesülnek a nyugdíjjárulék (10 százalék), valamint a természetbeni
egészségbiztosítási járulék (4 százalék) megfizetése alól. Így csak a személyi
jövedelemadót (15 százalék) kell megfizetniük a bérük után – ugyanúgy, mintha közérdekű nyugdíjas szövetkezet tagjaként kapnának díjazást. Az új szabályozás értelmében a munkaszerződéssel dolgozó nyugdíjasokat nem illeti
meg e jogviszonyra tekintettel semmilyen társadalombiztosítási ellátás, köztük a nyugdíj melletti munkavégzés esetén egyébként járó nyugdíjemelés sem.
A törvénymódosítás értelmében emellett a munkáltatók mentesülnek a saját
jogú nyugdíjas személy részére kifizetett szociális hozzájárulási adó (19,5 százalék) és a szakképzési hozzájárulás (1,5 százalék) fizetési kötelezettség alól.7

2. TÁMOGATÁSOK
2.1. Munkanélküli-ellátás
A minimálbér 2019. évi emelése8 (lásd az 5.1. pontot) következtében emelkedett az álláskeresési járadék maximális összege is. Így 2019. január 1-jétől az
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álláskeresési járadék maximuma havi 149 000 forint, a nyugdíj előtti álláskeresési segély összege pedig havi 59 600 forint. A munkaügyi kirendeltség
által elfogadott intenzív képzésen részt vevő álláskeresők keresetpótló juttatása havi 48 918–81 530 forint.
2.2. Rehabilitációs és rokkantsági ellátás
A rehabilitációs és rokkantsági ellátások összege 2019 januárjában 2,7 százalékkal emelkedett, az alapösszeg mértéke 101 560 forintra növekedett.9
A rokkantsági ellátásokat szabályozó 2011. évi CXCI. törvénnyel kapcsolatban az Alkotmánybíróság mulasztást állapított meg10 2018 őszén. A testület szerint a 2012-ben hatályba lépett szabályok hátrányosan érintették a már
állományban lévőket, akik ellátása anélkül csökkent vagy megszűnt, hogy az
egészségi állapotuk javult volna, ami egy emberi jogok védelméről szóló nemzetközi szerződést sért. A szabályozást 2019. március 31-ig kellett volna rendezni egy olyan változtatással, amely az ellátásmegállapítást nem az érintettek jogi helyzetéhez, hanem a tényleges élethelyzetüket befolyásoló egészségi
állapotához köti. A kormány azonban vitatta az Alkotmánybíróság döntését,
a megadott határidőig nem készült el a törvénymódosítás.
2.3. Gyermeknevelési ellátások
A minimálbér 2019. évi emelésének11 (lásd az 5.1. pontot) köszönhetően
megnőtt a gyermekgondozási díj (gyed) maximális összege is (ami az aktuális minimálbér kétszeresének a 70 százaléka), 2019-ben havi 208 600
forintra. A diplomás gyed felsőfokú alapképzés esetén 104 300 forintra,
felsőfokú mesterképzés esetén pedig 136 500 forintra emelkedett. A gyed
maximális összege is a minimálbérhez kötött, így ez is emelkedett nettó
156 450 forintra.

3. SZOLGÁLTATÁSOK
3.1. Munkaerőpiaci alkalmazkodóképesség fejlesztése
2018 szeptemberében jelent meg a „GINOP-5.3.5-18. Munkaerőpiaci alkalmazkodóképesség fejlesztését célzó tematikus projektek” program pályázati
felhívása, amelynek keretében 10 és 50 millió forint közötti vissza nem térítendő támogatásra pályázhatnak a vállalkozások. A támogatott programok
célja a munkaerőpiaci alkalmazkodóképesség fejlesztése, a társadalmi felelősségvállalás erősítése és a szolgáltató szerep növelése, illetve a szociális partnerek
társadalmi és munkaerőpiaci szerepvállalásának erősítése, képviseleti erejének
növelése, kapacitásaik fejlesztése lehet. A sikeres pályázók között a négymilliárdos keretösszeg erejéig kerültek kiosztásra a támogatások.

9 A megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól.
10 A z A l kot má nybí rósá g
21/2018. (XI. 14.) AB határozata.
11 324/2018. (XII. 30.) Korm.
rendelet a kötelező legkisebb
munkabér (minimálbér) és
a garantált bérminimum 2019.
évi megállapításáról.

155

Hajdu, Makó, Nábelek & Nyírő

4. AKTÍV FOGLALKOZTATÁSPOLITIKAI ESZKÖZÖK ÉS
KOMPLEX PROGRAMOK
4.1. A közfoglalkoztatás céljainak meghatározása és
a szövetkezetekről szóló törvény módosításának előkészítése
Az 1497/2018. (X. 12.) kormányhatározat12 rögzíti a közfoglalkoztatás 2019.
évi céljait, illetve rendelkezik a szövetkezetekről szóló 2006. évi X. törvény
módosításának előkészítéséről.
A kormányhatározat szerint a közfoglalkoztatás 2019. évi fő célja az álláskeresők közfoglalkoztatásból való kilépésének ösztönzése, a mezőgazdasági
munka szezonális munkaerő-szükségletének kiszolgálása, illetve az elsődleges munkaerőpiacról kiszorultak foglalkoztatásának és foglalkoztathatóságának növelése. További célként jelenik meg a roma lakosság lakhatásának,
társadalmi integrációjának elősegítése, a büntetés-végrehajtási intézetekből
szabadultak társadalmi beilleszkedésének támogatása, a területi munkaerőpiaci egyenlőtlenségek kiegyenlítése, valamint a közfoglalkoztatásban részt
vevők életminőségének javítása. Végül, célként jelenik meg a vidék lakosságmegtartó képességének növelése, illetve az önellátó, önfenntartó települések
és a szociális szövetkezetek támogatása is.
4.2. Az elhelyezkedési juttatás emelése
A „Közfoglalkoztatásból a versenyszférába” program keretében nyújtott elhelyezkedési juttatás összege 2018 novemberétől 45 600 forintra emelkedett.
Ez a juttatás azoknak a közfoglalkoztatottaknak jár, akik sikeresen elhelyezkednek a versenyszférában.
4.3. A jogszerű foglalkoztatást célzó szolgáltatásnyújtás
támogatása
2018 októberében indult a „GINOP-5.3.3-18. A jogszerű foglalkoztatást célzó
szolgáltatásnyújtás támogatása” című pályázat, amelynek célja a jogszerű foglalkoztatást elősegítő szolgáltatások biztosítása, érdekképviseleti szervezetek
jogsegély, valamint egyeztetési, békéltetési, közvetítői, tanácsadási és döntőbírói szolgáltatásainak mint alternatív vitarendezési eszközök alkalmazásának
támogatása. A pályázat keretösszege 2,4 milliárd forint.
4.4. Álláskeresők és fiatalok vállalkozóvá válásának támogatása

12 A Kormány 1497/2018. (X.
12.) Korm. határozata a közfoglalkoztatással összefüggő egyes
kérdésekről.

2018 novemberében indult a „GINOP-5.1.9-17. Álláskeresők és fiatalok vállalkozóvá válásának ösztönzése – képzés és mentorálás” című program folytatásaként a „GINOP-5.2.7-18. Fiatalok vállalkozóvá válásának támogatása” és
a „GINOP-5.1.10-18. Álláskeresők vállalkozóvá válásának támogatása” című
pályázat. A pályázatok keretében a Magyar Államkincstár nyújt egyszerűsített költségelszámolási mód alkalmazásával támogatást azon 18–30 év közötti
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fiatalok, illetve 30 év feletti álláskeresők vállalkozásindítási tevékenységéhez,
akik a GINOP-5.1.9-17. felhívás keretében a vállalkozásindítással, vállalkozásfejlesztéssel kapcsolatban felkészítésben részesülnek, és jóváhagyott üzleti
tervvel rendelkeznek. A GINOP-5.2.7-18. pályázat keretösszege 26,7 milliárd
forint, a GINOP-5.1.10-18. pályázaté pedig 13,4 milliárd forint.
4.5. Kisgyermeket nevelők munkaerőpiaci visszatérésének
támogatása
2018 novemberében indult a „GINOP-5.3.11-18. Kisgyermeket nevelők munkaerőpiaci visszatérésének támogatása” című program, amelynek a családi vagy
munkahelyi bölcsődei személyi térítési díjhoz nyújtott célzott támogatással
kívánja elősegíteni a kisgyermeket nevelő szülők munkaerőpiaci visszatérését.
A pályázat keretösszege 9,8 milliárd forint.
4.6. Mikro-, kis- és középvállalkozások munkahelyteremtő
beruházásainak támogatása
Az „NFA-2018-KKV Mikro-, kis- és középvállalkozások munkahelyteremtő
beruházásainak támogatása” című pályázatot 2018 júliusában, az „NFA-2019KKV Mikro-, kis- és középvállalkozások munkahelyteremtő beruházásainak
támogatása” című pályázatot pedig 2019 márciusában hirdették meg. A programok célja a kis- és középvállalkozások fejlődésének, gazdaságban betöltött
szerepének, piaci pozíciójuk javítása érdekében az – új munkahelyeket létrehozó – munkahelyteremtő beruházások támogatása, továbbá a területi különbségek csökkentése, a térségi felzárkóztatás, a helyi gazdaság megerősítése, illetve
a foglalkoztatás bővítése a munkaerőpiaci szempontból hátrányos helyzetű személyek foglalkoztatásának elősegítése által. Az NFA-2018-KKV pályázat keret
összege 6 milliárd forint, az NFA-2019-KKV programé pedig 5 milliárd forint.
4.7. „Munkásszállások kialakítása” központi munkaerőpiaci
program
A „Munkásszállások kialakítása” központi munkaerőpiaci programot harmadik alkalommal hirdették meg 2018 októberében, a pályázat keretében minimum 80 munkavállaló elszállásolására alkalmas munkásszállás építésére,
illetve olyan ingatlan felújítására lehet pályázni, amely munkásszállássá alakítható. A program célja a munkaerő mobilitásának elősegítse, növelve ezzel
a lakhatási lehetőségeket a munkaerőhiánnyal sújtott térségekben. A támogatás keretösszege 5 milliárd forint.
4.8. A munkaerőpiaci alkalmazkodóképesség fejlesztése
2018 októberében jelent meg a „GINOP-5.3.5-18. Munkaerőpiaci alkalmazkodóképesség fejlesztését célzó tematikus projektek” című pályázat, amelynek
célja a szociális partnerek társadalmi és munkaerőpiaci szerepvállalásának erő-
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sítése, képviseleti erejének növelése, valamint olyan tevékenységek támogatása,
amelyek hatékonyan hozzájárulnak a munkavállalók és a munkáltatók, vállalkozások munkaerőpiaci alkalmazkodóképességének fejlesztéséhez, társadalmi felelősségvállalásuk erősítéséhez. A pályázat keretösszege 4 milliárd forint.

5. MUNKAPIACI HATÁSÚ SZAKPOLITIKAI ESZKÖZÖK
5.1. A minimálbérrel és garantált bérminimummal kapcsolatos
változások
A teljes munkaidőben foglalkoztatott munkavállalók részére megállapított
alapbér kötelező legkisebb összege 2019. január 1-jétől bruttó 138 ezer forintról 149 ezer forintra emelkedett, míg a legalább középfokú iskolai végzettséget, illetve középfokú szakképzettséget igénylő munkakörben foglalkoztatott
munkavállalók garantált bérminimuma a teljes munkaidő teljesítése esetén
180 500 forintról 195 ezer forintra nőtt.13
5.2. Az adó- és járulékrendszer átalakításai

5.2.1. Új szociális hozzájárulási adóról szóló törvény

13 324/2018. (XII. 30.) Korm.
rendelet a kötelező legkisebb
munkabér (minimálbér) és
a garantált bérminimum 2019.
évi megállapításáról.
14 2018. évi LII. törvény a szociális hozzájárulási adóról.
15 2018. évi XLI. törvény – az
egyes adótörvények és más kapcsolódó törvények módosításáról, valamint a bevándorlási
különadóról.

2019 január 1-jével új szociális hozzájárulási adóról szóló törvény lépett hatályba,
amely megszünteti a korábbi egészségügyi hozzájárulási adót (eho), és egységesen
19,5 százalékos mértékű szociális hozzájárulási adót (szocho) ír elő. Az új törvény
emellett az igénybe vehető szocho-kedvezmények mértékét a korábbi 100 ezer
forint helyett a minimálbérhez köti. A kedvezményeket a továbbiakban részmunkaidős foglalkoztatás esetén nem szükséges a munkaidővel arányosítani.14
A szochóhoz kötődő kedvezmények köréből kikerül a 25 év alattiak és az 55
év felettiek foglalkoztatása utáni kedvezmény, a Karrier Híd-kedvezmény, valamint fokozatosan kivezetésre kerülnek a pályakezdő fiatalok, a tartósan álláskeresők, az anyasági ellátásban részesülők után igénybe vehető kedvezmények,
valamint a szabad vállalkozási zónákban működő vállalkozások kedvezménye.
Új kedvezményként vezetik be a munkaerőpiacra lépők foglalkoztatása után
igénybe vehető kedvezményt, amely alapján azon foglalkoztatottak után, akik
a foglalkoztatást megelőző 275 napon belül legfeljebb 92 nap biztosítási jogviszonnyal rendelkeztek, a munkáltató a foglalkoztatás első két évében – a minimálbér erejéig – mentesül a szocho- és a szakképzési hozzájárulás megfizetése alól,
a harmadik évben pedig 50 százalékos kedvezményt vehet igénybe (Kiss, 2018).
A kedvezmények közül kikerült a rehabilitációs kártyával rendelkezők után
igénybe vehető kedvezmény, helyére a megváltozott munkaképességű vállalkozók által igénybe vehető, kibővített kedvezményezetti körre vonatkozó kedvezmény került. 2018. július 26-tól – majd az új szocho-törvényben változatlanul – a rehabilitációs ellátásra, rokkantsági ellátásra nem jogosult, de komplex
minősítés alapján 60 százalék alatti egészségi állapottal rendelkező megváltozott munkaképességű személyek is jogosultak lesznek a kedvezményre.15
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2019. július 1-jétől a szociális hozzájárulási adó 2 százalékponttal – 17,5
százalékra – csökkent.16

5.2.2. Nyugdíjas foglalkoztatottak járulékmentessége
A nyugdíjasok foglalkoztatásának elősegítése érdekében 2019. január 1-jétől a munkatörvénykönyv szerint foglalkoztatott saját jogú nyugellátásban
részesülő munkavállalók mentesülnek a 10 százalékos mértékű nyugdíjjárulék és a korábban a Tbj-törvényben17 előírt 4 százalékos mértékű természetbeni egészségbiztosítási járulék alól.18 Az ilyen munkaviszony szintén
mentesül a szociális hozzájárulási adó és a szakképzési hozzájárulás megfizetése alól.19

5.2.3. A cafeteria változásai
2019. január 1-jével jelentősen átalakult a cafeteria-rendszer. A személyi jövedelemadóról szóló törvény módosítása alapján béren kívüli juttatásként
2019-től Szép-kártyán kizárólag évi 450 ezer forintos keretig adható juttatás.
A juttatási formának a szocho módosítása miatt kismértékben nőtt az adóterhe (34,22 százalékról 34,5 százalékra). Emellett változás, hogy a Szép-kártya
alszámlái a továbbiakban minden munkavállaló esetében önálló bankszámlaszámot kapnak. A béren kívüli juttatások köréből kikerült az évi 100 ezer
forintos pénzbeli juttatás.
Egyes meghatározott juttatásoknak 2019-től csak a törvényben nevesített
juttatások tekinthetők. A továbbiakban nem adhatók egyes meghatározott
juttatásként az olyan 2017-ig béren kívüli juttatásnak minősülő támogatások,
mint az iskolakezdési támogatás, a helyi utazási támogatás, az Erzsébet-utalvány és az önkéntes pénztári hozzájárulások.
A személyijövedelemadó-mentes jogcímek közül nőtt a kulturális szolgáltatásra biztosítható juttatás keretösszege, 50 ezer forintról a minimálbér ös�szegére, azaz 149 ezer forintra. Megszűnt ugyanakkor több juttatási forma
adómentessége: a lakáscélú munkáltatói támogatás, a mobilitási célú lakhatási
támogatás, a kockázati biztosítási díj átvállalt összege és a diákhitel törlesztéshez nyújtható támogatás jogcímeken nyújtott támogatások a továbbiakban
bérjövedelemként adókötelesek.
5.3. Túlóratörvény
2019. január 1-jével hatályba lépett a munka törvénykönyvének 2018 decemberében elfogadott módosítása.20 A módosítás a munkaidőkeretet kollektív
szerződés esetén 12 hónapról legfeljebb 36 hónapra emeli. Nem jelent változást,
hogy a munkáltató naptári évenként 250 óra rendkívüli munkaidő rendelhet
el, a módosítás viszont rögzíti, hogy ezen felül a munkavállaló és a munkáltató
írásbeli megállapodása alapján naptári évenként elrendelhető legfeljebb 150
óra rendkívüli munkaidő, azaz „önként vállalt túlmunka”. Kollektív szerző-

16 2019. évi XLVIII. törvény
a szociális hozzájárulási adó
mértékének csökkentéséről és
az ezzel összefüggő más törvények módosításáról.
17 1997. évi LXXX. törvény
a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra
jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről.
18 2018. évi XLI. törvény az
egyes adótörvények és más kapcsolódó törvények módosításáról, valamint a bevándorlási
különadóról.
19 2018. évi LII. törvény a szociális hozzájárulási adóról.
20 2018. évi CXVI. törvény
a munkaidő-szervezéssel és
a munkaerő-kölcsönzés minimális kölcsönzési díjával
összefüggő egyes törvények
módosításáról.

159

Hajdu, Makó, Nábelek & Nyírő
dés esetén a legfeljebb évi 300 óra túlóra mellett írásbeli megállapodás alapján
további legfeljebb 100 óra önként vállalt túlmunka rendelhető el.
A módosító törvény rendelkezik a pihenőnapok beosztásainak szabályairól is: hetenként két pihenőnapot kell beosztani, és ez megtehető egyenlőtlenül. Hat egybefüggő munkanapot követően legalább heti egy pihenőnapot
kell beosztani. Egyenlőtlen munkaidő-beosztás esetén a megszakítás nélküli,
a több műszakos, valamint az idényjellegű tevékenység keretében foglalkoztatott munkavállalónak havonta legalább heti egy pihenőnapot be kell osztani.
Havonta legalább heti egy pihenőnapot vasárnapra kell kiadni – kivéve a kizárólag szombaton és vasárnap részmunkaidőben foglalkoztatottak esetében.
5.4. Munkásszállók építésére vonatkozó program bővítése
2019 őszétől nemcsak önkormányzatok, hanem munkáltatók is pályázhatnak
munkásszálló építésére. A program kibővítésével a gazdasági társaságok regionális beruházási támogatásként pályázhatnak a munkásszállók létrehozásának támogatására, amelynek mértéke az Észak-Magyarország, Észak-Alföld,
Dél-Alföld és Dél-Dunántúl régiókban 50 százalék, a Közép-Dunántúl régióban 35 százalék, a Nyugat-Dunántúl régióban 25 százalék lesz, a kisvállalkozások további 20 százalékos, a középvállalkozások pedig további 10 százalékos
támogatást vehetnek igénybe a beruházásra. A támogatás keretében legalább
80 fő elszállásolására alkalmas munkásszállás létesíthető, a támogatásból az
építési és felújítási költségek, valamint a beruházás célját szolgáló új tárgyi eszközök költségei számolhatók el. A támogatásban részesülőnek vállalnia kell,
hogy a létesítményt legalább tíz éven keresztül üzemelteti.21
5.5. Nyári diákmunka
A Pénzügyminisztérium 2019-ben is meghirdette a nyári diákmunka programját 3,6 milliárd forintos támogatással. Változás, hogy a 16 és 25 év közötti
fiatalokat célzó intézkedés keretében a diákokat már nemcsak a területi, települési önkormányzatok vagy önkormányzati fenntartású intézmények foglalkoztathatják, hanem a mezőgazdaság, valamint a turizmus és vendéglátás
területén működő vállalkozások is. A 2019-ben rendelkezésre álló összegből
a Pénzügyminisztérium becslése szerint körülbelül 30 ezer diáknak tudtak
munkát biztosítani július 1. és augusztus 31. között maximum napi 6 órás
foglalkoztatás mellett. A program keretében a munkabér és a kapcsolódó szociális hozzájárulási adó együttes összegének 75 százalékát térítik meg a munkáltatónak, míg az önkormányzatok esetében a támogatás százszázalékos.22
21 Újabb gazdaságvédelmi
lépés: már vállalkozások is pá- Hivatkozások
lyázhatnak munkásszállások
Kiss Zoltán (2018): Az új szociális hozzájárulási adóról szóló törvény. Adóváltozások.
támogatására.
Adó szaklap, 2018/10.
22 Akár 30 ezer diák is dolgozhat idén a Nyári diákmunka Wiedemann Tamás (2018): Mire igazán beindult volna, már át is alakul a nyugdíjasok
foglalkoztatása. G7, 2018. november 21.
programban.
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Függelék
F1. táblázat: A központi költségvetés szűk foglalkoztatáspolitikai részének kiadásai és bevételei,
2013–2019 (millió forint)*

Kiadások
1. Aktív támogatások
Foglalkoztatási és képzési
támogatások
Foglalkoztathatóság (és alkalmazkodóképesség) EU-s társfinanszírozása
8. Közfoglalkoztatás (Start-munkaprogram)
Támop 1.1. Munkaerőpiaci
szolgáltatások és támogatások
Támop 1.2. Foglalkoztatást
ösztönző normatív támogatások
GINOP 5. foglalkoztatásról szóló
prioritás – adott évben meghirdetett keret
Ebből Vekop-forrás
GINOP 6. versenyképes munkaerőről szóló prioritás – adott
évben meghirdetett keret
Járulékkedvezmény-megtérítés
A 2014–2020-as munkaerőpiaci
programok előfinanszírozása
2. Szakképzési és felnőttképzési
támogatások
4. Passzív kiadások
Álláskeresési támogatások
Nyugdíjbiztosítási Alapnak
átadás
5. Bérgarancia-kifizetések
6. Működtetési célú kifizetések
7. Egyéb költségvetési befizetés
15. Fejezeti stabilitási tartalék
Kiegészítő munkáltatói
támogatás
16. A minimálbér-emelés ágazati
támogatása
17. Egyéb kiadás
Összes kiadás

2013
tény

2014
tény

2015
tény

25 105,9

28 120,8

12 302,4

16 279,6

17 130,1

11 064,6

2016
terv

2016
tény

2017
terv

2017
tény

2018
terv

2019
terv

16 172

27 503,9

16 172,0

27 238,9

35 000,0

35 000,0

3 808,7

3 808,7

84 300,0

171 053,4 225 471,1 253 723,3 340 000,0 267 965,7 325 000,0 265 837,2 225 000,0 180 000,0
33 804,9

35 790,1

14 477,3

1 080,1

12 305,1

54,5

79,5

81 600,0

7 800,0

28000,0

1000,0
74 380,0
3 277,5

9770,0

551,5
0,0

13 654,9

54 700,0

50 101,3

74 116,4

70 995,3

84 300,0

18 736,2

24 725,9

30 084,7

13 819,0

27 872,0

20 000,0

29 919,4

29 930,0

51 819,9

49 235

49 657,7

47 000,0

53 454,1

47 000,0

59 674,0

55 000,0

75 000,0

961,3

451,6

309,1

0,0

5 487,8
1 472,8

4 178,5
2 418,3

3 790,7
2 816,0

4 950,0
3 283,4

3 994,3
2 899,3

4 000,0
3 500,0

3 341,2
2 785,6

4 000,0
2 900,0

4 500,0
4 310,0
70 000,0

389,5

389,5

7 000,0

9,1

22,3
349 498,9 389 162,1 389 708,5 484 177,1 438 068,3 645 768,4 459 791,6 443 930,0 522 574,8

–>
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Bevételek
25. Támop-intézkedések
bevételei**
26. Egyéb bevétel
Területi egyéb bevétel
Központi egyéb bevétel
Szakképzési és felnőttképzési
egyéb bevétel
31. Szakképzési hozzájárulás
33. Bérgarancia-támogatás
törlesztése
34. Méltányosságból elengedett
követelések technikai bevételi
tételei
35. Egészségbiztosítási és munkaerőpiaci járulék NFA-t megillető hányada
36. Költségvetési támogatás
38. Szociális hozzájárulási adó
NFA-t megillető hányada
Munkahelyvédelmi akciótervvel
összefüggő hozzájárulás
Összes bevétel
Függő tételek
Betétállomány-változás
Összesen
2013-as árakon (fogyasztói
árindexszel deflálva)

2013
tény

2014
tény

2015
tény

2016
terv

51 276,1

39 776,7

22 466,1

51 700,0

602,3
1 376,8

1 507,8
2 537,1

1 290,8
901,5

692,6

216,8

60 398,7
1 046,1

2016
tény

2017
terv

2017
tény

2018
terv

2019
terv

46 365

60 000,0

64 512,6

70 400,0

70 000,0

1 000,0
1 000,0

1 839,5
1 745,6

1000,0
1000,0

2188,1
2013,8

1000,0
1000,0

1000,0
1000,0

10 147,6

800,0

2 169,2

800,0

1643,1

800,0

800,0

60 910,8

65 308,2

56 996,1

70 327,6

60 706,7

80 074,5

74 436,3

95 490,6

934,5

663,6

1 000,0

424,6

1000,0

783,0

1 000,0

1000,0

125 614,6 135 819,4 144 953,2 150 476,4 155 369,2 165 801,9 176 338,0 194 169,2 216 621,9
20 000,0

8 449,0

95 000,0

31 023,3
68 605,5 217 539,6 194 435,5

91 542,7

95 936,7 100 541,7 105 769,9

25 000,0
0,0

68 001,0

52 884,9

352 549,9 337 639,8 354 721,7 463 742,4 430 754,4 507 848,2 521 988,5 367 805,5 453 913,2
–964,6
–2 086,4
351 560,1 389 162,1 354 721,7 484 177,1 430 754,4 507 848,2 521 988,5 367 805,5 453 913,2
351 560,1 389 942,0 355 788,4 483 698,2 430 328,4 495 455,0 509 250,2 349 056,2 430 774,5
A táblázatban szereplő sorszámok a költségvetési törvény sorait azonosító címszámoknak felelnek meg.
**
2017-re, 2018-ra és 2019-re vonatkozóan az „Előfinanszírozott uniós programok kiadásainak visszatérülése” bevétel került ide.
Forrás: A megfelelő év költségvetéséről (terv) és a költségvetés végrehajtásáról szóló
törvény (tény); 2013-as terv esetében a 153 779,8 korrigálva a 1507/2013. (VIII. 1.)
és 1783/2013. (XI. 4.) kormányhatározat rendelkezésével (26 118 millió forint többletforrás a közfoglalkoztatás részére); 2014-es terv esetében a 183 805,3 korrigálva
a 1361/2014. (VI. 30.) kormányhatározat rendelkezésével (47 300 millió forint többletforrás a közfoglalkoztatás részére). A 2017-es tervre vonatkozóan korrigálva a 2017.
évi a Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény
módosításáról szóló LXXXVI. törvény rendelkezéseivel. A GINOP-kiadások forrása
a 1006/2016. (I. 18.) kormányhatározat a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív
Program éves fejlesztési keretének megállapításáról, illetve az ezt módosító későbbi
kormányhatározatok.
*
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Introduction

As children are the future of society, investing in children has long been a crucial element
of theoretical debates, research projects, national and international policies, as well as of
local and global development programs. According to a relatively new socio-political
approach, a preventive and child-centred social investment strategy is liable to be more
productive than one which compensates for already existing disadvantages or attempts to
reduce unfair differences.
In terms of children’s equal opportunities, early child development has been proven to be
especially effective and profitable in the long term, contributing to better health
conditions, greater school attainment, more favorable job market positions, and a lower
deviance rate (see the Head Start program in the USA, or the Sure Start program in the
UK).
Child poverty and social exclusion constitute a major problem around the world because
the increasing wealth of developed countries does not automatically lead to the more just
distribution of goods, to more equal opportunities, or to strengthening social inclusion.
In the case of minorities, especially Europe’s largest ethnic minority, the Roma, the
situation is even more complex. The Country Reports of the European Union regularly
show that the Roma are more typically characterized by extreme poverty, poor housing
conditions, poor education, and lower job-market activity than members of mainstream
society.
Our study is mainly based on the analysis of some key documents produced during the
program – i.e., on the application documents of local projects, on complex local studies
that explored the sub-regions’ economic, social and institutional status, on reports about
the results of sub-regional surveys, as well as on mid-term and final evaluations of the
implementation of the aforementioned program. These documents rely on both secondary
and primary data sources.
2

Theoretical background

The life chances of children are determined by their “capital-abilities”1 (Foucault 2008,
229), i.e. by their acquired human, cultural and social capital. Thus, investing in children
is a rational social strategy for fostering equal opportunities (Esping-Andersen 2008).
Investments can be realized in several fields. From the perspective of the local
development program investigated in this paper, expenditures on children’s human,
cultural and social capital are the most appropriate social investments.
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Human and cultural capital

The topic of human capital investment through formal and informal education has
inspired a number of scientists since the 1950s, among them several Nobel laureates. 2
The basic observation is that more educated people have higher earnings than less
educated ones. Theodore W. Schultz (1961) argues that investing in conventionally
accepted physical capital is not profitable enough without large-scale human capital
investment. Human capital investment improves personal knowledge and skills so that it
boosts the productivity of labor, raises individual incomes, and drives economic
development as a whole. Human capital growth can be primarily realized through healthcare services and education. According to this reasoning, investing in health-care,
education and training is more lucrative in the long run than investing in physical capital.
Some years later, the term “human capital” was effectively and genuinely disseminated
by Gary S. Becker in a book entitled Human Capital published in 1964. Becker provides
a concise, rational-choice-based definition of the term and gives several examples of it:
“… activities that influence future monetary and psychic income by increasing resources
in people. These activities are called investments in human capital. The many forms of
such investments include schooling, on-the-job training, medical care, migration, and
searching for information about prices and incomes. ... all these investments improve
skills, knowledge, or health, and thereby raise money or psychic incomes” (Becker 1994,
11). Becker’s theoretical assumptions were tested using several empirical models. The
author puts special emphasis on education and its costs and benefits are embodied in his
estimations. For instance, Becker (1994) measured the economic effects of college and
high-school education in the United States in the twentieth century.
Cultural capital is used in a broader sense than human capital, so that in a way
sociological cultural capital concepts have colonized human capital ones. Thus, human
capital and cultural capital theories are semi-overlapping approaches – although Bourdieu
warned us not to confuse the two (Bennett and Silva 2011). Cultural capital theory was
first introduced by Pierre Bourdieu and Jean-Claude Passeron in 1977. Some years later,
Bourdieu added sophistication to the initial theory by differentiating between economic,
cultural and social capital. In the latter’s understanding, cultural capital is basically
institutionalized in educational qualifications (Bourdieu 1986, 242–243).
Cultural capital exists in three different forms; namely: “in the embodied state, i.e., in the
form of long-lasting dispositions of the mind and body; in the objectified state, in the form
of cultural goods (pictures, books, dictionaries, instruments, machines, etc.), … and in
the institutionalized state, a form of objectification which must be set apart because, as
will be seen in the case of educational qualifications, it confers entirely original
properties on the cultural capital which it is presumed to guarantee” (Bourdieu 1986,
243). Cultural capital depends on the field or system of social positions in which the
person is embedded.3 It is embodied cultural capital which is the most difficult to transmit
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and may become a part of a person’s habitus.4 Thus a person’s position basically depends
on the amount and quality of capital they possess, personal habitus, and the related field.
2.2

Social capital

A long-debated concept, social capital was probably first thematised explicitly by Lyda
J. Hanifan in 1916 (Putnam 1995).5
According to Bourdieu (1986, 248), social capital is the sum of actual and potential
resources which are related to group membership. Bourdieu (1986) gains everlasting
merit for his formulation of capital conversion theory. While economic capital is the
fundamental form of capital, at different costs all three types of capital can be mutually
converted. Bourdieu discusses the multiplication effect of social capital, as an individual
can positively benefit from the members of their social networks.
In this paper, social capital is used in the same sense as James S. Coleman (1988) uses it:
“… social capital inheres in the structure of relations between actors and among actors.
It is not lodged either in the actors themselves or in physical implements of production”.
In addition, social capital serves as “a resource for persons” (Coleman 1988, 98). In
Coleman’s theory there are three main forms of social capital; namely, obligations,
expectations and the trustworthiness of structures; information channels; and norms and
effective sanctions. Coleman (1988) puts special emphasis on social capital within the
family and outside it and argues that social capital plays an essential role in school
performance; i.e., in the creation of cultural capital.
The opportunities and life chances of children are predefined by multifarious capital
abilities and access to diverse sources of capital. Besides investing in the more obvious
elements of children’s human capital (improving health status or educational attainments,
etc.), the local development programs we investigate are aimed at developing the
psychological and social well-being of children through improving personal and social
skills and competences such as authenticity, self-confidence, self-consciousness, selfreflection, ambitions, interaction, persuasion, adaptation, coordination, cooperation, etc.
These characteristics can be regarded as inevitable parts of cultural capital and are
undoubtedly related to the social capital a person possesses as well. On a community or
societal level, social networks and social capital correlate with social integration,
inclusion and exclusion.
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Social exclusion and inclusion

Social exclusion is a much broader concept than poverty because it may refer to active or
passive capability deprivation (Sen 2000) of a series of: private or public; material,
immaterial or abstract; subjective or objective goods, spaces, services, relations, rights,
chances, etc. (authors’ own definition based on Mathieson et al. 2008).
In the present sense, social exclusion was first used by Jean Klafner in 1965 (Allman
2013) and René Lenoir in 1974, although its roots may date back to the social cohesion
and solidarity theory of Émile Durkheim [1893] (1997) (Mathieson et al. 2008), the
theory of Adam Smith (1776) or even Aristotle (Sen 2000). In the 1980s, the European
Commission started to use the rhetoric of social inclusion to counter exclusion (Allman
2013). Emphasis on promoting inclusiveness and inclusivity is still easily detectable and
persists within the policies of the European Union.
The renewed academic popularization of the concept of social exclusion started with
Amartya Sen. Based on Sen (2000, 5–6), the right approach to poverty leads through
social exclusion and stresses the relational features of capability failures. According to
Sen’s argument, an excluded population is produced (e.g. due to long-term
unemployment) which can lead to skill and/or motivational loss, loss of freedom, and/or
social relations, psychological harm, clinical illness on a micro level; as well as loss of
output, and the creation of gender and/or ethnic inequalities, weakening social norms on
a macro level (Sen 2000, 19–22). In contrast, inclusive tendencies are indicated if
excluded individuals and/or groups are being involved and genuinely integrated into the
welfare system, education system, or labor market. Active labor-market positions, school
attendance, or other – e.g. civil, voluntary – activities are vital elements for ensuring
social inclusion.
Social exclusion may lead to less opportunity to possess the social capital necessary for
a successful life. The labor market, educational or territorial exclusion may limit
interaction between those who are excluded and the majority, making it more difficult for
the former to access some useful information channels, to acquire the appropriate
behavioral patterns and social norms, as well as to gain the trust and recognition of others.
Moreover, the existence of social exclusion, especially in the form of racial
discrimination, affects the value of possessed capital, as well as “the efforts by individuals
to activate their capital, the skill with which individuals activate their capital, and the
institutional response to the activation” (Lareau and McNamara Horvat 1999, 3).
Consequently, tackling (child) poverty and breaking the cycle of disadvantages can be
done only by going beyond material security and inclusively investing in children’s
human, cultural and social capital. In accordance with Europe 2020. A strategy for smart,
sustainable and inclusive growth, this conclusion leads us to the next chapter.
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Respective international conventions, recommendations and policies

Children’s rights and their well-being have been the focus of international interest for
many decades. Proclaiming that there is a particular need to strengthen care of the child,
the League of Nations adopted the Geneva Declaration of the Rights of the Child in 1924,
and the United Nations General Assembly extended it in 1959. After another thirty years,
the next milestone was the United Nations Convention on the Rights of the Child, adopted
in 1989.
In the European Union, as part of the Social Investment Package (2013), the
Recommendation for Investing in children – breaking the cycle of disadvantage is a
European Commission policy response to child poverty and exclusion, adopted on 20
February 2013. It advises member states to “organize and implement policies to address
child poverty and social exclusion, promoting children’s well-being ...”. (Investing in
Children 2013, 6). The Commission recommends that Member States develop integrated
strategies based on three pillars; namely, access to adequate resources, access to
affordable quality services, and the right of children to participate.6 The main
channels/measures for tackling the above-described aims are family support and benefits,
quality childcare, and early childhood education. The Recommendation also highlights
the issue of social inclusion: “The most successful strategies in addressing child poverty
have proved to be those underpinned by policies improving the well-being of all children,
whilst giving careful consideration to children in particularly vulnerable situations …
such as Roma children, some migrant or ethnic minority children, ... as well as children
within households at particular risk of poverty, such as single parent or large families
…” (Investing in Children 2013, 5).
In order to guarantee the inclusion of children of ethnic minorities, especially Roma
children, the European Council formulated 10 Common Basic Principles on Roma
Inclusion7 (Council Conclusions on Inclusion of the Roma 2009). From the point of view
of the Recommendation for Investing in children, two of them are particularly relevant:
Explicit but not exclusive targeting (Principle No 2) and Aiming for the mainstream
(Principle No 4).8 Explicit but not exclusive targeting defines “Roma people as a target
group but not to the exclusion of other people who share similar socio-economic
circumstances”. Aiming for the mainstream means that the main goal of all Roma-related
policies should be to integrate the Roma into mainstream society, while Roma integration
should be mainstreamed into national policies instead of being handled as a separate
issue.
To achieve their objectives, all related documents promote the mobilization of various
financial and non-financial EU instruments – inter alia, the European Social Fund, which
also finances the Hungarian Programs to Combat Child Poverty, among others.
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Hungarian national strategies aiming at reducing child poverty and their
local implementations

Twenty per cent of Hungarian children live in income poverty; this proportion is
essentially the same as the average for the EU28 countries (21%). Considering other
indicators, such as the labor-market position of parents and material deprivation, we
observe that poverty or social exclusion affects 34% of children in Hungary compared to
the EU average of 26% (Eurostat 2016).
In Hungary, child poverty is highly concentrated in the most deprived regions: in these
areas not only is the number of people living in poverty higher, but the accumulation of
disadvantages is also significantly greater than in other, better-off areas of the country.
The proportion of students with multiple disadvantages9 is 20% in the most deprived
northern and north-eastern counties of Hungary, while less than 1% in the economically
most developed areas, including the capital and Western Hungary (KSH STADAT 2016).
In 2007, realizing the need to reduce child poverty and promote equal opportunities for
children, the Hungarian parliament unanimously approved the National Strategy to
Combat Child Poverty (“Child Strategy”) which determines the main areas where
intervention is needed to improve the situation of children. The national strategy
corresponds to international conventions and recommendations with special regard to the
United Nations’ Convention on the Rights of the Child (1989) and Millennium
Development Goals (2000). The major development objectives identified in the Child
Strategy were to improve the situation of families with children in terms of income,
employment and housing conditions, and to improve the quality and availability of
education, social and health services targeted at children. It also formulated several
horizontal objectives, such as reducing the disadvantages of localities, improving the
living conditions and alleviating the segregation of the Roma, strengthening children’s
rights, and promoting cooperation among sectors. In 2011, the Child Strategy, originally
designed to last 25 years, was merged into the new National Social Inclusion Strategy 10
which integrates ideas aimed at reducing child poverty, Roma integration, and balancing
regional disadvantages.
This change in addressing child poverty does not only mean that, in concordance with the
growth strategy of the European Union, the latter document remains effective until 2020
(that is, for a maximum of 10 years). A certain shift of emphasis can also be detected in
the targeting logic and means of intervention, such as decreasing the priority of
maintaining the real terms of the financial support provided to families, awarding
prevalence to the principle of exclusively supporting the poor instead the former principle
of “expressed but not exclusive” support, as well as predominantly using a project-based
intervention logic (see also Ferge 2014). The latter means that the strategy aims at
creating solutions to specific problem areas by launching several short-term projects
chiefly financed from EU structural funds.
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The regional Program to Combat Child Poverty work in line with the Child Strategy to
reduce inequality between territories. These projects are financed by the European Social
Fund to increase the chances of deprived children in each of the regions. Within the
framework of the program that ran from 2009 through 2015, a total of 23 of the most
deprived sub-regions11 were granted financial aid for the duration of 2–3-years, through
three tenders, to enable them to elaborate and implement their own equal opportunities
projects.
From a developmental point of view, the regions participating in the Programs to Combat
Child Poverty have been and are facing very much the same problems: all have (child)
poverty rates above the country average, a high unemployment rate, low incomes, and
high indices of material deprivation. The education level of the adult population is lower
than the country average, just like children’s school performance. Most of the 23 subregions are located far from the capital, in the periphery of the country (see Appendix),
where even the county centers are only accessible with difficulty from the settlements.
Several regions are constituted by small villages of fewer than 500 inhabitants, with a
settlement structure characterized by a lack of cities,12 which makes access to educational,
health-care and social services very uneven. In most cases, nursery, family day-care,
secondary school, outpatient specialty care, and pharmacies can be found only in the
settlements which function as sub-regional centers. There are far fewer professionals than
needed: there is a shortage of special needs teachers, developmental teachers, speech
therapists, child psychologists, physiotherapists; several localities lack pediatricians, and
children’s specialists are often unavailable even at the regional level. The best established
networks are those of health visitors, family support services, and child welfare services;
however, their activity is often limited to the provision of a minimum level of services
due to the lack of capacity.
Due to the outward migration experienced in these regions in the last decades, many of
the settlements have been ageing and depopulating. Some of the empty houses have been
bought by poor, mostly Roma families who were attracted to these localities by low real
estate prices. This population swap has led to a further decrease in real estate value,
triggering a process of ghettoization, in many places by now irreversible. Social (and
ethnic) segregation has been increasing not only in villages but also in the cities that
function as regional centers. These typically peripheral neighborhoods have even worse
access to quality human services. In these areas many families face multiple educational,
social, housing and health problems, but the availability of precisely those services which
would be extremely important to them is lacking.
To address these issues and insufficiencies, the Program to Combat Child Poverty has
defined the objective of improving the availability of services for families with children
to reduce overload and to enhance the performance of basic service providers, as well as
to strengthen the cooperation between them. By specifically targeting the most deprived
regions, this plan can contribute to the national Child Strategy primarily by decreasing
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territorial inequality, by developing major social support systems (public education,
health-care and social services) locally, and by improving inter-professional
collaboration.
Tenders for the implementation of regional Program to Combat Child Poverty were
designed as follows: initially, five, later another six, and finally fifteen more sub-regions13
were invited to apply. As we have already mentioned in relation to the national strategies,
the political environment of the program against child poverty had changed in the
meantime, as is also reflected in the differences in the invitations to tender. In the first
tender, the target group of the program included children and their families living in each
region, with priority given to those with social disadvantages and the Roma. In the third
call, the definition of the target group already specified disadvantages, including Roma
ethnicity, that determined the direction of the eligible interventions. Compulsory
activities were increasingly focused on the most deprived children, with the well-known
over-representation of the Roma, and the call for tenders directly referred to the concept
of ethnic (Roma) ghettos where program activities were compulsorily assigned. This
means that, in spite of the program being originally defined as “color-blind,” (free from
any direct ethnic targeting), this principle eventually lost its validity.
Below, we will evaluate the programs of two anonymous but real sub-regions: Sub-region
“S” and Sub-region “E”. From the regional programs described below, the project for
Sub-region “S” was awarded in the first call in 2010, while that of Sub-region “E” in the
third call in 2012. This enables us to take a closer look at the impact the two different
approaches had on Roma integration. We will examine to what extent each program
managed to reach children with multiple disadvantages, and particularly the Roma among
them, and whether the children were involved in segregated or integrated ways.
5

Data source and methodology

The complex regional programs were accompanied by a mentorship program that
provided professional-methodological support for the regional implementers. The
authors of this study worked in these mentorship programs doing documentary and
empirical research, and preparing situation analyses and evaluations with regard to the
progress and success of the regional projects. Our study was based on the following
information sources:
▪ Invitations for tenders as frameworks for the local Programs to Combat Child
Poverty, declared objectives, and the set of applicable resources.
▪ Regional analyses made by the mentorship program and disseminated in the
publication Sub-regional Mirror (Kistérségi tükör), explicating the situation, needs
and demands of local institutions. These documents formed compulsory parts of the
regional tenders, and helped with project planning.
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At least one survey (“Needs assessment”) was conducted in each region to assess the
situation, needs and demands of families with children. The results were published
in studies; here we only use the data needed for the description of the regions.
Each local project was submitted to a mid-term and final evaluation (“evaluations”)
based on two main data sources: processed interviews with local stakeholders on the
one hand, and information collected from beneficiaries of the services launched
during the projects on the other. These evaluations were primarily intended to assist
with project implementation in each region, occasionally relying on non-public
information – therefore the evaluations themselves are not public either. However,
an extensive summary of the evaluations in Hungarian (Husz 2016) as well as an
excerpt about the experiences of the program in English are available to the public
(Bauer et al. 2015).

For the purposes of this paper we used the above-described documents to gather
information about the two selected regions and performed a secondary analysis of the
evaluations.
6

Case studies

6.1

The program in Sub-region “S”

Sub-region “S” is typically composed of small villages: 20 of its 27 settlements have
fewer than 500 inhabitants, and the centers are small towns with populations hardly
exceeding 3000. The economy is predominantly based on forestry and agriculture, and
additionally some smaller industrial plants and public institutions offer local employment
options. In the past, a significant part of the population used to commute daily to the
nearby mines and heavy industry plants, which however were closed one after the other
upon the political transition of 1989. As evidence of this prolonged employment crisis,
the census of 2011 – coinciding in time with the launch of the program – registered an
employment rate of as little as 52% among people aged 18 to 59, which was significantly
below the national average of 66% (KSH TEIR 2019). Low employment rates in the
region led in turn to a significant rise in child poverty rates: 43% of the children living in
this region had became poor due to low income, compared to the national average of 26%
(MTA TK 2011 and 2013). Only 10 settlements had kindergartens, with two-thirds of
children from disadvantaged families; the share of children with multiple disadvantages
was 37%, even exceeding 50% in four settlements. Deprived children were represented
in high proportion in the five primary schools of the region as well. Pupils of the regional
schools regularly performed under the country average on national competency
assessments, with absences above average, and schools awarding baccalaureates in lower
numbers. According to the estimates of the Sub-regional Mirror, 40% of families with
children were Roma.
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As a first step of the program planning which started in 2009, team members of the
mentorship program contacted the sub-regional association with the intention of
introducing the Program to Combat Child Poverty. The tender size (600 million HUF,
cca. two million EUR) was so significant that the region decided to apply. The former
tried to involve as many participants as possible: management travelled among
settlements in the first place, gathering ideas and suggestions from local mayors, public
institutions, civil society organizations, and entrepreneurs. Only the Roma population
was not involved. Members of the project team reported that they had encountered
difficulty in the past trying to find common ground with the leaders of the local Roma
minority self-governments.14
After the start of the mentorship program, the implementing team compiled a local
periodical called the Sub-regional Mirror and published findings that helped to
harmonize the demands of the settlements with real needs. The outlined program
elements were later presented at community forums. The first sessions of this iterative
consultation were not free from conflict. The reason was that financial demands far
exceeded the available funds and, contrary to mayors’ intentions, only a relatively small
portion was available for spending on infrastructural development 15 (for example, on the
renovation of buildings). At last, a compromise acceptable to all local governments was
reached by introducing additional feasible program elements into as many settlements as
possible.
The project basically focused on compensating for the deficiencies of mainstream
institutions; that is, offering services to children in need; services that either did not exist
or had limited capacity in the region. To achieve this, project members hired a
psychologist, a speech therapist, a health educator, and five developmental teachers16 who
taught in several schools, alternating on a daily basis. By bringing these services to
schools, eventually all of them, professionals were able to take care of all the children in
the region, including the most deprived Roma kids. Furthermore, each school hired a
mentor teacher who was responsible for reducing the school drop-out rate of
disadvantaged children. In addition to providing extra tuition and preparing 13–14-yearold children for secondary school, they undertook social work at school: maintaining
close relationships with parents, trying to reduce the amount of absences, solving all sorts
of other problems, and helping children progress in many other ways throughout their
studies until the end of their secondary education. Moreover, three extra family assistants
were hired by the project who, joining existing ones, contributed to the better care of
disadvantaged families.
Capacity was lacking not only in terms of human resources but also in the limited
recreational opportunities that children in this region could enjoy due to the lack of
adequate financial resources. Therefore, the program also included the organization of
extracurricular and summer activities that schools could not otherwise afford in order to
help children often living in an under-stimulating environment to broaden their horizon.
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This was particularly important for the most deprived children who, due to the limited
financial resources of their families, often had not even crossed the borders of their
villages. Activities included (free) extracurricular events such as workshops, skillsdevelopment activities,17 sports events, as well as excursions, and summer camps. In the
latter, special attention was paid to involving children from the worst backgrounds, while
others living in better conditions were also invited.
Another element of the concept was improving the service quality of mainstream
institutions. It appeared to be necessary to facilitate communication between families
with children and local institutions, thereby helping to build partnerships. To achieve this,
parents’ clubs were created in kindergartens to develop parental competencies on the one
hand, and to strengthen the relationship between families and kindergartens on the other.
Occasionally, pediatricians and health visitors were also invited, which not only
improved the accessibility of health care services but at these informal meetings brought
parents and professionals closer to each other. Such events were very useful for Roma
families who, usually having lower levels of trust in public institutions, considered
professionals to be authorities rather than partners. Furthermore, several events took place
to raise awareness of professionals in relation to the Roma, such as awareness-raising
training for health visitors, and study journeys for teachers to schools which had
succeeded in facilitating the integrated education of Roma pupils.
A new institution – namely, a community center18 – was established only in one
settlement: in the most disadvantaged village in the region, almost entirely populated by
extremely poor Roma families. This center offered concentrated services for children: not
only were learning support, community development activities and excursions organized,
but internet use and comfort services (washing and bathing) were also provided.
Partnering with the public institutions, the center offered adults a place and opportunity
to contact family support services once a week on the spot.
As a whole, the program reached a significant proportion of children in the area by filling
gaps in services one way or another. The territorial targeting approach proved to be
correct: by implementing a large part of all activities in kindergartens and schools, it was
easier to involve the child population of the sub-region. Not only were the most
disadvantaged, including Roma families, reached, but children from most different
backgrounds were actively involved in all activities. The program strengthened trust
between families and local professionals, and thereby mutually sensitized them to
understanding each other’s points of view and facilitated integration. Moreover, since
individual program elements were linked to mainstream institutions, the approach
contributed to their development instead of creating parallel project institutions.
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The program in Sub-region “E”

The structure of Sub-region “E” is likewise characterized by small villages: the majority
of its 36 settlements have less than 500 inhabitants, only one of them being a city.
Similarly to Sub-region “S,” since long before the political transition this predominantly
agricultural area had been unable to provide a fair standard of living for its population.
Therefore, a significant part of the population was forced to commute on a daily basis to
nearby industrial centers or mines. During the deep post-transition recession, not only did
these workplaces drastically decrease in number, but so did local employment options,
leading to the outward migration of younger and more skilled people. This region has
never been able to emerge from this crisis of the labor market: according to the last
census, only 45% of the population aged 18 to 59 were employed (KSH TEIR 2019).
There were kindergartens in 17 settlements, and schools in 14 – though some schools
provide education for the first four years only. Most of the settlements were ethnically
segregated, which was also reflected in the social composition of the children attending
the public education institutions: in ten schools, the proportion of children with multiple
disadvantages was over 50%. Segregation could be detected within the city as well, both
spatially (Roma neighborhoods) and on a school-by-school basis (Sub-regional Mirror).
As early as in the planning phase of the project, which started in 2011, the management
tried to provide incentives for the local governments of all settlements with a significant
child population to join the program. Due to the large number of settlements, the subregion was divided into four territorial units, and the services were focused on the centers
of these. Each intervention area was assigned a planning team that was responsible for
contacting mayors and local institutions, surveying needs, gathering demands, and
planning specific services as much as financial resources permitted. Members of the
mentorship program played an active initiating role in the work of the teams as well as in
negotiations with the local governments from the very beginning. It became clear very
soon that although the sum of approximately 600 million HUF (cca. two million EUR)
offered by the tender for a two-year term was fairly generous compared to the budgets of
earlier human development interventions in the region, the settlements turned out to have
even greater demands. As a result, planning was not free from conflict, just like in the
other regions covered by the Program to Combat Child Poverty.
These conflicting interests were treated by the management in many different ways. First,
managers could take advantage of professional relationships they had established in
several settlements in the past. Second, while negotiating the distribution of services
across settlements with mayors, they could often refer to the Sub-regional Mirror
(Gyerekszegénység Elleni Programiroda 2009; Magyar Máltai Szeretetszolgálat 2012) as
an objective, factual document, with conclusions usable as a basis for planning. Third,
while assigning the available resources, project managers wanted to benefit as many
settlements as possible, in the case of the poorest settlements establishing or upgrading a
community center, creating a Sure Start children’s house, 19 or some other community
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space, and in the case of the less poor settlements establishing or upgrading at least one
playground. However, since the sum available for the project was limited by the tender,
some settlements that could not be benefited by such institutional development measures
were compensated by receiving access to health screening tests and sporting events.
Negotiations failed only in the case of a single settlement. The mayor of the central
locality of the most disadvantaged sub-region left the program – which was already at the
planning stage – because he considered the funding allocated to his area to be too little.
Therefore, this territorial unit was awarded fewer services than the weight of problems
would have justified.
For the smallest children and their parents, Sure Start houses were established in five
locations. Settlements with a large number of needy Roma families were selected. One
house was opened in the town center of the sub-regional centre, easily accessible to
families with small children, another in the Roma neighborhood of the city, and an
additional three in segregated or segregating settlements where the proportion of children
with multiple disadvantages (mostly Roma) was high. That is, the houses were basically
located close to the most deprived families. As a consequence, they ended up receiving
Roma families only, even if originally intended by professionals to be mainstream
institutions where children from diverse social backgrounds could be educated in an
integrated environment. The location of the two in-town houses further strengthened
segregation, which eventually also occurred even in the town-centre house. Although the
overall social composition of families in the latter was rather heterogeneous, Roma and
non-Roma parents refused to mingle with each other. In order to maintain the level of
attendance, the manager of the house decided to create a split schedule to determine who
and which session members could attend daily. However successful this method was in
increasing attendance levels (an important factor in meeting the criteria for the indicators
of the tender), the result was a special form of segregated environment. 20
Besides Sure Start children’s houses, the most resource-demanding and thus most
highlighted elements of the program were the community centers and their activities.
According to the invitation to tender, at least one community center with complex
services was obligatory in all of the segregates or settlements undergoing a process of
ghettoization (with a significant Roma population). In region “E” seven community
centers were established: one in the already mentioned in-town Roma neighborhood near
the Sure Start children’s house, three in some ghetto villages in very bad conditions, and
another three in other settlements with ethnic segregates.
Attendance rates, and thus the success of the centers depended not only on their physical
characteristics (location and layout) but also on the professional and personal qualities of
the team members, as well as on their visibility and acceptance. In most places, it was
difficult to address people initially, especially when news of the comfort services 21
(bathing and washing facilities) that were provided got around. A feeling of shame kept
even those who lacked piped water at home and who could have occasionally befitted
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from these facilities away from the centers. 22 In general, stable groups of users were
established when team members maintained good personal relationships with the families
outside of the centers as well.
Well-functioning community centers offered a wide range of services: after-school
workshops for children, excursions, internet access, nursery consultation, healthscreening tests, a wide range of programs for every generation (for example, a cooking
club, and a club for teens). In summary, most centers managed to reach quite a number
of families, including the poorest ones in first place. However, their integrated operation
could only be achieved in a few places: such attempts as a rule were rejected both by the
local middle class and by the poor non-Roma.
To cope with insufficient personnel capacity, the program in Sub-region “E” hired several
human service professionals (e.g. a speech therapist, psychologist and a developmental
teacher). However, since there were not enough resources to allocate professionals to
each and every school, professionals performed their activities in the community centers.
In this way, their services were brought closer to most deprived families (at least in the
settlements with a community center), although other families had no access to the
former. The hiring activity of the project occasionally had consequences that opposed the
original goals, since some of the staff of the project (e.g. those working in community
centers) were attracted by the program away from the local family support services,
worsening the shortage of professionals in basic services. These professionals continued
to perform certain family support tasks (for example, helping locals handle official
matters), but as employees of a community center they were no longer authorized to
officially act as civil servants in necessary cases.
Similarly to as in Sub-region “S,” the Sub-region “E” program also facilitated a wide
range of educational activities in already existing institutions on behalf of children of
preschool and school age. In all kindergartens in the region, activities were organized to
strengthen parent-child relationships. In the schools, the deficiencies of students of
vulnerable families were remedied by launching classes to promote financial competence
and by organizing excursions, sports events, and camps. Furthermore, in the schools of
the four most disadvantaged settlements, mostly populated by Roma, preventive classes
were held to reduce early school leaving, deviant behavior, and early pregnancy. Taking
place in institutions of public education, these events effectively reached children in need,
regardless of their social background. The program made vigorous efforts to create access
for the poorest families to the summer camps, but success was only partial. One of the
difficulties was that not all parents allowed their children to go to the camps.23 Another
problem was that, as an incentive to learn, organizers sometimes required children to get
good marks in school as a condition of participation. However, this requirement had an
effect contrary to the objectives of the program because it reduced the access of those
children to the camps who lived in extreme poverty and were unsuccessful in their
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studies, in spite of the fact that it was exactly these students who were in greatest need of
such programs.
In general terms, the program in Sub-region “E” can also be considered successful at
reaching the most deprived, including the Roma population, thanks to accurate territorial
targeting, and to the concentration of resources in the settlements where a lot of Roma
families live in deep poverty. However, the program focused on providing special
services to the Roma instead of strengthening and improving the quality of mainstream
institutions, and this prevented the principle of integration from being properly realized.
Although the program was not able to significantly improve the situation of people living
in deep poverty, and did not solve the problem of the segregation of the Roma, it
contributed to making life more comfortable for them. The program was not able to raise
awareness of the necessity of social and ethnic integration; among other goals the
program was also not able to improve communication between parents and professionals.
The program improved the quality and widened the portfolio of social and educational
services in the sub-region, with special respect to summer camps, to consultations with
psychologists at the community center, and to the activities of children with the
developmental teacher. However, the program in many cases failed to attract many of the
vulnerable families for whom these activities were implemented in the first place. This
failure also frustrated the professionals who were involved.
6.3

Comparison

Case selection is essential in comparative research. To ensure comparability, we picked
two sub-regions which are similar in certain regards. As both sub-regions are parts of the
Program to Combat Child Poverty, they are underdeveloped. Both of them faced and still
face similar economic and social problems, are located in a peripheral area of Hungary,
and have a similar settlement structure. At the same time, our two selected sub-regions
show several differences in terms of their geographic position (see Appendix), program
planning, implementation period, and accomplishments. The similarities and differences
are summarized in Table 1.
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Comparison of Programs to Combat Child Poverty of two sub-regions

Sub-region “S”
Sub-region “E”
Basic
Small rural villages, mainly < 500 inhabitants, high unemployment, high
characteristics of rate of multiply deprived children, socially and ethnically segregated
the sub-region
villages, lack of quality services.
Evidence-based;
Planning of the
community planning, involving
Evidence-based;
local Program to mayors, public institutions,
partly community planning, involving
Combat Child
NGOs, entrepreneurs,
mayors, public institutions; involvement
Poverty
inhabitants; involvement of
of Roma representatives lacking.
Roma representatives lacking.
Implementation of the program
Mainly: improving existing local
Mainly: establishing new local
institutions: supplementing
institutions for the poorest (7 community
lacking human resources,
houses, 5 Sure Start houses/services).
expanding on their activities;
Main focus and
quality improvements.
instruments
Partly: improving existing local
institutions: supplementing lacking
Furthermore: establishing a new
human resources, expanding their
local institution (a community
activities.
house) in a segregated village.
Every settlement of the subMost settlements of the sub-region
region involved, through existing
Involvement of
involved, with special focus on
(mainstream) institutions,
settlements
segregated villages. Involvement mainly
especially schools and
through the new institutions.
kindergartens.
Involvement of
the main target
Partial level of involvement in certain
Good level of involvement,
group:
schools and preschools and in the close
predominantly in schools and
disadvantaged
vicinity of Sure Start and community
preschools.
and/or Roma
houses.
children
Human and cultural capital
(skills development,
extracurricular activities,
Human and cultural capital (skills
Main areas of
programs in school holidays).
development, extracurricular activities,
development
Social capital and social
programs in school holidays).
integration (improving
relationships between poor
families and institutions).
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Features of
integration/inclu
sion

Main strengths
and weaknesses

Good level of integration.
Children with different
socioeconomic status and
ethnicity treated and involved
together.

Partial level of integration in some
services. Segregated participation in
Sure Start houses and partly in complex
community houses.

Strengths:
Effective cooperation with
mainstream institutions, filling
some gaps, quality
improvements; access to all
children in every preschool and
school; integrated and inclusive
implementation.

Strengths:
Establishment of several new institutions
with a variety of previously missing
services. Reducing differences among
settlements in terms of the availability of
services. Some improvement of
mainstream institutions.

Weakness: duplicated services, role
Weakness: remaining differences
conflicts; lack of integration goals;
among settlements in terms of
efficiency problems with some services.
availability of services.
Source: Author’s compilation.

As a result of the delivery of different services, both local projects were successful
because disadvantaged children – among whom the Roma are over-represented – were
effectively involved in the program. Thus, the local programs efficiently reached the main
target group of the program and made crucial investments into the human and cultural
capital of children. These investments concerned biological, cognitive, emotional,
recreational and social needs and deficiencies, as well as bettering the life chances of
children.
Through employing speech therapists, physiotherapists and psychologists, significant
investment into the human capital of children was made, with special respect to their
physical, mental and cognitive health (Schultz 1961; Becker 1964). By providing
mentoring and developmental services in schools and preschools and organizing
extracurricular activities within and beyond these institutions, the program invested not
only in human capital, but also in the cultural capital of kids. Through the complex
services of Sure Start and community houses, the program aimed to develop parenting,
family management, lobbying and other parental skills which may improve indirectly
children’s implicit cultural capital (Bourdieu 1986) as well. Similarly, the delivery of
recreational services or innovative program elements for children may result in the same
development. Meanwhile, some aforementioned program elements fostered networking
activities and provided possible channels to create, maintain or strengthen social capital
(Bourdieu 1986; Coleman 1988).
The essential difference between the projects’ implementation lies in the integration and
inclusion of the excluded (Sen 2000). Whilst in Sub-region “S” integrative and inclusive
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participation was realized through the involvement of all pupils who attend school and
preschool, this was not the case in Sub-region “E”. Paradoxically, as an unintended
negative externality of the interventions Sure Start houses and some community houses
of Sub-region “E” even deepened the segregation existing between the local Roma and
non-Roma families and their children. In contrast, in Sub-region “S” the project managed
to inclusively implement the Program to Combat Child Poverty through the equal
involvement of children by sensitizing and awareness training, and by strengthening
communication between different social groups and professionals. Its accomplishments
are basically in line with the principles of the Europe 2020 inclusive growth strategy, as
well as the explicit but not exclusive targeting and aiming for the mainstream principles
which are two cornerstones of the Common Basic Principles on Roma Inclusion.
7

Concluding remarks

Concerning development for the poor, there are two main lessons to be learned from the
above-described case studies. First, new services may become segregated if they operate
in parallel with preexisting mainstream services and institutions. This might be
particularly the case with services provided to an excluded minority; namely, the Roma.
Even if the new services are of a higher standard, they will not necessarily solve the
problem of segregation, and instead may contribute to its maintenance. Consequently,
programs aimed at the integration of the segregated should focus on strengthening and
supporting mainstream institutions. The introduction of new services is justified only if
basic services are not available. Second, well-planned, targeted and implemented social
and educational services inevitably raise mutual awareness and improve communication
between professionals and families at risk of poverty. Mutual awareness is a precondition
of integrated development, while without good communication between professionals
and families at risk of poverty, even segregated services function less effectively.
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Notes:
1 Foucault in his economic sociology clearly distinguished between labor power (i.e. the capacity
to work) and the capacity to generate income; to receive a wage through the help of one's work,
also called capital-ability. The idea is that the basic element to be explained by economic analyses
is not so much the individual, or processes and mechanisms, but enterprises (Gary Becker (2014)
An
appreciation
by
Michel
Foucault,
available
at:
https://kieranhealy.org/blog/archives/2014/05/04/gary-becker-an-appreciation-by-michelfoucault/ (15 March, 2019)).
2 Prior to this period, human capital, educational investment and its productivity were analyzed by
illustrious economists such as Adam Smith (1723–1790) ([1776] 1977), Thomas Robert Malthus
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(1766–1834), Georg Friedrich List (1789–1846), Alfred Marshall (1842–1924) ([1873] 1995),
Arthur Cecil Pigou (1877–1959) (1928), Arthur W. Lewis (1915–1991), Milton Friedman (1912–
2006) and Jacob Mincer (1922–2006) (1958). The term “human capital” was probably first
introduced by William Petty (1623–1687) in the seventeenth century (1662). See also Caldari
(2010), and Krasniqi and Topxhiu (2016). Alfred Marshall suggestively sums up the core idea of
human capital theory thus: “… the best investment of the present capital of the country is to educate
the next generation and make them all gentlemen” (Marshall [1873] 1995, 106).
3 In this context, “field” is interpreted as the person’s social position within a given social space. A
field is constituted by the conflicts of social groups in defining what cultural capital is, which type
of cultural capital is legitimate, and which type is illegitimate. For more details, see: King (2005,
215–232).
4 In this context, the “habitus” of a person is interpreted as embodied intellectual disposition and
tendencies (See King 2005).
5 Here we omit a presentation of the contribution of several theorists to the evolution of the concept.
For a detailed history of social capital, see e.g. Woolcock (1998) or Farr (2004).
6 This includes the right (a) to an adequate standard of living, healthcare, education, recreation, (b)
to protection from abuse, neglect, exploitation, discrimination, (c) to participate in communities
and to have programs and services for themselves.
7 Some examples of European Union frameworks and policies for Roma inclusion: The Decade of
Roma Inclusion 2005–2015, the Integrated Platform for Roma Inclusion, and the Social Protection
and Social Inclusion Process.
8 These two principles are implemented most efficiently if inclusion attempts start in early
childhood. For more details, see the Roma Early Childhood Inclusion Overview Report. For truly
effective Roma integration, the report envisages local community- and family-based programming
in the European Union Member States (Bennett 2012). The same programming method is applied
to the Hungarian Program to Combat Child Poverty presented in the chapter below.
9 According to Hungarian legislation, disadvantaged children are those living in families that, in
addition to having a low income, are affected by at least one of the following criteria: parents are
minimally educated, or in a precarious employment situation, or the family has poor housing
conditions. The status of multiple disadvantages applies when at least two of the three listed criteria
are met.
10 For the strategy in English, see http://romagov.kormany.hu/download/5/58/20000/Strategy%20%20HU%20-%20EN.PDF (19 February, 2019).
11 In 2007, 175 sub-regions were established in Hungary for the purpose of settlement development.
Based on their infrastructural levels and the population’s social and economic metrics, 47 of the
sub-regions were defined as extremely deprived. In these sub-regions, complex cohesion programs
were launched, one of which was the Program to Combat Child Poverty described in the study, and
which operates in 23 sub-regions. From 2017 the program has been running in somewhat
refurbished form and has been extended to eight new regions.
12 The sub-regions participating in the program included 532 settlements, of which only 35 were
cities, while 346 localities had fewer than 1000 inhabitants.
13 In the third stage, three tenders were not awarded due to a lack of resources.
14 Based on experience, involving the Roma population in the planning process proved to be
troublesome in other regions as well. This was due to the general lack of Roma civil society
organizations, and of Roma middle class as potential leaders, while the leaders of minority selfgovernments did not always turn out to be creditable representatives of the local Roma population.
15 It was a general experience in the Program to Combat Child Poverty that mayors chiefly
envisaged construction projects, thinking that new or renovated houses would remain assets of the
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settlement even after the end of the program. However, they did not see the point in developing
“human assets”.
16 A relatively high number of special needs teachers was necessary because, especially in certain
segregates, many disabled children were eligible to attend.
17 One innovative element was encouraging and supporting student enterprises in every school.
Children were asked to create a product or service and then to sell it by finding the right market
and sales channels. These enterprises, mostly successful, enabled students to obtain plenty of useful
economic knowledge and skills that improved their future chances on the labor market.
18 An obligatory element of the tender was the establishment of community centers with complex
services, specifically in segregated settlements or neighborhoods, to mitigate the shortage of such
services in these places which typically lacked them. Apart from the community houses with
complex services for addressing all ages, additional community spaces included the Sure Start
children’s houses, after-school support programs, youth houses and IT points. However, unlike
community service centers, these initiatives limited their activities to specific subject areas or age
groups, and were not obligatorily restricted to segregates.
19 The children’s houses, inspired by the Sure Start program in the UK, constitute in Hungary a
new kind of institution for supporting early childhood development. Besides promoting infants’
early development and skill acquisition, they strengthen parental competencies by engaging parents
and providing them with knowledge and experience.
20 As also reported by the evaluation studies about the Sure Start children’s houses, the general
experience is that the social composition of the visitors of these houses sooner or later became
homogenized, and either middle-class or poor families predominantly visited them. Both socially
and ethnically speaking, there were only few houses with an integrated environment (Szomor and
László 2014).
21 Comfort services received a very mixed reception among the population of all regions. As one
of the sub-regional evaluations reported, “Initially ... there was strong opposition: partly because
the non-Roma thought something [had been] done again ‘only for the Roma,’ and didn’t
understand ‘why is it again the Roma who receive anything at all?’ On the other hand, the Roma
did not receive the bathing and washing facilities with enthusiasm, saying that they were clean,
and could wash at home”. The feeling of shame was probably fed by the painful memory of forced
bathing in the communist era, a means used by the leadership of the time to “elevate” the Roma
who at that time were looked upon as a public order and health risk (Bernáth and Polyák 2001).
22 In the most disadvantaged settlements, only 15-20% of homes had a piped water supply (Subregional Mirror).
23 Camps and excursions were organized in a number of regions covered by the Program to Combat
Child Poverty. Generally, involving the poorest families required extra effort. One of the reasons
for this was – as already mentioned – that parents were reluctant to allow their children to go to
places they were not familiar with. This issue was successfully overcome when trusting personal
relationships already existed between organizers and parents. Another inhibiting factor was that
some parents felt shame about not being able to provide proper clothing, equipment and bathing
amenities for their children. Recognizing this, camps were often organized so that participants had
all these amenities at their disposal.
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The Formation of a Sociocultural Entity: Artistic
and Educational Trends in the Nineteenth and Twentieth
Centuries
In political terms, Belarus, Bulgaria, Croatia, the Czech Republic, Hungary, Moldova,
Poland, Romania, Russia, Slovakia, and Ukraine belong to Eastern Europe, according
to the classiﬁcation of the United Nations. Cultural and historical connections in
the region, however, necessitate the inclusion of centrally located Austria, a historic superpower and cultural organizer of the area in any educational analysis.
The concept of Eastern Europe, or rather Central and Eastern Europe, originates
from the Austro-Hungarian monarchy (or, in many English-language sources, the
Austro-Hungarian empire), geographically the second largest country in Europe after
the Russian empire, which existed from 1867 to 1918, when it was dissolved into the
Hungarian Kingdom, the Austrian Republic, the Czechoslovak Republic, the Republic
of Poland, and the Kingdom of Serbs, Croats, and Slovenes.
Art education, as we understand the concept today, was initiated in Central and Eastern Europe in the late nineteenth century, mainly under the inﬂuence of the Great Exhibition of the Works of Industry of All Nations at the Crystal Palace in London in 1851,
when arts and crafts were ﬁrst presented as major national achievements equal to science and technology. A central curriculum for drawing (German Zeichenunterricht),

The International Encyclopedia of Art and Design Education, Richard Hickman (General Editor),
John Baldacchino, Kerry Freedman, Emese Hall, and Nigel Meager (Volume Editors).
© 2019 John Wiley & Sons, Inc. Published 2019 by John Wiley & Sons, Inc.
DOI: 10.1002/9781118978061.ead107

2

Curriculum

a school discipline introduced in all parts of the Austro-Hungarian monarchy in the late
nineteenth century, focused on the skills needed in craftsmen. Most drawing teachers
were ﬁrst trained as artists or as draftsmen in Paris, Munich, and Vienna, and the aesthetic inﬂuence of these academies gradually changed arts curricula to include copying
masterpieces from European antiquity to the Renaissance. Education through the Muses
(German Musische Erziehung) focused on appreciation taught by teachers of philosophy and history, with mainly moral objectives, using masterpieces as examples of virtues
and vices. During World War I, arts education was widely used to motivate students for
the support of military eﬀorts through patriotic symbols (Eid, Langer, and Hakon 1996).
The Russian Academy of Arts was established in St. Petersburg in 1757 by Mikhail
Lomonosov and Ivan Shuvalov. In 1764, when the academy received the status of the
Imperial Academy, the Faculty of Educational opened a school for talented children of
5–6 years. In 1825, the ﬁrst art and design college was founded. Today, the State Academic Art Institute, the Lyceum of Art of the Russian Academy of Arts in Moscow, and
the State Academic Institute of Painting, Sculpture and Architecture in St. Petersburg
are all part of the Russian Academy of Arts. The academy runs a Scientiﬁc Institute
for the theory and history of ﬁne arts in Moscow, which trains postgraduate students,
is engaged in publishing scientiﬁc literature, and conducts scientiﬁc conferences and
symposiums. One of the oldest art collections of Russia, the Research Museum, was
established by the academy. An archive of children’s drawings is available for research
and stores the drawings of children from 40 countries collected since the late nineteenth
century (Savekova 2015).
It was the Austrian painter and draftsman Franz Čižek (1885–1946) who ﬁrst introduced the concept of child art in the region through a series of exhibitions featuring
the works of creative art circles. Čižek inspired many leading educators of his age, for
example John Dewey, Helen Parkhurst, Herbert Read, and Viktor Lowenfeld, to study
child art. He also emphasized the importance of creative activities in schools. Johannes
Itten, a professor at the Bauhaus, the German college of design and architecture, used
Čižek’s approach in his teaching. Cižek’s inﬂuence was also instrumental in the modernization of art education in contemporary Czechoslovakia, Hungary, and the Kingdom
of Serbs, Croats, and Slovenes, also called Yugoslavia (Eﬂand 1990; Laven 2006).
In the ﬁrst half of the twentieth century, the reform pedagogical movement introduced the idea of educating the whole personality of the child (German Menschenbildung), and reshaped art education to include creative work in design and construction
as well as traditional ﬁne art genres. In many countries, crafts and design education
(German Werkunterricht) was integrated with art education. The pedagogical model
of the Bauhaus led to experimentation with materials and integration with contemporary industrial design as well as with traditional folk arts and crafts (Legler 2011). A
similar initiative, VKhUTEMAS, a college of arts and crafts, was founded in Moscow
in 1920. Famous avant-garde artists featured among the staﬀ: Vladimir Kandinsky, L.M.
Lissitzky, K.S. Melnikov, A.M. Rodchenko, V.F. Stepanova, Vladimir Tatlinm, and others
(Savenkova 2015). Another important source of inﬂuence was French education, with
the visual arts being the ﬁrst art form introduced as a compulsory discipline that had a
deep impact on Poland and Romania from the late 1920s till the late 1970s (Holló 1929).
French documents that reached this area emphasized interdisciplinary approaches that
forged connections between the arts and other disciplines based on similarities of structure, genre, content, or mood. This trend slowly resulted in a shift of emphasis from the
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“realistic” depiction of nature to structural studies on the one hand and “polyaesthetic”
creations using expressive means of music, drama, and the visual arts on the other
(Kárpáti and Gaul 1998; Muhi 2012).
Reform pedagogy, the child-centered approach to education, dominated the region
in the interwar period. In Czechoslovakia, Ladislav Švarc (1883–1974) introduced a
methodological approach to the region that corresponded with that of Čižek in Vienna
and Mary Richardson in the UK. The main principle was connecting the methodology of
the reform pedagogy movement with the artistic and design experiments of the German
Bauhaus. This approach, also called paedocentrism, gave creative freedom to children,
encouraged their spontaneity in the choice of the themes and media, and focused on
visual expression (Fulková and Tipton 2013). In Hungary, László Nagy (1857–1931), a
developmental psychologist, introduced the ideas of Ellen Key and, in his capacity as
chief inspector of schools, introduced child-entered art education (Kárpáti and Gaul
1998).
Methodological foundations of art education in Russia were developed in the 1920s
at the State Academy of Arts Theory, through the works of A.V. Bakushinskij, an art
historian who described, using research evidence, the value of the arts for the spiritual,
intellectual, and aesthetic development of the education of children. In 1896, he initiated a collection of children’s drawings; this reﬂects the history of art education and
is still being developed today at the Institute of Art and Culture Education of the Russian Academy of Education. In 1929, the Central House of Art Services for children was
created in Moscow with a staﬀ engaged in curriculum design and talent development
(Savenkova 2015).
In the years before World War II, nationalist tendencies gradually overcame the open,
multicultural, and creative–individualist mood. During World War II, art education
served Nazi and nationalist ideals. In Hungary, for example, the ﬁne art and folk art
of former parts of the country that became part of neighboring countries after the end
of World War I were central topics of representation, with slogans supporting the military endeavor to reunite them with the “mainland.” Ideologically driven and politically
regulated art education became the norm after World War II as well, when the Eastern Bloc – a group of countries under the inﬂuence of the Soviet Union – was formed.
Arts curricula became uniform, with a focus on realistic representational conventions
and moralizing themes, and highly restricted access to contemporary “Western” art. The
development of technical skills replaced creativity as central objective of art education –
a pedagogical routine that resulted in generations drawing vegetable arrangements and
constructing cubic structures according to the system of descriptive geometry systematized by Gaspard Monge in 1794. The “open, creative tasks” stipulated in curricula
consisted mostly of decorative designs or depictions of festive occasions in the manner of the ﬁne arts of the age: idealistic, realistic, and politically biased. In Austria, the
only country in the region to escape Soviet inﬂuence, creativity remained the focus of
art curricula and the development of technical skills was still important.
The Soviet model of art curriculum was gradually abandoned as early as the 1970s
in countries like Yugoslavia, Poland, and Hungary, whose educational systems were less
under Soviet inﬂuence. In an example of the direct eﬀects of politics on art education,
Czechoslovakian educators also embraced modernist ideas and adapted Herbert Read’s
concepts in the 1960s. The Soviet invasion of Czechoslovakia as a consequence of the
liberation eﬀorts called the Prague Spring in 1968 stopped theoretical and curricular
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exchanges for 20 years. Socially focused art education, a model for education citizenship
through the visual arts, did not emerge until the 1990s (Fulková and Tipton 2013).
The event that had a profound inﬂuence on European art education, the Seminar
on Visual Arts in General Education, held in Bristol, UK, in 1951, led to the foundation of the International Society for Education through Art (InSEA), and the UNESCO
Conference on Education in 1955, which emphasized the role of the arts in personality development, reached this part of Europe only in the 1970s, but it soon gave rise to
profound changes in the curriculum. New directions may be characterized by a focus
on expression instead of representation, on self-development beyond learning, privileging production above reception, development above formation of taste, and education
through art above education for art (Billmayer 2012). The InSEA European conference
in Prague, organized in 1966 by Jaromír Uždil – the ﬁrst truly international event in
art education after World War II – was decisive for many countries in the region. In
Poland, Irena Wojnar, a philosopher of French training, initiated a curriculum reform
that focused on the aesthetic appreciation of art. In Hungary, contacts with the USA
were initiated, and repeated visits by Albert Hurwitz in the 1970s turned attention to
multicultural issues and resulted in the study of the child and youth art of Hungarian
Roma (Gypsy).
In 1989 profound political and social changes in the region were followed by
Czechoslovakia being split into the Czech and the Slovak republics in 1992, the breakup
of Yugoslavia and the establishment of the Republic of Macedonia in 1990, Croatia and
Slovenia in 1991, and the State Union of Serbia and Montenegro in 2003. Curriculum
changes soon followed, showing an enthusiastic recognition of contemporary British,
German, and American arts education paradigms. At the same time, national folk
arts and crafts – symbols of regained national identity – were also integrated into the
new guidelines that replaced the previous overregulating curricula. In the Russian
Federation, modernization involved the inclusion of free expression in a variety of
contemporary arts genres and styles (Fomina 2003). German inﬂuence as manifested in
the socially focused art education movement called Visual Communication, which has
been an important inﬂuence since the 1970s, continued to aﬀect Central and Eastern
European curricula (Uhl-Skřivanová 2013).
In some countries the orientation shifted toward the anglophone countries. The integration of visual arts with design was inspired by British curricula presented by John
Steers who repeatedly visited the region as InSEA president. The change of curricular
models catalyzed by changes in British art education is manifest in the introduction
of design and visual culture in the ﬁrst National Guidelines of independent Hungary
in 1996 (Ministry of Education 1996; see also Kárpáti and Gaul 1998). Swift and Steers’s
(1999) curricular “manifesto” and a communication-oriented approach to visual arts are
evident in the “Domains of Art and Culture” section of the Czech National Framework
Education Program (Umění a kultura 2004).
Arts-based research as initiated by Elliot Eisner inspired Czech art educators to
develop educational theories based on phenomenology, structuralism, and semiotics
(Fulková and Tipton 2011). In the Czech Republic, Poland, and Slovakia, structural and
semiotic approaches include post-Husserlian phenomenology, semiotics, and semiology theories by Jan Patočka (who still inﬂuences art theory in France, Switzerland, and
Germany), Julia Kristeva, and Roland Barthes (Fulková and Tipton 2013). The research
results of developmental psychology introduced to art education programs by Howard
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Gardner and Project Zero at Harvard University were also important inﬂuences. Brent
Wilson’s visits in the 1980s contributed to the genesis of empirical research in visual
skills in Hungary – still an important area and the foundation for a research-based
curriculum development in the country (Kárpáti and Gaul 2013).
In Austria, one of the key points of discussion concerns the nature of the “art” to be
taught in art education: whether it should follow a traditional ﬁne art focus or assume a
broader base and involve visual culture and everyday situations for visual language use
(Billmayer 2008). The latter approach was supported by and disseminated to other areas
in the region through the European Framework for Digital Literacy, in which construction Franz Billmayer and Rolf Laven played key roles.

Contemporary Art and Design Curricula in Central and Eastern
Europe
General Features
Curriculum design in the region was inﬂuenced by both philosophical and psychological research at the time. Theories of creativity (Slavík 2005) are generally utilized, but
the relevance of “developmental stages” is constantly questioned and new models are
researched. A need for structure and unity in curriculum design led to the establishment of the European Network for Visual Literacy, which Austrian, Czech, and Hungarian educational researchers joined and through which they are now working on a
competence-based model for curriculum development realized through “situations”:
examples of classroom practice.
Basic data on art education in Central and Eastern Europe are summarized in Table 1.
Educational regulations are complex and diﬀerent for every country in the region, and
so only information characterizing art and design curricula is provided. In most countries, there are separate curricula for age levels and school types. For example, in the
Czech Republic three curricular documents exist for diﬀerent system levels: Framework
Education Program for Preschool, Primary and Secondary General School, and Secondary Grammar School (Umění a kultura 2004). In the program, Art Education and
Music Education are represented as two separate subjects under one domain called “Art
and Culture.” A parallel curriculum is provided for art education in general art schools,
which provide special education for talented students.
The names of the discipline often reﬂects the curricular focus. In Austria it is
called Bildnerische Erziehung (Education through Images); in the Czech Republic
Výtvarná Výchova (Art Education); in Hungary Vizuális Kultúra (Visual Culture); in
Romania Educaţie Artistico-Plastică (Visual Arts Education); in the Russian Federation
and
(Fine Arts; Art
History and Culture around the World); in Slovakia Výtvarná Výchova (Art Education
[compulsory]), Estetická Výchova (Aesthetic Education [optional]), and Dejiny Umenia
(History of Art); in Slovenia Likovna Umetnost (Artistic Studies [compulsory]), Likovno
Snovanje (Basic Course in Art Studies [optional]), Umetnostna Zgodovin (Art History),
and Likovna Teorija (Fine Arts and Theory of Visual Language).
Before embarking on a comparison of Central and Eastern European curricula, I shall
say a few words about curriculum developers. In most countries, the ministries responsible for public education appoint a group of teachers and educational researchers to
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Table 1 Context of art and design education in Central and Eastern Europe.

School level

Primary
(6–10 years)

Lower secondary
(11–12 years)

Upper secondary
(13–18 years)

Art teacher
qualiﬁcations (e.g.,
teaching degree at
BA/MA level, with
specialization (some
courses taken during
pre-service training)

• Austria, Russian
• Austria: MA level in
• Austria: teaching
Republic, Slovakia:
two disciplines (art
degree at MA level in
teaching degree at
education and mother
two disciplines (art
BA/MA levels
tongue, mathematics,
education and mother
• Czech Republic:
etc.)
tongue, mathematics,
MA-level degree,
• Czech Republic:
etc.)
specialization in art
MA-level degree, with
• Czech Republic,
education
specialization in art
Russian Republic,
• Slovenia: BA and MA.
education
Slovakia: MA-level
• MA level in two
degree, with
disciplines (art
specialization in art
education and mother
education
tongue, pedagogy,
• Slovenia: MA in art
education or degree in special pedagogy, etc.).
art or design and ﬁve
educational modules
of study.

Is art education
compulsory at this
level?

• Austria, Czech
Republic, Romania,
Russian Federation:
yes
• Slovakia: no.

• Austria, Czech
Republic, Romania,
Russian Federation:
yes
• Slovakia: no.

• Austria: yes, up to 16
years, in gymnasia
(secondary grammar
schools)
• Czech Republic: yes, up
to 16 years; optional
up to 18 years
• Romania: yes, up to 16
years
• Russian Federation:
yes, up to 18 years
• Slovakia: no, up to 16
years.

Are textbooks used for • Austria, Russian
• Austria, Czech
• Austria, Czech
Federation, Slovakia,
art education?
Republic: yes (printed
Republic: yes (printed
Slovenia: yes (printed
book)
book)
book)
• Romania, Russian
• Romania, Russian
• Czech Republic: no.
Federation, Slovakia:
Federation, Slovakia:
yes
yes
• Slovenia: yes (printed • Slovenia: yes (printed
and digital books in
and digital books, the
Grade 1 in grammar
latter for 13- and
14-year-olds in Grades schools [15 years];
textbook for ﬁnal
8 and 9).
examinations in
Matura subject
Likovna Teorija [Fine
Art Theory of Visual
Language] for all four
grades of secondary
art grammar schools).
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Table 1 (Continued)

School level

Number of lesson
hours (45 minutes)
per week

Primary
(6–10 years)

Lower secondary
(11–12 years)

Upper secondary
(13–18 years)

• Austria: 2
• Austria, Czech
• Austria, Czech
Republic, Romania: 1
Republic, Romania, • Czech Republic,
Romania: optional,
• Russian Federation,
Slovenia: 1
usually 2 in
Slovakia, Slovenia: 2. • Russian Federation,
Grades 6–7, 1 in
Slovakia: 2
Grades 8–9, 2 in
• Slovenia: 1 (optional).
Grades 10–12
• Russian Federation: 2
• Slovakia: 1
• Slovenia: 2 in grammar
schools, 1 in
vocational schools (till
18 years).

Is art education
• Russian Federation: •
is taught in special
yes
spaces (e.g., art studios, • Austria, Czech
art rooms)?
Republic, Romania, •
Slovakia, Slovenia: no.
•

•
Austria, Russian
Federation, Slovenia:
•
yes
Czech Republic:
•
mostly yes
Romania, Slovakia: no.

Austria, Russian
Federation: yes
Czech Republic,
Slovenia: mostly yes
Romania, Slovakia: no.

Major content areas
in the curriculum

• Austria, Russian Federation, Slovakia: art appreciation/criticism, art
history, applied arts, art therapy, design, ﬁlm, ﬁne arts, multicultural
issues, photography, visual culture, visual language, visual communication
• Czech Republic: art appreciation/criticism, art history, applied arts, design,
ﬁlm, ﬁne arts, multicultural issues, photography, visual culture, visual
language, visual communication
• Slovenia: architecture, applied arts, design, ﬁlm, ﬁne arts, photography,
visual language, visual communication.

Other topics

• Austria: everyday aesthetics, visual education, aesthetic education
• Czech Republic: contemporary art practice – multimedia, social–visual
communication, museum education issues, multimedia in education
• Romania: local cultural and architectural monuments, museums
• Russian Federation: media, folk arts
• Slovakia: electronic media
• Slovenia: drawing, painting, sculpture, printmaking, and digital imaging
in primary education; art appreciation/criticism, art history, visual
culture, and multicultural issues in secondary education.

Source: Based on information about art education provided by experts from each country (see
Acknowledgments).

develop the documents. These are rarely piloted in schools, so feedback from the ﬁeld
is used for the next iteration of curriculum design. This arrangement results in frequent
debates and the elaboration of regional and local guidelines in relation to the disputed
elements of the central document. There are two exceptions to this: In Slovenia, almost
half of the members of the curriculum development committee are practicing teachers
(Bracun and Rajka 2012). In Austria, the Bundesministerium für Bildung, Wissenschaft
und Kultur (Federal Ministry of Education, Science and Culture) appointed a group of
80 experts to develop the new national curriculum (Bundesministerium für Bildung,
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Wissenschaft und Kultur 2012). Over the course of three years, pilot schools tested the
curriculum before it was introduced to the school system. The ministry thus guaranteed
the involvement of professionals from the ﬁeld of school practice. In this country, there
is also a broad national consensus on the aims, objectives, content, and methodology of
the art education curriculum.
In some countries, research institutions play an active part in curriculum development
and assessment. The Russian Academy of Education has founded an Institute of Art Education and Culturology, which carries out research on art and cultural education, makes
available a child art archive for research, and publishes a journal entitled Pedagogy and
Art to support educational innovation (Savenkova 2015). In Hungary, after decades of
decline in student performance in areas where results used to be outstanding (like mathematics and science), the Academy of Science recently took the lead and now supports
the development of alternative curricula in all school disciplines. In the Czech Republic
the National Institute for Education (formerly the Institute of Educational Research in
Prague) contributed signiﬁcantly to major changes in the curriculum and developed the
current version of the Czech National Education Framework. Research in art education,
writings on contemporary art, and issues of reﬂective practice have been published since
the 1950s in the journal Výtvarná výchova (Art Education).
Competence-based curriculum design is a general trend in the region. They integrate
the eight key competences as described by the Organisation for Economic Co-operation
and Development (OECD 2005). The Program for International Student Assessment
(PISA) was established to elicit data on the development of these competences,
and soon became the most inﬂuential international testing program in Central and
Eastern Europe. For example, the art curriculum of Poland and Slovakia focus on
problem-solving competence as a basis for creativity development. Brainstorming
and research about art tasks are regular constituents of curricular content. In the
Czech Republic, inter- and intrapersonal competences are a focus. The production
and reception of works of art are closely connected with (self-)reﬂection (Fulková and
Tipton 2011). In Hungary, the National Core Curriculum was reorganized to include
development of the OECD’s three areas of competence-based skills: interacting in
heterogeneous groups, using tools interactively, and acting autonomously (Bodóczky
2009).
Curriculum Objectives for Art (and Design) Education
Art education in Central and Eastern Europe seems to assume that the creator of
artworks (the artist, designer, architect, etc.) is the main role model. Curriculum
objectives emphasize creative expression, utilizing aesthetic experiences as points of
orientation and inspiration. These assumptions are supported by a survey completed
in the framework of the European Network for Visual Literacy (ENViL) project, with
the participation of 37 experts from 20 countries, including all those in Central and
Eastern Europe except Bulgaria and Romania (Kirchner and Haanstra 2015). On the
basis of responses from recognized national experts of art education, Kirchner and
Haanstra reveal a strong emphasis on creation (the realization of artworks in two- or
three-dimensional media).
The objectives of art education are gradually becoming broader and broader to include
the appreciation and creation of works in design and media. From educating taste and
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teaching creative techniques, contemporary curricula have shifted to focus on understanding and shaping the whole visual environment. Creativity is still a central concept,
but there is also a vision for cognitive development as an important objective. Curricula
emphasize the relevance of the discipline for the world of work. In this way, art educators
aim to distance their discipline from its previous devaluation as a recreational discipline. The art-related objectives of the curricula claim an equal status for art and design
education as that of other “basic” or “core” disciplines. Thus, curricula have been and
probably will be advocacy documents for a discipline that, while it is constantly changing and becoming more authentic and up to date, is still being evaluated by educational
policy-makers in terms of nineteenth-century pragmatism.
Curriculum Content
While studies on art education in this region emphasize distinct values of the ﬁeld for
cognitive and aﬀective development, the integration of the arts with other disciplines
seems to be a recurring trend since the 1980s. In a study on arts education in Europe,
researchers found that almost half of curricula were integrative in nature and forged
connections between the disciplines of art, music, drama, and media education (Education, Audiovisual and Culture Executive Agency 2009). This tendency, however, remains
mainly at the level of recognizing similarities of structure or content among art forms,
without any integration of curricular objectives like the US National Core Arts Standards.
While curricula in the region maintained a ﬁne arts focus up until the 1980s, with
historic monuments and folk art products being the only area where objects of everyday use were discussed as sources of aesthetic experience, since then there has been
a pronounced shift toward contemporary crafts and design (see Muhi, n.d.). Discussions in Austria about the relevance of the image as a medium of communication that is
equal to the spoken word led to a profound change in the nature of curricula in art and
design. Demanding an education in visual language, not just in art (Bildunterricht statt
Kunstunterricht, education of the image instead of education through art), the curriculum became more authentic, relevant and responsive to student needs (Billmayer 2008).
Nowadays, “high art” is being discussed in correlation with visual culture and curriculum content includes creation and appreciation of design and architecture, media arts
and other visual aspects of the human environment.
Content areas include visual arts in their contemporary manifestations: performance,
multimedia, intermedia, reﬂective critical approaches in art and pedagogy, social collaborative artistic models, social critical approaches, analytical apparatus of visual semiotics, cultural anthropology, and contextual implications for art education (inclusive,
collaborative, and socially critical contexts. Architecture is rarely mentioned as an art
form, but environmental and aesthetic issues of the built environment are mentioned in
most documents. Buildings as monuments of art history are natural components of the
curricula that include art history as a component or as a primary focus (see Table 2).
Digital media are natural constituents of the curriculum, as information and communication technologies are taught in the region, mostly as separate disciplines from
Grade 1 of primary education till the last years of secondary school, Grades 11 or 12
(17 or 18 years). Digital technologies that have been acquired elsewhere may readily be
used in the art room, although the appropriate methodologies are not yet available for all
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Table 2 Contents of arts education curricula in Eastern and Central European countries.
Visual
Visual
Creation Creation
culture / visual
Digital competence Cultural
Art
in ﬁne art in crafts
and design history communication Architecture media development heritage
genres

Austria

✓

Poland

✓

✓

Slovakia

✓

Slovenia

✓

Czech
Republic

✓

Hungary

✓

✓

Romania

✓

✓

✓
✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓
✓

✓
✓

✓

Source: Data from Kirchner and Haanstra (2015: 15), with information on Bulgaria, Slovenia, and the
Russian Federation provided by experts from each country (see Acknowledgments).

age groups and school types in all countries. These technologies are not always named
in curricula but are clearly growing in importance. For example, in Hungary in 2015
ﬁlm and media studies, a compulsory discipline, was integrated with visual culture (the
discipline for art education) at primary level, with the number of lesson hours raised to
two 45-minute periods per week. Such an arrangement requires an integrative methodology that is in harmony with contemporary multimedia and intermedia art forms and
the digital social presence of youth. Research on youth subcultures that works with new
media supports this ongoing methodological innovation process (Freedman et al. 2013).
Art history and criticism are not always separated – they appear as integral parts
of thematic modules about diﬀerent art contexts or situations of creating, using, and
experiencing visual culture. Art appreciation and criticism are mentioned in connection with visual competences (necessary prerequisites like the observation, interpretation, and understanding of images) and the verbal competence required to discuss
their qualities. The activity clusters of production, reception, and reﬂection seem to be
present equally in primary and junior secondary curricula, as they are in other European documents recently surveyed in the course of the ENViL project (Kirchner and
Haanstra 2015).
There are some exceptions. In Poland, reception seems to dominate in the higher
grades, while in Slovakia it mainly serves the production of works of art, while appreciation consists mostly of reﬂection on one’s own work and that of one’s peers (Lehotakova
2015). In the Russian Federation, guided but not restricted creative activities in all kinds
of art forms dominate in primary grades (6–10 years). In the higher grades (10–14
years), the focus is on individualized skills development, and art perception also appears
in the curriculum. In the higher grades of secondary education (15–18 years), tasks
require a synthesis of art-related knowledge and skills, while visual communication is
also an important ﬁeld of study (Bakushinskij 2009; Razlogov 2011). In Austria, the
Czech Republic, Slovenia, and Hungary it is diﬃcult to judge the dominant activity as
teachers enjoy great freedom in developing their local teaching plans. A pronounced
shift toward reception instead of production seems to be observable in higher secondary
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grades, except in Poland, where creative tasks continue as well as a natural synergy of
production, reception, and reﬂection (Wieczorek 2009).
Curricula described in this chapter have been developed for general education. Many
countries have special institutions to develop talent, with curricula that foster visual
skills in a more focused manner. These schools have traditionally enjoyed more freedom
in designing their teaching programs, selecting artworks for interpretation, and developing exhibitions that, in the 1960s and 1970s, were considered revolutionary. Such art
circles were safe havens for contemporary artist-teachers that were not favored by the
ruling regimes (Kárpáti 1999). In Russian museums, art circles were strongholds of modern pedagogy as dissident artists found employment there in the Soviet era and were
instrumental in the dissemination of modern art in the country (Yusov 2004).
Special schools of art, organized as extracurricular talent development facilities in
the afternoons, are instrumental in multicultural education through the arts and contribute to widening the scope of experiences for students beyond the central art curriculum. In the Czech Republic and Slovakia, the network of general art schools (Základní
umělecké školy) was established after World War II. They were initially music schools,
but soon included training programs for visual arts, drama, and dance. These institutions contribute signiﬁcantly to the cultural life of their region through exhibitions,
performances, and interdisciplinary arts events. Applicants from 6 to 18 years of age
are invited to undergo a talent identiﬁcation process and, if selected, they can attend the
afternoon courses for a small fee. Most of the students of general art schools continue
to higher education and enter the creative professions (Fulková, Tipton, and Ishikawa
2009). The methods of informal arts education that these institutions develop are an
important enrichment of school-based activities.
Museum education is another major resource for strengthening national identity
and learning about foreign cultures at the same time. In Austria, visits to national
monuments and artists’ studios are integrated into the curriculum and provide
authentic encounters with art and design and its creators and with architecture in a
social context.

Assessment of Results of Art and Design Education
Central and Eastern European countries all take part in the major educational assessment programs – OECD’s PISA, the Teaching and Learning International Survey
(TALIS), the International Association for the Evaluation of Educational Achievement
(IEA), and the OECD’s Progress in International Reading Literacy Study (PIRLS) – but
none of them includes an art component. Therefore, assessment is basically at a
national level. In most countries, both the judgment of individual work by teacher,
peers and self and portfolio assessment (evaluation of logbooks containing background
research, sketches, designs, and versions of the ﬁnal work) are being used. Local
and national examinations (e.g., Baccalaureate) involve oral examination (on topics
ranging from art history and media arts through visual culture) and studio work. In
Romania, the Russian Federation, and Slovakia, there are no national examinations
and no baccalaureate either. Exhibitions organized in the classroom using students’
own artwork, followed by discussions about their merits, and peer-ranking of students’
work prepared for art competition are dominant forms of assessment. Project work is

11

12

Curriculum

widely used for assessment, and assessment is harmonized with this process-oriented
approach (Šupšáková 1999).
Until the turn of the twenty-ﬁrst century, most art curricula in the region were
output oriented, with loosely deﬁned output criteria or levels of skills development.
This process orientation, which is manifest, for example, in the Slovakian curriculum,
requires innovative forms of assessment: design and creation processes are carefully
documented, assessed, and valued and are of equal importance to the end products.
An example of process-oriented assessment is the Hungarian national art contest for
secondary schools. Like the Dutch ﬁnal examination system, on which it is based,
logbooks and portfolios are evaluated and not just the ﬁnal products entered for the
competition. Portfolios collected in the course of 25 years of history of this competition
provide a unique resource for curriculum research (Kárpáti et al. 1998).
In the region, art contests and the International Baccalaureate provide platforms for
international comparison. In all the countries, there are numerous competitions and
exhibitions for all age levels. For example, in the Czech Republic, exhibitions and presentations are organized that relate to historical, political, and scientiﬁc themes and to
Czech social issues, cultural heritage, and national sports. These are rarely organized
as competitions. At a national level, the Czech Academy of Sciences, Alšova Galerie,
Památník Terezín, Lidice Village, and the Ministry of Education, Youth and Sports organize competitions and shows of child art.

Curriculum Innovation: Research and Practice
The current models of Central and Eastern European art education described in
this chapter are subject to constant change. National elections followed by a new
government, usually with diﬀerent educational policies from its predecessors, often
lead to profound curricular reforms. In addition, research trends in the countries also
inspire innovations in curricular content, methodology, and assessment. In Romania,
rapid change in educational policy and practice is considered as a good thing, as
ﬂexibility and the drive for modernization are most important in determining the
future of art education (Muhi 2012).
The philosophy of art as an agent of change is observable in the Czech Republic. The
inﬂuence of French research is crucial, and the discursive analysis inspired by Michel
Foucault, Kristeva, and Gilles Deleuze’s interpretation of Lacanian psychoanalysis,
combined with related critical theories and arts-based research methodology, is likely
to result in a reﬂection-oriented art curriculum focusing on personal development.
Analytic methods of phenomenology, structural approaches, and poststructural
critical theories create an interdisciplinary, discursive, and cognitive ﬁeld. It develops
theoretical metadiscourses on visuality, contemporary art, education, and sociocultural
practices. Semiotic intersections between art, science, pedagogy, and ethics provide
new paths for curriculum design (Fulková and Tipton 2013).
New models of competence development are being elaborated in Hungary, based
on empirical studies of spatial skills and three-dimensional creation (Kárpáti and
Gaul 2013; Pataky 2016). Digital imaging as the new child and youth art is another
important area of study as media arts are integrated into the art and design curriculum.
Similarly, in Slovakia, change from a knowledge-centered model to an art competences

Art Education in Central and Eastern Europe

development model is setting the scene for the next curriculum. This approach is
underpinned by research on educational environments that help to enhance emotional
intelligence – a reincarnation of Herbert Read’s idea about education through – not
in or for – art. In Slovenia, the research-based development of visual skills has led to a
reconsideration of the elements and principles of visual language and experiments with
problem-solving tasks in art education (Denac 2014). In Slovenia, a large-scale research
project on motivation has been launched by Marjan Prevodnik to investigate the role
of the medium (e.g., digital graphics vs. traditional techniques) in establishing and
maintaining motivation in the art room. Such studies are likely to inﬂuence curriculum
methodology in the future.
The extensive use of electronic media in education – from pre-primary and primary
to lower secondary grades – has resulted in a change in teaching content and in a
retooling of the art room in Hungary and Slovakia. In Hungary, the national diagnostic
assessment system involves interactive arts tests (with voiceover) that have been
internationally piloted (Kárpáti, Babály, and Budai 2016). In Slovakia, there is a move
away from the traditional knowledge-based teaching of the history of art toward art
appreciation, with the aim of helping students to understand historic and contemporary
visual culture. Game-based learning as a new pedagogical repertoire is well suited to
digital social media.
New, informal learning methods are shaping the pedagogy of school art education. In
Austria, the activities of KulturKontakt Austria, a national project for art education that
organizes events, courses, and publications on innovation in art and design education,
is an important agent of change. The artist-in-residence program contributes greatly to
the dissemination of new ideas about the role of the artist in society. Experience-based
arts education is a new model in Slovakia that integrates formal and informal learning;
game-based learning is also being used as a teaching method. Both are likely to aﬀect
curriculum content and methodology as well.
Interdisciplinarity is an emerging trend in the Russian Federation. Integration
of the arts in creation, and cultural history as a critical inquiry methodology, are
new approaches in the study of international visual culture. Identifying talent and
providing the conditions for individual creative development are considered most
important.

Conclusions
The major objective of arts education in Central and Eastern Europe seems to be to gain
recognition for the importance of the discipline and to increase its share in the curriculum. Although educational politicians unanimously recognize the role of the arts in
personal development, the discipline is still considered inferior to the main subjects in
international competence assessment studies. While improvement in a PISA survey is
considered a national achievement (and decline a reason for countrywide grief ), the
recognition of artistic excellence or a deﬁciency in visuospatial skills (due to lack of
development because no art is taught at the decisive stages, when art educators can identify deﬁciencies and enhance these skills in students) goes largely unnoticed. Teachers
seem to need the support of researchers – and ENViL is one step in the right direction.
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The competence framework that is being developed will have a beneﬁcial eﬀect on curricula in Central and Eastern Europe, as it has the potential to improve the accountability
of arts education as well as its developmental eﬀects.
The main contributions of the region to the theory and practice of art education curriculum design seem to be the development of a creative synergy between local and
international visual culture and the introduction on a national scale of innovative and
authentic assessment methods at all levels of art education. The innovative capacity of
the educational frontrunners of this region is manifest in their research-based curriculum design. Central and Eastern Europe is still a cultural concept, but it is in no way a
uniﬁed pedagogical entity. Historic and current inﬂuences intertwine and are hard to
detect or recognize. As one of our informants, Marjan Prevodnik, former president of
the European Council of InSEA indicates, “Inﬂuences are layers of time, still organically
hidden in nowadays options.”
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Wieczorek, Tadeusz. (2009) Technical report for the year 2009. http://www.insea.europe
.ufg.ac.at/council/Poland%20Technical%20Report%20INSEA%202009.pdf, accessed
April 30, 2018.
Yusov, Boris P. (2004) Interrelation of Cultural Factors in the Development of Art Teachers’
Thinking [in Russian]. Moscow: Sputnik.

Andrea Kárpáti is professor and UNESCO Chair for Multimedia in Education and
head of the Visual Culture Research Group of the Hungarian Academy of Science and
Eötvös Loránd University, Hungary. She served as vice president of the International
Society for Education through Art and was an executive board member of the European Association of Research on Learning and Instruction. She is currently a member
of the European Network for Visual Literacy research community. Her research foci
include sociocultural study of traditional/digital visual expression of children and youth
(sub)cultures and the assessment of visuospatial skills and abilities. Her recent publications include “Teachers’ Beliefs about Creativity and Its Nurture” in Educational
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Bauhaus Pedagogy:
The Origins of Design Thinking
Design Thinking is a contemporary model for effective problem solving in a wide range of fields, from art and design through business to
industry. Originally conceived at the Design School of Stanford University as a methodology to facilitate the process of product and service design, it spread around the globe and became a leading model
for visual learning. In this presentation, we intend to propose a link
between Design Thinking and the pedagogical theory and practices
of the German school of arts, crafts and architecture, the Staatliches
Bauhaus, founded 100 years ago, in 1919, in Weimar, Germany, and
dissolved in 1933 in Berlin. During its relatively short period of existence, many of the most innovative artists, architects and designers
joined its faculty, and developed a series of teaching programs as
well as learning aids and manuals that have a lasting effect on art
education.

Design Thinking and Bauhaus Pedagogy
Design Thinking offers a systematic problem solving approach for all
aspects of life where new ideas are needed for a product or service. It
combines elements of scientific research with industrial modelling
and prototyping in search of a useful and (relatively) easy to manufacture product, market search from business and the aesthetic considerations of art and design. Traditional artistic, scientific and engineering approaches work in synergy. They are used to address a planning task from multiple viewpoints ranging from user needs through
technical solvability to compliance with contemporary visual language. It is the user-oriented approach and continuous dialogue between designers, producers, marketers and users that makes the model popular and widely applicable. “Design Thinkers step into the end
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users’ shoes – not only interviewing them, but also carefully observing their behaviours. Solutions and ideas are concretized and communicated in the form of prototypes as early as possible, so that
potential users can test them and provide feedback – long before the
completion or launch. In this way, Design Thinking generates practical results” – postulates the summary on the front page of the major
distributing platform of the model, bearing the name of its conceiver:
the Hasso Plattner Institute (Figure 1).

Figure 1: Design Thinking for innovation. Source, with description of the model:
Hasso Plattner Institute, https://hpi-academy.de/en/design-thinking/what-isdesign-thinking.html.

In most previous models, problem-solving starts with the explanation of the task by the commissioner of the product, followed by
a brainstorming about possible solutions. Here, however, the first
phase is called Empathize – a phase that requires a deep understanding of the emotions, ideas and needs of future users through
research on previous, similar products or services, on-site observation and interviews. In the second phase, Define, we may thus formulate the task description rooted in user needs. Ideation or brainstorming come only after these user-oriented phases. The Prototype
is, according to Design Thinkers, just a “thought draft”, the best idea
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emerging from previous work that will be fed back in the Test phase
to users to ensure acceptability (Figure 2).

Figure 2: Phases of the Design Thinking process, with emphasis on the
beginning. Source: David Terrar, “What is design thinking?” Enterprise
Irregulars blog, 2018, https://www.enterpriseirregulars.com/125085/what-isdesign-thinking/.

If the test fails, team members should handle it as a situation
often encountered in science and industry laboratories. Reasons for a
failure vary: either empathy was inadequate, or definition vague, or
else, not the best idea from brainstorming made its way to prototyping. In any case, the whole process must be repeated with more
self-reflection and scrutiny. As the activities related to these thinking
processes are mostly visual, we propose to consider Design Thinking
an exciting new model for visual learning. We will discuss phases of
the problem solving process the Design Thinking model proposes in
more detail in a further section of the presentation, where we will
demonstrate, through classic Bauhaus design objects, how they are
connected with Bauhaus pedagogy and contemporary art education.
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Bauhaus, the revolutionary design school of the early 20th
century has similar objectives to those of the equally ground-breaking design school of Stanford, formulated as the Design Thinking
model a little less than hundred years later. In his Manifesto, the
mission statement of the school conceived in 1919, Walter Gropius
declared the central objective: to move away from art as pure aesthetics and return to the technical reality of crafts. “The art schools
... must return to the workshop. This world of mere drawing and
painting of draughtsmen and applied artists must at long last become
a world that builds. When a young person who senses within himself
a love for creative endeavour begins his career, as in the past, by
learning a trade, the unproductive ‘artist’ will no longer be condemned to the imperfect practice of art because his skill is now preserved in craftsmanship, where he may achieve excellence. Architects, sculptors, painters – we all must return to craftsmanship!”
Three years after opening the doors of the Bauhaus, in 1922,
Gropius published a conceptual diagram about the structure of teaching. The programme places “building” (in German: Bau, the first syllable of the name of the school) at the centre of all the activities.
However, a regular course in architecture was only introduced at the
Bauhaus in 1927. Only the most talented students were admitted to
this study programme. At start, they attended the Preliminary Course,
a year of basic training in which they were invited to experiment with
colour, shape and materials with no utilitarian goal in mind. This
study of physical, functional and aesthetic characteristics of materials
was followed by practical work in the workshops and theoretical
studies: mathematics, physics of materials and history of cultures
(Figure 3).
At the Bauhaus, artists and architects (the so-called “form
masters”) worked together with the “work masters”, the craftsmen.
Future artists, craftsmen and architects worked mostly in multidisciplinary teams to realize tasks developed by Johannes Itten, the
founder of the course and its successors, László Moholy-Nagy and
Josef Albers (cf. Figures 4–5). Exercises on construction, balance and
appropriate use of materials enhanced both visual thinking and creativity. Paul Klee and Wassily Kandinsky conceived the curricula on
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form and colour theory, George Kepes introduced experiments with
light, Oskar Schlemmer taught about the analysis and depiction of the

Figure 3: Walter Gropius, Circle diagram of the Bauhaus curriculum. Weimar:
Staatliches Bauhaus, 1922. Source: Das Bauhaus Kreisdiagram. Photo: Oliver
Tomas. Lomography blog,
https://www.lomography.de/magazine/192550-das-bauhaus-kreisdiagram.

Figure 4 (left): The Bauhaus emblem.
Source: https://en.wikipedia.org/wiki/Bauhaus#/media/File:Bauhaus-Signet.svg.
Figure 5 (right): László Moholy-Nagy, Sehen in Bewegung (Vision in Motion),
title page. Bauhaus Bücher (Bauhaus Books series), No. 39, Dessau, 1938.
Source: Spectorbooks Publishers, http://spectorbooks.com/de/sehen-in-bewegung.

39

human body and, to deepen this knowledge, invented Bauhaus ballet,
a synergy of painting, sculpture, dance and theatre (Figures 6–7).
After the preliminary course, over the next three years, students were
encouraged to experiment in many media, and only after this formation in the fundamentals were the best students allowed to enter the
core architecture course (which wasn’t established until 1927).

Figure 6 (left): George (György) Kepes and students, Discovery, light
installation, 1970, Hayden Gallery, Massachusetts Institute of Technology. The
young Kepes, painter, photographer, designer, educator, art theorist, was the
assistant of Gropius at the Bauhaus. At the MIT, he founded the Centre for
Advanced Visual Studies, a creative space of scientific experimentations for
aesthetic purposes. Source: MIT News, http://news.mit.edu/2018/mit-new-digitalarchive-showcases-work-center-advanced-visual-studies-0222.
Figure 7 (right): George (György) Kepes and William Wainwright, Photoelastic
walk, light installation, 1969. Source: Art and Education blog, May 2018,
https://www.artandeducation.net/announcements/176565/50th-anniversary-ofthe-center-for-advanced-visual-studies.

In the following, we will illustrate how the ideas of Design
Thinking are related to Bauhaus pedagogy. Figure 8 reminds us of
the phases of the model and their sequence.
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Figure 8: Translation of the steps of Design Thinking, a user- or client-centred
model, to learner-centred art education. Source: Entry in the Roaming Educator
blog by Christopher Lister, 2014, https://christopherlister.ca/assessment/doesdesign-thinking-have-a-place-in-education/.

Empathize
Empathizing with the owner of the problem that we intend to
solve is the initial phase of Design Thinking, and also a core aspect
of the planning procedure at the Bauhaus. Observing the life of a
client for whom a house is designed or a chair is made, engaging
with his or her views and immersing in the culture of the prospective
user’s existence inspired Bauhaus masters to include acting and
dance in their curriculum. Theatre, ballet and opera performances by
students and masters were meant to study human emotions in different situations, and to observe the interactions of the human body and
its environment (Figure 9).

Define
The next step in Design Thinking involves defining a problem
through translating the findings of the Empathy phase into needs and
insights. Assuming new viewpoints and creating a unique design vision with a problem statement that may give rise to multiple design
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solutions was a key activity in all workshops of the Bauhaus as well
(Figure 10).

Figure 9: Actors of the Triadic Ballet (1922) at the Bauhaus.
Source: Getty Images and Artnet News blog, 2019,
https://news.artnet.com/exhibitions/triadic-ballet-bauhaus-1444630.

Figure 10: The logo of the Bauhaus: three basic colours and geometric forms to
express the purity and scientific orientation of the art school.
Sources: on the left: SH Design blog entry, http://shhdesign.co.uk/blog/the-use-ofbasic-shapes-and-colour-in-design-the-influence-of-the-bauhaus/.
On the right: Silver chain, made of Bauhaus basic forms. Sugartrends,
https://www.sugartrends.com/en/silver-chain-bauhaus-basic-forms.
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Ideate
Ideating means going wild: exploring a wide solution space and finding radical design alternatives. This phase of design thinking grasps
the essence of Bauhaus ideology: breaking away from the general
conceptions of “appropriate housing” or “comfortable furniture” and
produce solutions that reshaped more than a range of objects – it generated new lifestyle trends (Figure 11).

Figure 11: Marcel Breuer, Designs for the Wassily club chair. Innovative design
involved a lightweight, easily movable structure, observable using minimum
upholstery and the first ever chair with a bent-steel frame.

Prototype
A key phase in Design Thinking is to prepare a prototype to show the
client the design idea in a visual form that engages multiple sensory
modes. A prototype can be anything – post-its with inspiring quotes,
a role play and of course the newly designed object. The “Bauhaus
lamp” embodies an essential Bauhaus idea: form follows function, in
a modern synthesis of fine and applied arts. Moholy-Nagy’s metal
workshop promoted the use of new materials and favoured mass
production under a collaborative, rather than individual, approach.
Collaborative prototyping was an essential part of workshop activ43

ities for the student groups, as they needed to show their ideas in
shareable forms for peer and teacher review (Figure 12).

Figure 12: Wilhelm Wagenfeld, Carl Jakob Jucker, Table lamp, 1924. Simple
geometric shapes: a circular base, cylindrical shaft, and spherical shade ensure
maximum simplicity and greatest economy. Source: Bauhaus-Archiv, Berlin,
https://www.bauhaus.de/en/bauhaus-archiv/3_sammlungsbestaende/8_werke/.

Test
Testing, the last and perhaps most crucial phase of Design Thinking,
was highly important for the Bauhaus workshops, too. They aimed
much higher than teaching to design marketable products: they wanted to change lifestyles and tastes of their customers. When the new
club chair hit the market, the radically new concept for the epitome
of cosiness at exclusive gentlemen’s clubs elicited controversial reactions, but finally, the new design was accepted (Figure 13).
The legacy of the Bauhaus masters is a living tradition at
Hungarian art and design academies and in the training of architects.
The name of László Moholy-Nagy in the title of the art curriculum of
the Visual Culture Research Group of the Hungarian Academy of
Sciences, “Moholy-Nagy Visual Modules – teaching the visual language of the 21st century”, refers to this important and, for public
education, still unutilized heritage of Hungarian art education: the
educational theories and practices of its Hungarian masters: Marcel
Breuer, György (Georg) Kepes and László Moholy-Nagy. Their ped-
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agogy involves a communicative, practice-oriented use of the visual
language, collaborative creation and synergy of art, design and industry: practical applications of creative ideas. They introduced contemporary technologies, experimented with solarization, and introduced

Figure 13: on the left, Marcel Breuer: Wassily chair, 1925–1926. Source:
https://cdn.shopify.com/s/files/1/0042/2782/products/chairs-marcel-breuerwassily-chair-1_large.jpeg?v=1546005546.
On the right, Jean Moulin: Leather Lounge Chairs, c. 1920. Source: S16 Home,
https://s16home.com/products/leather-club-chair-c-1920.
See the explanation of Design Thinking phases here: Hasso Plattner, ed., Design
Thinking Bootleg, Stanford: Stanford University, School of Art and Design –
Institute of Design, 2008, https://dschool.stanford.edu/resources/design-thinkingbootleg.

creative task sequences for the in-depth, aesthetic and scientific study
of materials – methods that are important and relevant today.
The Design Thinking model, integrated with Bauhaus pedagogy, is a new and promising path for art education. Our discipline is
integrative, as it supports the acquisition of disciplines in science or
liberal arts through visualizations that provide new insights through
explaining relations, connections and processes.
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A „Bauhaus-pedagógia” utóélete:
Moholy-Nagy Vizuális Modulok
Kárpáti Andrea
MTA-ELTE Vizuális Kultúra Szakmódszertani Kutatócsoport

Idézés: Kárpáti Andrea (2019). A „Bauhaus-pedagógia” utóélete: Moholy-Nagy Vizuális Modulok. Új
Művészet 2019/5.

Bauhaus pedagógia?
„A Bauhausnak éppolyan kevésbé volt pedagógiai módszertana, mint egységes stílusa”. – Ez a mondat,
meglepő módon, abban a kötetben szerepel, amely „A Bauhaus – a Modernek művészeti iskolája”
címet viseli, és részletesen ismerteti a Bauhaus mestere oktatási módszereit. (Wick, 2009, 10). A
kötetből kiderül, hogy ha nem is készült szakkönyv a Bauhaus oktatási elveiről és módszereiről, a
képzés gyakorlata világszerte számos követőre talált. A kurzusok tematikái az anyagok és technikák
megismerésén túllépve, társadalmi problémákra reflektálnak, a mindennapi élet olyan kéréseire
keresik a választ, amelyeknek megoldása egy tárgy (Lerner, 2005). A Tervezésalapú Gondolkodás
(Design Based Thinking, Plattner, 2018, Pais és Csernátonyi, 2018) előzményének tekinthetők a
Bauhaus valamennyi műhelyét jellemző, az ötletelést, tervezést, modellezést és felhasználói adatok
gyűjtését magában foglaló komplex tervezési projektek, amelyekben a cél a működő prototípuson túl,
a gyártás és terjesztés átgondolása is (Moholy-Nagy, 1937, 1972). Az egyéni alkotásra, vagy a mestertanítvány dialógusra épülő klasszikus akadémiai művészetpedagógiával szemben, ebben az iskolában
együttműködő alkotó közösségek dolgoztak, egymást fejlesztve. Az integratív művészetszemlélet,
amely a képi nyelvet performanszok és színházi előadások során kapcsolja össze a tánccal, a drámával
és a zenével (Tokai, 2011), máig visszatérő igény és ritkán megvalósuló terv a közoktatásban, és sosem
kapott igazi esélyt a tanárképzésben (Kárpáti, 2015). Az integratív szemlélet a Bauhaus-pedagógiában
a hagyományos és kortárs technológia művészeti alkalmazásában is megvalósult (Moholy-Nagy,
1947/1996, Kepes György, 1956/1979)
Amikor az MTA-ELTE Vizuális Kultúra Szakmódszertani Kutatócsoportjában inspirációs forrásokat
kerestünk, amelyekre innovatív pedagógiai praxis építhető, a Bauhaus magyar mestereinek örökségére
bukkantunk. A hazai felsőoktatásban jelen lévő hagyományt megismerve, úgy véljük, Breuer Marcell,
Kepes György és Moholy-Nagy László művészeti nevelési elveinek és gyakorlata alkalmas rá, hogy
éppúgy vitára és saját gyakorlatuk újra-gondolására ösztönözze a 21. század második évtizedének
művészetpedagógusait, mint száz évvel ezelőtti kollégáikat. Ebben az írásban röviden áttekintjük a
három mester írásaiból és a műhelyeikben készült munkák későbbi értelmezéseiből kirajzolódó
művészetpedagógiai gyakorlatát, majd bemutatjuk, hogyan élnek tovább ezek az elvek a „MoholyNagy Vizuális Modulok – a 21. század képi nyelvének tanítása” című projektben.
Breuer Marcel építész és formatervező (1902-1981) 1820-24 között tanult a weimari Bauhaus
Bútorműhelyében, ahová alig egy éves művészeti akadémiai tanulás után, Bécsből érkezett. Itt tervezte
meg ikonikus művét, a Wassily széket, és részt vett az iskola alapítója, Walter Gropius lakótelepi
sorházainak tervezésében is. Pedagógiájában az építész-tervező téralkotói nézőpontja egyesült a
kézműves anyag- és technikaismeretével. A bútorasztalos mesterlevél megszerzése után
bekapcsolódott az oktatómunkába. Először céhlegény (Etatgeselle) volt, azzal a feladattal, hogy
közvetítsen a Forma- és Bútorműhely között. 1925-28 között, ifjú mesterként (Jungmeister, a mesterek
mentorálása alatt, önálló oktatási feladatokkal bíró művész). Pedagógiájában az építész-tervező
téralkotói nézőpontja egyesült a kézműves anyag- és technikaismeretével. Az iskola küldetésének

megfelelően, a kézműves alkotások minőségét megtartva, ipari termelésre alkalmassá tételükön
dolgozott, hogy a formatervezett bútorok és tárgyak széles körben hozzáférhetővé váljanak.
Máig aktuális oktatásmódszertani elve az anyag tulajdonságaival való kísérletezésből kiinduló, a
használati módokon túl, az életforma megismerésére törekvő tervező és modellező munka. (Wick,
2009). Magyarországon a környezetkultúra oktatása két évtizede sokféle tevékenységgel körülírt része
a Nemzeti Alaptantervnek, de a Vizuális kultúra rendkívül alacsony óraszáma nem teszi lehetővé az
épített és tárgyi környezet elmélyült megismerését, a saját tárgyi-téri világ átgondolását és
átformálását. Ezért, aki kevesebb témával mélyebben megismertető modul tanterveink körül a
Környezetkultúra programot választja, lehetősége van ilyen anyagismereten alapuló technikai
kísérletekre, makettezésre-modellezésre és a tervével a valódi térbe lépve, a környezet alakítására is.
(Mészáros, é. n.)
Kepes György (1906-2001) a budapesti Képzőművészeti Főiskola elvégzése után, 1930-ban, MoholyNagy meghívására csatlakozott a már Berlinben működő Bauhaushoz, majd 1937-ben Chicagóban
Moholy-Nagy tervező intézete, az Institute of Design fény-szín részlegét vezette és kialakított egy új,
az építészet és a képzőművészet téralkotó módszereit a fényhatásokkal ötvöző látványvilágot. A kor
technikai újításait folyamatosan integrálva, ezt a térképző módszert tanította 1946-tól vizuális tervezés
címen az amerikai Massachusetts Institute of Technology (MIT) Építőművészeti és Tervezői Karán. Itt
ismerkedett meg Rudolf Arnheimmel, aki a művészetpszichológia és a látáslélektan módszereivel a
vizuális nyelv elsajátításának folyamatát kutatta. (Arnheim, 1954/1979). Kettőjük munkásságában
közös, hogy a fiatalok képalkotó tevékenységében a korabeli elképzelésekkel ellentétben nem egy
illékony „gyermekművészet” néhány évig tartó virágkorát, hanem az egyre fontosabbá váló képi nyelv
elsajátítási folyamatát látták. Egy olyan aktív, hosszú ideig tartó és az élet egészét befolyásoló alkotómegismerő tevékenységet, amelyet az iskolában sokféle médiumban végzett kísérletezéssel, a
természet, a művészet és a mindennapi élet jelenségeinek tanulmányozásával lehet fejleszteni.
Évtizedekkel a STEAM (Science, technology, Engineering, Arts and Mathematics, vö pl. Maeda, 2013),
a természettudományok, informatika, matematika és művészetek közötti rokonságra és a felismert
közös törvényszerűségek egymást erősítő hatására építő integratív projektek megjelenése előtt, Kepes
megszervezte az amerikai Cambridge-ben a Haladó Vizuális Tudományok Központját (Center For
Advanced Visual Studies). Itt, akárcsak a Bauhausban, művészek és tervezők dolgoztak együtt
várostervezési projekteken vagy multimediális alkotásokon. 1991-ben Eger városának adományozott
alkotásai és munkásságának dokumentumai Kepes Intézet állandó kiállításán, hatása az ugyanitt
szervezett nemzetközi fényszimpóziumok alkotásain ismerhetők meg. Fény- és színtani kísérletekre
épülő művészeti-pedagógiai nézetei (Kepes, 1956/1979) meghatározzák kutató csoportunk képi
kommunikációval és vizuális médiával foglalkozó moduljainak tartalmát és részben módszereit is.
Moholy-Nagy László 1895-1946), 1923-ban váltotta fel Johannes Ittent a Bauhaus Fémműhelyében,
Weimarban, és hamarosan az Előtanfolyam, a minden hallgatónak kötelező, a vizuális nyelv
alapelemeivel és az anyagokkal. technikákkal ismertető kurzus vezetője lett. A Dessauba áthelyezett
iskolában is oktatott, és Walter Gropius asszisztenseként szerkesztette a Bauhaus 1925-1930 között
megjelent, 14 kötetes könyvsorozatát (Bauhausbücher). Ebben a sorozatban az utolsó kötet volt „ Az
anyagtól az építészetig” (Von Material zu Architektur) című, művészeti nevelői munkáját összefoglaló
munkája. Ez a talán legteljesebb „Bauhaus-pedagógia”, amelynek egyik központi eleme az
anyagmegismerésen alapuló technikai innováció és a géppel segített képalkotás integrálása a
hagyományos technikákkal a művészi gyakorlatban (Moholy-Nagy, 1947/1996).
Moholy-Nagy László már az 1910-es években alkalmazott szolarizációs fotótechnikai eljárásokat.
Vetített formákkal átalakított terei, mozgó szobrokként működő fény-mobiljai a kortárs multimediális
művek előképeinek tekinthetők. A kortárs művészetpedagógiába mindezek a módszerek beépíthetők,
sőt: segítenek értelmezni a kortárs digitális művészetet (Tavin et al., 2007, Gaul szerk., 2015). A
technikai eszközökkel való kísérletezéskor máig gyakran felmerülő ellenvetésre, amely szerint a
gépekkel való alkotás elidegenít az anyagi világtól, végső soron a kreativitás és az érzelmi fejlődés gátja

lehet, számos munkájában sorakoztat fel ellenérveket. Szerinte a gépek elősegítik a minden emberben
jelenlévő alkotóképesség kibontakozását, a világ mélyebb megismerését. „Nem a tárgy, hanem az
ember a cél! Minden ember tehetséges. Minden egészséges emberben megvan az a mélyen rejlő
képesség, hogy alkotó energiáit kibontakoztassa, ha munkáját belülről igenli. (…) nem szabad, hogy
érdeklődésünk középpontjában a forma, a termelés bámulatraméltó technikai folyamata álljon:
figyelmünk legjavát az egészséges életterv felé kell fordítanunk. ebből kellene a mindenkori
gyakorlatnak kiindulnia. (…) a szektorszerű képzés ma elkerülhetetlen, de ennek nem szabad odáig
vezetnie, hogy az ember – minden olyannyira magasztalt szaktudása ellenére – elsatnyuljon (MoholyNagy, 1972, 13).
Oktatási programunkban követni igyekeztünk a hagyományos és kortárs technikákat ötvöző
szemléletét, amely a művek, tárgyak és terek anyagi minőségeiből indul ki, és azok alapos
megismerésével jut el a megformált környezet befogadásához, hiszen „…az anyaggal való intenzív
foglalkozás növeli biztonságunkat az érzelmi élmények terén. (…) a ma alkotó embere előtt az a feladat
áll, hogy a kor ösztönzéseit és kívánságait magába gyűjtve mai eszközökkel fejezze ki magát. ez a közös
nevezője lényegében mindazoknak az izmusoknak, amelyek az utóbbi száz évben felütötték a fejüket.
(…) az ezer gátlással, téves ismerettel agyonterhelt ember mindent azonnal „meg akar érteni”, ahelyett
hogy előbb szabaddá tenné magában az élményhez vezető utat. holott mindenkinek elsősorban arra
kellene törekednie, hogy a maga egyéni életében felismerje az egyetemesen uralkodó törvényt.”
(Moholy-Nagy, 1972, 31 és 73).
A művészettel nevelés (education through art, Read, 1956) a személyiségfejlesztést középpontba
helyező, a kortárs művészetpedagógiában újra központi szerephez jutott pedagógiai modell egyik
fontos előzménye Moholy-Nagy László oktatói munkássága. Moduláris tantervi programjainkat azért
neveztük Moholy-Nagy Vizuális Moduloknak, mert a Bauhaus magyar mesterei közül tőle merítettük a
legtöbb inspirációt. A hazai rajzpedagógiai hagyomány leképezési technikák elsajátítását helyezi a
középpontba. Moholy-Nagy a vizuális nyelv tanulását érzékszervi tréningekkel alapozta meg. Ez az
érzékenyítés szellemi és fizikai értelemben egyaránt fontos előzménye a kép- és tárgyalkotó módszerek
megismerésének. Hasonlóan fontosak számunkra a művészet társadalomformáló erejéről szóló
gondolatai, amelyek kapcsolódnak a Bauhaus alapeszméjéhez: társadalmilag releváns műveket kell
alkotni, a mindennapi élet problémáira kell kreatív megoldásokat találni. „A Bauhaus nem pusztán
oktatási intézménynek tekintette magát, ahol fiatalokból kézműveseket, építészeket és
képzőművészeket neveltek. Sokkal fontosabb volt a mesterek számára a műhelyeikben tervezett
tárgyakat, épületeket használók, a műalkotásaikat befogadók nevelése. Amikor egy saját tervezésű ház
teljes berendezését is megtervezték, egy életforma átadására, az „új ember” megalkotására
törekedtek. Műveikkel egy harmonikusabb, közösségi felelősségvállaláson alapuló társadalmat
kívántak létrehozni (Unger, o. n.).
A Bauhaus talán lefontosabb pedagógiai öröksége a környezetkultúra, mint képzési cél és felhasználói
szándék megteremtése. "Korábban a gyári, reklámtervezői feladatokat képzőművészek oldották meg,
akik akadémiai képzésük során festői térképzést tanultak, vagyis leegyszerűsítve a térbeli modell utáni
festést. A térbeli modellt, például egy csendélet látványát egységben ragadták meg, ami nem segítette
elő például a téralkotás, térhatás egyes elemeinek önálló megértését. Végeredményben a reneszánsz
látásmódot tanulták, azaz ábrázolást egy nézőpontból, egy időpillanatban, a vonalas, szín és
méretperspektíva eszközeinek felhasználásával. Ezzel szemben a Bauhaus főiskolai kurzusain a látvány
és a képalkotás valamennyi összetevőjét különállóan is elemezték. A színek és színkontrasztok hatását
Johannes Itten színrendszere alapján ismerték meg. (…) Az elért tudás birtokában a vonal kifejező
erejére alapozva készítettek alkotást. Jellegzetes szerkesztési módszerük volt a montázs, ahol a kép
egészének már nem kellett valószerű hatást kelteni. Csak festői eszközzel alkotott képelemeket raktak
össze, fotók felhasználásával, képek és szövegek együttesével kísérleteztek.
(…) A 21. század első évtizedére nyilvánvalóvá vált, hogy a vizuális nevelésnek sokkal szorosabban kell
kötődnie a mindennapi élethez, mint a művészeti irányzatokhoz, hiszen nem a művészképzést, hanem
a korszak domináns közlési formáját kell tanítania. A digitális művészeteket magába fogadó Vizuális

kultúra (Visual Culture) elsőként, az 1980-as években a magyar (!) és az angolszász iskolarendszerben
jelent meg. Sem ez az irányzat, sem a német nyelvterületen fontos modellé vált Vizuális kommunikáció
(Visuelle Kommunikation) néven aktualizált rajzpedagógia nem kapta meg sem a tantervi időt sem az
infrastruktúrát, hogy a felismert igények mentén alakíthassa át programját. A hagyományos keretek
között igen nehéz volt új módszerekkel tanítani.” (Gaul és Kárpáti, 2018, 282-283).
A Moholy-Nagy Vizuális Modulok a vizuális művészeti örökség felszínes áttekintése helyett négy, a képi
nyelv használata szempontjából alapvetően fontos területen: a képi kommunikáció, a vizuális média, a
környezetkultúra és a kortárs képzőművészet kiemelt oktatásával segítik elő a mélyebb megismerést
és megértést. Moduljaink tovább viszik a módszereiben sokszínű, de alapelveiben lényegi
hasonlóságokat mutató „Bauhaus-pedagógiából” a hagyományos és kortárs anyagok és technikák
megtapasztalását, a környezetformálás társadalmi problémáinak felismerését, a kulturális örökség
kritikus áttekintését, az együttműködő alkotást és a kreatív munkafolyamatokra reflektáló
(ön)értékelést.

Moholy-Nagy Vizuális Modulok: a 21. század képi nyelvének tanítása a közoktatásban
Míg a hagyományos képzőművészet-pedagógia szerepmodellje a festőművész, addig a vizuális kultúra
átadását célul tűző kortársaink számára fontos példa a tervező építész, iparművész is. Mivel a
rajztanárok hagyományosan tanárképző főiskolák rajz tanszékein végeztek, ahol festőművészek a
tanárok, és természetesen a festészet szeretetére nevelték a tanítványaikat, így érthető módon a
hallgatóik is festői identitással kerültek ki a főiskolákról. Hiába készült el a modernizált tanterv,
tankönyvek, továbbképzések, az identitás és a belőle fakadó szemlélet nem változott meg máról
holnapra. Szükség van részletesen kidolgozott, de moduláris szerkezetű, ezért könnyen adaptálható
pedagógiai programokra, hogy a sokat hangoztatott elvek elérjenek az iskolai gyakorlatig. Az MTA-ELTE
Vizuális Kultúra Szakmódszertani Kutatócsoportja olyan modul programok kidolgozására vállalkozott,
amelyek
−

egy-egy művészeti területre, témakörre fókuszálva, elmélyülten mutatják be a képzőművészet,
iparművészet és design, építészet és népművészet klasszikus és kortárs műfajait, képi nyelvét,
technikáit és tartalmait;

−

az anyagokkal, technikákkal, műfajokkal való kísérletezésre épül, ezáltal nemcsak a művészeti
kifejezést segíti, hanem a természettudományok és a technika oktatását is;

−

szakítva az egyéni alkotásra és fejlesztésre épülő művészetpedagógiai gyakorlattal, a páros és
csoportos munkaformák gyakran szerepelnek, a pedagógusok és a tanulók műhely-szellemben
dolgoznak együtt;

−

digitális és hagyományos módszerekkel egyaránt dolgoznak a tanulók, modellezve ezzel a
kortárs művészeti tervező és alkotó közösségeket éppúgy, mint a munka világát.

A Moholy-Nagy Vizuális Modulokat a Vizuális kultúra tantárgy tantervi időkeretének körülbelül felére
terveztük, az időkeret másik felében a Nemzeti Alaptanterv (NAT) alapján folyhat a képzés. Mivel az új
NAT a tervek szerint nem fedi le a tejes időkeretet, és Vizuális kultúra programja alternatív
tevékenységek sorát ajánlja fel (vö. NAT tervezet, 2018), a rajztanárnak lehetősége van rá, hogy
válasszon, mely területen nyújt alaposabb képzést. Ez a tendencia érvényesül a nemzetközi
művészetpedagógiában is (vö. Kárpáti és Gaul szerk., 2013, Kárpáti szerk, 2017). A moduláris tervezés
szabadságot ad: teret enged a gyermek közösségek és a pedagógusok, illetve az iskola és a település
sajátos hagyományainak, igényeinek megjelenítésére. Moduljaink és a pedagógiai munka értékelési
rendszere az elmúlt évtizedek hazai művészetpedagógiai innovációira és a kortárs képességkutatási
eredményeket összegző Európai Vizuális Műveltség Keretrendszerre építenek (Wagner és Schönau
szerk., 2016, magyar összefoglaló: Kárpáti és Pataky, 2016). Moduljaink:
1. Vizuális kommunikáció hagyományos és digitális képi eszközökkel, az 1-4. és 5.-8. osztályok
számára;

2. Vizuális média: a médiakompetencia és informatikai kompetencia integrált fejlesztése, az 5.8. és 9-12. osztályok számára;
3. Környezetkultúra: közösségi tervezés és konstruálás, az 5.-8. és 9-12. osztályok számára;
4. A kortárs vizuális művészet tanítása és felhasználása az alkotási folyamatban, az 5.-8. és 9-12.
osztályok számára.
Modul programjaink alapelve, hogy meg kell őrizni a hagyományos rajz tantárgy értékét, a manualitást
és a közvetlen érzéki tapasztalatszerzést, illetve a kreativitás fejlesztésének kialakult és bevált formáit.
Ugyanakkor hidakat kell építenünk az Informatika és a Mozgóképkultúra és médiaismeret tantárgyak
felé, hiszen a médiakultúra oktatása 2012 óta a jelentős részben a Vizuális kultúra tantárgy oktatóira
hárul. Második modulunk országos hiányt pótol, mivel ezt az integratív tananyagok dolgozza ki, de
másik három modulunkba is beépülnek a digitális média műfajai és technikái.
Valamennyi modulunkhoz korosztályok szerint rendezett tanári kézikönyvek készülnek, s ezeket
folyamatosan fejlesztjük és megosztjuk. (MNVM, é. n.). Az iskolai kipróbálás során, amely 2016-2020
között, 17 intézményben, 6-17 éves korú tanulók részvételével zajlik, kutatás alapú fejlesztést végzünk.
A kísérleti tanítást megelőző és követő kompetenciaméréseken a térszemlélet, színpercepció és
vizuális kommunikáció fejlődését követjük nyomon. Fontos személyiségjegyek változását is vizsgáljuk:
megnézzük, hogyan hat a művészetpedagógia a divergens gondolkodás a kreativitás és a pszichológiai
immunkompetencia: a problémahelyzetekhez való rugalmas alkalmazkodás fejlődésére. A vizsgálati
eredményeket a tanárok képességterületenként és osztályonként részletes visszajelzések formájában
megkapják, módszereiket az eredményekhez igazítva fejleszthetik tovább.
Moholy-Nagy László és művész-pedagógus társainak pedagógiai munkássága arra inspirál, hogy a
kísérletezésnek, játéknak, közösségi alkotásnak és problémamegoldásnak bőséges teret engedve
működjön együtt pedagógus és tanítvány a rajzórán és a művészetpedagógia iskolán belüli és kívüli
tanulási színterein. Kézikönyveink bemutatják, hogyan válhat a vizuális nevelés terepévé egy séta a
településen vagy egy kirándulás, hogyan alkalmazhatók a múzeumi tanulás módszerei, hogyan
szervezhető meg egy művészetközpontú, de más tantárgyak anyagára is építő, kreatív projekt.
Pedagógiai programunk fontos célja, hogy a térszemlélet és a digitális képalkotás (fotó és film,
infografika és kiadványtervezés) alapjainak integrálásával gazdagítsa a Vizuális kultúra tantárgy
pedagógiáját, s egyben hidat képezzen a Matematika, Informatika, Mozgóképkultúra és médiaismeret
tantárgyak felé.
A Bauhaus pedagógiai örökségének megjelenítése a közoktatásban nemcsak értékes pedagógiai elvek
újragondolása, de kapcsolódás is egy, a társadalmi problémákra érzékeny, a művészettel nevelést
sikeresen megvalósító nagy múltú irányzathoz. Akár a zenei nevelésben a vitatkozva vállalt Kodály
módszer, a Bauhaus magyar mestereinek pedagógiája is fontos inspirációs forrás és megőrzendő
kulturális örökség.
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A vizuális nevelés kortárs modelljei1

Ha a képalkotás napi gyakorlattá válik, az iskolarendszerben fel kell értékelődnie a tantárgynak is, amely megtanítja, hogyan válhatnak üzeneteink nemcsak érthetővé,
de hatásossá, élvezhetővé is. A digitális képkészítés elterjedésével a nevében a „művészet” szót hordozó tantárgy
(art education, Kunsterziehung, éducation artistique) ellehetetlenülését jósolták. Ennek éppen az ellenkezője következett be: a tantárgy tartalma kibővült az új képalkotó
helyzetekkel, tartalmakkal és technikákkal. Nevében pedig megjelent a vizuális kultúra és kommunikáció (visual
culture, Visuelle Kommunikation, éducation artistique
et culturelle), és iskolai súlya, jelentősége megnőtt. A kortárs amerikai és nyugat-európai vizuális nevelésben a leképezés mellett az elemzés, (újra)értelmezés, tervezés,
átírás és az egyre aggasztóbb természeti változásokkal és
társadalmi problémákkal szembenéző művészi reflexió is
a vizuális kompetencia fontos része lett. Tantárgyunk aktuálisabb és hatásosabb, mint valaha.
Napjaink nemzetközi művészetpedagógiája messze túlmegy a képzőművészet egyre rugalmasabbá váló keretein.
A tananyagban helyet kap a munka világában nélkülözhetetlen infógrafika éppúgy, mint a korstílusok kultúrtörténeti keretben megjelenített vizuális nyelve és a kortárs
kultúrában újra középponti szerepet játszó népművészet.
A gyakorlatban is számos forma szerepel: a klasszikus
táblaképtől a berendezett privát térig, az átrendezett s így
sajáttá alakított közösségi tértől a digitális képi kifejezés
populáris és tudományos műfajáig.2 A Képi Fordulatnak
(Pictorial Turn) nevezett kommunikációsmédium-váltás,
a vizuális közléseknek a verbálissal szinte azonos jelentősége alapvetően átalakította a képmás fogalmát és jelentőségét. A számítógéppel segített képalkotás mindennapivá
válásával beléptünk a posztfotografikus korba, ahol az
interaktív művészeti formák természetesek, a szimuláció
bevett része a játéknak, alkotásnak, kutatásnak. 3
Ez az írás a közelmúltban lezajlott összehasonlító művészetpedagógiai kutatásaink eredményeire épül. Az

angolszász és közép- illetve kelet-európai rajztanítási dokumentumok elemzéseire4, valamint az Európai Vizuális
Műveltség Hálózat nevű kutatócsoport huszonegy ország tantervét összehasonlító és a tanterveket bemutató
tanulmányaira támaszkodva, 5 a következőkben röviden
áttekintem a vizuális nevelés céljait. Néhány, napjaink
magyar művészetpedagógiai vitáiban gyakorta felmerülő
kérdésről idézek válaszokat a nemzetközi gyakorlatból:
mire jó a tanterv, miről kell, miről érdemes és miről lehet
még tanítani a „rajzórán”, és hogyan értékelhetők a vizuá
lis nevelés eredményei. Az ilyen összefoglalók óhatatlanul szerzőjük álláspontját tükrözik, ezért a hivatkozások
jegyzékében számos olyan dokumentumot közlök, amely
segíti a saját értelmezést és ítéletalkotást. A magyar képzőművészet természetes része a nemzetközi művészeti közösségnek, ezért érdemes – sajátosságaink kiemelésével és
megőrzésével – nemzetközi szakmai térbe helyezni a hazai művészetpedagógiát is. Ezt az egyre sikeresebb integrációs folyamatot szeretné támogatni és a szakmai közösséget további kapcsolatok építésére inspirálni ez az írás.

A vizuális nevelés céljai és tartalma világszerte

A művész-pedagógus nem szívesen követ részletes előírásokat, viszont alapvető feladatának tekinti a tehetség
felismerését, a jövő művésze, tervezője, digitális képalkotó szakembere támogatását. A nemzetközi rajztantervekben ennek megfelelően tartalmi csomópontok
szerepelnek, alternatív módszertani megoldásokkal −
egymásra építhető modulok, amelyekből az adott régió,
iskolakörzet és intézmény sajátosságait követve, a vizuális nyelv megtanítható.

Ifjúsági szubkultúrák, vizuáliskultúra-tanuló
közösségek

A finn vizuális nevelés középpontjában a fiatalok vizuális
kultúrája áll, ez a jelenleg is érvényben lévő, 2014-es finn
Nemzeti alaptantervben a vizuális nevelés nevű tantárgy
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első tartalmi egysége.6 Az ifjúsági szubkultúrák világának megismerése és az őket jellemző vizuális kifejezésmódok finomítása a jelenségalapú pedagógia tanulásszervezési módszerével történik. A fiatalokat körülvevő
világ képalkotáson alapuló helyzeteit számba véve a rajztanár olyan pedagógiai helyzeteket teremt, amelyekben
a tanulók ráébrednek hiányos tudásukra, és késztetést
éreznek a hiányok pótlására.
Korunk művészetpedagógiai újdonsága az önálló
képi tanulás, a fiatalok saját szervezésében működő, a
fiatal alkotó és befogadó számára releváns üzeneteket
megfogalmazó vizuáliskultúra-tanuló közösség (Visual Culture Learning Communities).7 Az első képalkotó közösségek a művészeti kánonon kívüli műfajok
köré szerveződtek, amelyeket a formális oktatás nem
tartott értékesnek, és nem is tanított róla semmit. Ilyen
például a képregény, különösen ennek japán változata,
a manga, és az „utcaművészet” (street art), melybe a
közismert graffitin kívül a külső tér teljesebb átformálására törekvő utcabútorok, játékok, plasztikák készítése
is beletartozik. A fiatalok szívesen tanulnak bonyolult
kifejezésmódokat is a fanart művelése kedvéért: a rajongói weboldalakon gyakran találunk egy film képi világát megidéző, bravúros stílusanalóg műveket és fotófeldolgozásokat, melyeken a sztárok egy új történetben
kelnek életre.8 Ezek a műfajok és technikák mára utat
találtak az angolszász és német tantervekbe.
Világszerte sok ezer amatőr előadó és alkotócsoport
foglalkozik a népi hagyományok felélesztésével: a régi
technikákat, műfajokat, motívumokat kortárs gondolatok kifejezésére használják. Ezek a közösségek elsősorban önkifejező, identitásteremtő erejük miatt vonzók a
fiatalok számára. Családjuk eredetét kutatják, régiójuk
sajátos képi nyelvéhez keresnek utakat. Az észak-európai
országok és Hollandia művészetpedagógiájában természetes módon kapcsolódik össze a hagyományos és a modern dizájn – az önképzésen alapuló ifjúsági csoportokban világszerte megfigyelhető ez a törekvés.
A vizuáliskultúra-tanuló közösségek az informális tanulás motiváló s ezért rohamosan terjedő, új művészetpedagógiai terepét jelentik. Egy ilyen képalkotó közösség tagjának lenni erős elköteleződés, ami a folyamatos
technikai fejlődés mellett a társak önzetlen támogatását
is jelenti. Témáik és módszereik nagyrészt alkalmasak
arra, hogy a formális rajzpedagógiába is beépüljenek.
A XXI. század a „résztvevői kultúra” (participation
culture) kora, ezért a vizuáliskultúra-tanuló közösségek
tapasztalatait érdemes figyelembe venni a rajztanításban.

Digitális kreativitás

A vizuális kultúrát szociológiai szempontból vizsgáló
Ted Polhemus9 szerint stílustörzsek (style tribes) befolyásolják az „új gyermekrajzot”. Azonos öltözködésű,
hasonló zenét és filmet fogyasztó, hasonló szórakozási
módokat gyakorló fiatalok összetartó közösségei „termelik ki” az első vizuális közléseket. Az angolszász rajzpedagógia „vizuális kultúra” tantárgyát megalapozó,
a kamaszok képnyelvét vizsgáló kutatók (és országuk
rajztanárképzését meghatározó amerikai szakemberek)
szerint10 a kortárs vizuális kultúra esztétikuma, az információs és kommunikációs technológiák (IKT) kommunikációs és kreatív apparátusa hatására formálódik a
XXI. századi „digitális kreativitás”. A géppel létrehozott
képi nyelv ma már több mint eszközhasználat: identitást, csoporthoz tartozást is jelent.
A közösségi alkalmazások (a közösségi média) stílusa önkifejezési lehetőség és kényszer egyszerre. Az itt
használatos technikák és esztétikai elvek alapul szolgálhatnak a képi kifejezés összetettebb formái: a művészi
és tudományos fotóhasználat, az új tudományos ismeretekhez vezető ábrák, a kortárs multimédia-művészet
alkotásai felé. A digitális kultúra annyi esztétikai értéket hordoz, amennyit belé helyezünk. Bekapcsolása az
iskolai vizuális nevelésbe sürgető feladat. Az angolszász
tantervekben a hagyományos és digitális képalkotás a
vizuális kifejezés egyenrangú, bár sajátos útjaként jelenik meg. Még a kulturális hagyományra nagy súlyt helyező francia művészetpedagógiában is már több mint
két évtizede jelen van a média képi nyelve mint a vizuális
nevelési tananyag része.11
Az avatarok (számítógépes játékosokat megjelenítő,
mozgó figurák) és más személyes jelképek tervezése,
filmszkeccsek készítése, előadások, videós és hagyományos blogok és Facebook-oldalak tervezése, környezetalakítás virtuális terekben a fiatalok körében rutinszerűen – és gyakran kevéssé hatásosan, esztétikusan,
etikusan – használt műfaj. A vizuális nevelés körébe bevonva őket, motivált tanulókkal dolgozhatunk, és olyan
értékeket adhatunk át, melyek hidat építenek a „nagyművészet” befogadása felé. Napjaink digitális kultúrája
közösségi működés, hiszen a megosztás és kommentálás,
értékelés műveletein alapuló, együttműködő képalkotás.
A rajztanár és az informatikatanár összehangolt, szakszerű irányításával a technikai tudást esztétikai ismeretekre alapozva, a munka világában jól használható vizuális
kommunikációs formákat tanít.12
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KÁRPÁTI ANDREA
Társadalmi érzékenység

A kelet-közép-európai művészetpedagógiai programokban gyakran szerepelnek személyes relevanciájú témák,
a tanulókat foglalkoztató problémák képi megoldásai
Az angolszász és német tananyagokban az elemzésre
kiválasztott alkotások gyakran dolgoznak fel társadalmi problémákat, ezért nevezik ezt az oktatási modellt a
társadalmi elkötelezettség (social engagement) művészetpedagógiájának is.13 A projektmódszer és az ehhez
kapcsolódó kollaboratív alkotás, a konstruktivizmus és
az élménypedagógia egyaránt természetes része a társadalmi problémákat a művészet eszközeivel feldolgozó vizuális nevelési modellnek, amelynek feladata lényegesen
több a hagyományos rajztanítási tartalmaknál, az ábrázolásmódok elsajátításánál és a művészettörténet lineáris
bemutatásánál.
A módszer középpontjában az egyéni alkotóképesség,
a kreatív vizuálisnyelv-használat áll.14 A mindennapi
élet vizuális problémáira fókuszál a környezettudatos
„öko-művészeti nevelés” (eco-art education) irányzata
is, amely főként Európa északi felén, Németországban,
Hollandiában, valamint Kanadában hódít.15 A módszer
különösen hatásos, ha a hátrányos helyzetű fiatalok „kulturális emancipációjára”, saját környezetük értékeinek
felismertetésére épül.

Középpontban a képességfejlesztés

A vizuális nevelés napjainkban az egyik legfontosabb kommunikációs területet fejleszti, ezért számos pedagógiai
program középpontjában a képi közlés megtanítása, a vizuális képességrendszer fejlesztése áll. Ha egy rajztanterv
legfőbb célja a fejlesztés, a vizuális képességek kutatása
alapvető fontosságú. Ha viszont az önkifejezés, az egyéni
világkép létrehozása a cél egy nemzeti iskolarendszerben,
a tesztek és értékelő feladatok háttérbe szorulnak. A tantárgy XIX. század végi iskolai megjelenésétől az 1970-es
évekig a képességfejlesztési paradigma, majd a XX–XXI.
századfordulóig a spontán önkifejezés, a képi gondolatok
szabad áramlásának támogatása vált uralkodóvá. Németországban, Ausztriában és a kelet-közép-európai régióban
a klasszikus rajzolástanítás, az ábrázolási technikák magas színvonalú elsajátítása hagyományosan központi szerepet kapott.16 Az Egyesült Államokban, amely a vizuális
képességek kutatásában a XIX. század vége óta élen járt,
az 1980-as években az angol nyelven megjelenő tanulmányok túlnyomó része egy módszer hatékonyságát vagy egy
vizuális képességelem fejlődését tárta fel.
Német kezdeményezésre alakult meg a képi műveltség kutatását, a képalkotás fejlesztését szolgáló Európai

Vizuális Műveltség Hálózat (European Visual Literacy
Network). Tagjai között megtaláljuk huszonegy EU-tagállam tantervíróit, tanárképzési szakembereit és kutatóit.17 Az európai vizuális nevelés módszertana a jövőben
tehát kutatásalapú lesz, mint minden jelentős iskolai
tantárgy. Képességvizsgálatok és esettanulmányok, interjúk, óramegfigyelések eredményei mentén, kvantitatív és kvalitatív kutatási módszereket egyaránt használó
értékelési kultúrán alapul majd.

Alaptanterv, kerettanterv, helyi pedagógiai
program: művészetpedagógiai dokumentumok
tartalma és szerkezete Európában18

Az Európai Vizuális Műveltség Hálózat (ENViL) 2014–
2015-ben huszonkét európai ország harminchat tantervének elemzése alapján elemzést készített a kontinens
rajztanítási irányzatairól. Valamennyi tantervben önálló
témakörként szerepelt a képző- és iparművészet, a dizájn
és az építészet, de jelentős tantervi tartalom a mindennapi
élet vizuális nyelve és a médianyelv is. A divattervezés, mint
komplex kultúrtörténeti jelenség, a tantervek felében önálló, terjedelmes tantervi egységként van jelen. A rajztanítás
az országok többségében tizenhat éves korig kötelező tárgy,
óraszáma hat–tíz éves korig heti kettő, ezután heti egy tanóra. A huszonkét országból tizennégyben a tanterv nem
szabályozza az óraszámot, erről az iskolák maguk döntenek.
A kerettanterv, mint részletes tartalmi és módszerbeli
szabályozó dokumentum, a vizsgált harminchat országból csak négyben létezik, és a harminchat tantervből
mindössze hat ír elő konkrét témákat. Az alaptantervben
felvázolt célokat és részletesen meghatározott képességfejlesztési követelményeket legtöbb helyen a művészpedagógus habitusához igazodnak, valamint számos jól
kidolgozott alternatív pedagógiai program (és a hozzájuk
kapcsolódó, kézikönyvekkel ellátott továbbképzések)
támogatják a helyi tanítási-tanulási programok kidolgozását. A rajztanárképzés MA szintű mindenhol, de
szaktanár csak az ötödik vagy hatodik iskolai osztályokban tanítja a rajz helyett vizuális kultúra, képi kommunikáció, képzőművészet és dizájn néven szereplő, széles
műveltségterületet átfogó tantárgyat. A „készségtárgy”
besorolás az itt szemlézett, jelentős mennyiségű szakirodalomban teljesen ismeretlen. Az új képkorszaknak
nevezett XXI. században senki sem gondolhatja komolyan, hogy a vizuális nevelésre a különleges „készségekkel” megáldott fiataloknak van csak szüksége, és a leendő
szakmunkások, orvosok, mérnökök térszemléletet fejlesztő feladatait bátorító szavakkal és nem alapos, fejlesztő értékeléssel kell minősíteni.

A VIZUÁLIS NEVELÉS KORTÁRS MODELLJEI
Értékelni azt lehet, amit képesek vagyunk leírni. A nemzetközi vizuális nevelési közösség szerencsére már rég túllépett a homályosan megfogalmazott nagyszabású ígéreteken, és akárcsak a többi tantárgy, pontosan leírja, hogy a
képzés mely szakaszában, melyik (rész)képességet, milyen
szintre kívánja fejleszteni. Az elemzett harminchat tantervi dokumentumból tizenhárom tartalmazza az elérni
kívánt átlagos szintet, tizenegy ezen felül a minimumszintet is, és van egy, amelyben az optimális képességszintek is
szerepelnek, tehát elegendő tehetségkutatási eredménnyel
rendelkeznek ahhoz, hogy ezt meghatározzák. Egy példa: a
vizuális kommunikációs képesség. Itt jelek, jelképek, szimbólumok előállítása és értelmezése adja az alkotói és befogadói részképességet. A feltétlenül elérendő minimumszint a mindennapi életben nélkülözhetetlen képi jelek
kezelése (például térképolvasás és útvonalrajz készítése).
Az átlagos képességű tanuló a művészi jelképek közül is
felismeri és helyesen értelmezi a legfontosabbakat, az átlag
feletti vizuális tehetség saját jeleket, jelképeket alkot, és képes felhasználni szimbólumfejtő tudását más kultúrákból
származó, sosem látott művek megértésére.
Itt jelek, jelképek, szimbólumok előállítása és értelmezése adja az alkotói és befogadói részképességet. A feltétlenül elérendő minimumszint a mindennapi életben nélkülözhetetlen képi jelek kezelése (például térképolvasás
és útvonalrajz készítése). Az átlagos képességű tanuló a
művészi jelképek közül is felismeri és helyesen értelmezi
a legfontosabbakat, az átlag feletti vizuális tehetség saját
jeleket, jelképeket alkot, és képes felhasználni szimbólumfejtő tudását más kultúrákból származó, sosem látott
művek megértésére.
Miért kerülnek be a tantervekbe a vizuális nevelés képességfejlesztő hatására utaló, részletes kimeneti követelmények? Miért nem elég annyi, amit mindenki tud: a
művészet alapvető emberi szükséglet, tanítása ezért kötelesség? Nos, bármilyen határozottan hangoztatta évtizedekig ezt a véleményt a zenészek vagy képzőművészek
szakmai közössége, sem a szülőket, sem az oktatáspolitikusokat nem sikerült meggyőzni, és a tantárgy óraszámai
zsugorodtak – s ezzel együtt csökkentek az álláshelyek,
leszálló ágba került az iskolai presztízs. Amint azonban
kiderült, hogy ha nem fejlesztjük a téri képességeket, a
színpercepciót vagy a tervezőképességet, ennek szakmák
százai látják kárát (nem beszélve a személyiségfejlődési
deficitről és a kallódni hagyott kulturális örökségről),
előbb az észak-európai és angolszász országokban, azután a német nyelvterületen, végül Közép-Kelet-Európában is a fontos képességfejlesztési területek közé került a
vizuális nevelés.
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A kompetenciaorientált fejlesztés célja szintén a kimeneti célok pontosabb megfogalmazásához vezetett. Számos
európai országban már évek óta a rajztanterv része a mozgóképkultúra és médiaismeret, mivel a médiakompetencia
és a vizuális műveltség a digitális képfogyasztás és -alkotás
világában egyre nagyobb átfedést mutat. A művészettörténet korok szerinti tanítása akkor elérhető cél, ha összehangolható a történelemmel és társadalomismerettel, és a
kulturális kompetencia részeként ismerhető meg egy-egy
kor épített és tárgyi környezete, képző- és iparművészete,
valamint népi kultúrája. Ugyanehhez a kompetenciaterülethez tartoznak a tantervekben jelzett informális tanulási
alkalmak: a múzeumok, science centerek, műemlékek és
természeti értékek felkeresése. A javasolt műfajok és technikák sokféle vizuális probléma megfogalmazására adnak
módot, és fejlesztik a kognitív képességrendszer számos
elemét: a variálást, kombinálást, végső soron a problémamegoldó gondolkodást. A vizuális „írástudás” akkor működik, ha autentikus, életszerű helyzetekben válik nélkülözhetetlen kifejező- és értelmezőeszközzé.
A tantervek többségében kiegyensúlyozottan szerepelnek az alkotás és a befogadás tevékenységei s hozzájuk
kapcsolódva az (ön)reflexió és bemutatás aktusa: a saját
művek elfogadtatása, a megismert alkotások befogadásának elősegítése értelmező beszéddel, iskolai kiállításokkal. Az értékelés több is, más is, mint az óra végén felmutatott néhány kiváló megoldás. A tanulók áttekintik
és minősítik saját műveiket, amikor portfóliójukat ös�szeállítják, és számba veszik, mit tanultak a tanév során.
A tanár időről időre bemutatót kér: egy tervezői ötlet,
egy elkészült tárgy, fotósorozat vagy kép alkotója szavai
tól nyeri el végső értelmét az osztály előtt. Így a tanulók
nemcsak a képi nyelvet, hanem a művek közreadásának
és fogadtatásának társadalmi szokásait is elsajátítják.
A két fő vizuális
képességcsoport:
a befogadás
(Rezeption)
és az alkotás
(Produktion)
tevékenységei
az európai
tantervekben.
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A finn és a holland tanterv Európában irányadónak számít, ezért érdemes részletesebben megismerkedni velük.
A 2012-ben bevezetett finn alaptanterv a pedagógusok
helyi tanítási-tanulási programjaihoz kínál vezérfonalat.
Kerettanterv nincs, és a vizuális nevelés körébe tartozó
tantárgyaknál máshol sem találtunk ehhez hasonló dokumentumot. A tantervet megalapozó pedagógiai kutatások fő témája a tanulási hatékonyság javítása és a jelenleg,
illetve a jövőben szükséges kompetenciák mellett a gyermekek jó iskolai közérzete volt. Hogy kiderítsék, hogyan
szerezhetne több örömet a tanulás, az iskola mint tanulóközösség működési alapelveit is vizsgálták.
A jellemző munkamódszer az interakció és a sokoldalúság. Ez a tanterv, amely megőrzi a tantárgyi kereteket,
interdiszciplináris oktatásszervezésre bátorít, amely a jelenségalapú tanulásra és a tanárok közötti együttműködésre épít, a tantárgyi programok összehangolt tervezésére,
kereszttantervi gondolkodásra ösztönöz. A tanulás egy jelenség (téma, történeti korszak, társadalmi probléma) köré
szerveződik, hasonlóan a Waldorf-módszer epocháihoz.
A műveltségterületi határokon átlépő és a különböző
tudásterületeket összekötő keresztkompetenciák: a gondolkodás és a tanulás tanulása, a kulturális kompetencia,
az önkompetencia (a mindennapi élet megszervezése), a
többrétegű, sokszínű műveltség (multiliteráció), a digitális kompetencia, valamint a munka világára felkészítő
„munkaképesség” és vállalkozói kompetencia, végül a
részvétel a közéletben és a fenntartható jövő építésében,
ami a demokratikus állampolgári létre készít fel. Ezek a
kompetenciák mind szerepelnek a vizuális nevelés nevű
finn tantárgy programjában, és igen hasonlók a Közös
Európai Vizuális Műveltség Keretrendszert megalapozó kompetenciákhoz. (Wagner és Schönau 2016-os
kötetéről lásd Klima Gábor szemléző írását ebben a lapszámban.) A kutatási eredmények és jó gyakorlatok közvetítését a Finn Művészetpedagógiai Obszervatórium
(Finnish Art Education Observatory19) támogatja.
„Fontos leszögezni, hogy a tanterv egészére kiterjedő integrált vizuáliskompetencia-fejlesztés nem szünteti meg az
önálló művészeti és környezetkultúra tantárgy és tanterv
szükségességét. A vizuális és környezetkultúra tanítását
folytatni kell az első osztálytól az érettségiig. A közoktatásban szaktanároknak kell elsajátíttatni a tanulókkal a vizuális művészetek és tárgykultúra alapjait. […] Vizualitásban
gazdag korunkban élve, amikor tanulófókuszú művészeti
tantervünket készítjük, figyelembe kell vennünk, hogy a fiatalok képi kultúrájának számtalan területén a szubkulturális tevékenység és a vizuális megjelenés elválaszthatatlan
kapcsolatban áll egymással.”20

A 2019-ban életbe lépő holland alaptanterv kidolgozása a jövőorientált oktatásról folytatott társadalmi vitával kezdődött, amelynek eredményeként az oktatás
három fő funkcióját határozták meg: tudásszerzés, személyiségfejlődés és társadalmi fejlődés. A harmadik, új
(a közoktatásban nem, a gazdasági életben annál gyakrabban hangoztatott) célhoz kapcsolódik a tantárgyak
közötti koherencia erősítése és – akárcsak a finn alaptantervben – a tantárgyi kereteken átnyúló képességek
fejlesztése. Az oktatáspolitikai alapdokumentum kidolgozásában a tanárképző szakemberek és tantervfejlesztők mellett, a holland tantervírás történetében először, a
gyakorló pedagógusok közvetlenül vehetnek részt.
Az elemi iskola (négy és tizenkét éves kor között) legfontosabb feladata a vizuális alkotóképesség kibontakoztatása és a kulturális örökség megőrzése. A cél az, hogy
a tanulók a vizuális kultúra minél több műfajában, technikájában szerezzenek alkotói és befogadói tapasztalatokat. Az alsó fokú középiskolában (tizenhárom–tizenhat
éves korban) a „művészet és kultúra” tantárgyterületen
közös kompetenciafejlesztési célokat tűztek ki a művészetpedagógia területéhez tartozó tantárgyakban (dráma, ének-zene, média, tánc és vizuális kultúra), amelyek
közül kettő kötelező ebben az iskolaszakaszban. A tanulók a művészeti ágak technikái és műfajai alapszintű elsajátítása mellett a művek létrehozásának minden fázisát
megismerik, a téma vagy funkció eddigi megoldásainak
felkutatásától a terv elfogadtatásán át a munka bemutatásáig. Az ötletek és művek bírálói a tanár és az osztálytársak, a helyzet azonban hasonlít ahhoz, amellyel felnőttként találkoznak majd: nem elég megalkotni, meg is kell
értetni az alkotást és mögötte az alkotói gondolatot.
A felsőfokú középiskola diákjai (tizenhét–tizenkilenc
évesek) számára kötelező a „kulturális és művészeti nevelés” tantárgycsoport. A választott művészeti tárgyból érettségit lehet tenni. A médiát is tartalmazó vizuális művészet,
zene, tánc és dráma új programjai integratív szemléletű,
„összművészeti” tantárgyak, amelyekben a hangsúly az
adott művészeti ág alkotói és befogadói feladatain van,
kitekintéssel a társművészetekre. A „kulturális tagozatos”
iskolákban nagyobb figyelmet fordítanak a művészetpedagógiára, például a vizuális nyelvet a többi tantárgy oktatásába is beépítik. Az iskolák a művészet és kulturális nevelés
tantárgyak programját a vázlatos alaptantervhez igazodva,
de saját társadalmi-pedagógiai missziójuk szerint határozzák meg. Ezek a helyi tantervek egészen különböző elméleti alapon állnak, például a befogadásra orientált „művészeti
nevelés” (arts education), a kognitív fejlesztésre fókuszáló
„művészet alapú tanulás” (arts based learning) és a szemé-
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lyiségfejlesztést előtérbe helyező „művészettel nevelés”
(education through art) modelljét követik. Az oktatásirányítás a kimeneti követelményeket ellenőrzi sokféle képességmérő kutatással és az érettségivel, a tananyag megtervezését az iskolákra bízza.21

Fejlesztő értékelés

A különböző oktatási kultúrájú országokban vannak
eltérések a vizuális nevelés tanterveinek tartalmával és
módszereivel kapcsolatban, de egy vonatkozásban, úgy
látszik, mindenki egyetért: az eredményeket értékelni
kell, hogy a tantárgy jelentős szerepe a kompetenciaalapú oktatásban mindenki számára világos legyen – az
oktatáspolitikusok, iskolavezetők és a többi tantárgy
oktatói számára is. Az értékelés nem idegen a művészetpedagógiától, hiszen a képzőművészet, dizájn vagy építészet szakmai közösségei immár több mint másfél évszázada (néhány országban ennél is régebben) zsűrizéses
rendszerben döntenek ösztöndíjakról, kiállításokról és
kiadványokról. Az iskolai vizuális nevelésben értékelni
kell a pedagógiai programot, az alap- és kerettanterveken
át az iskolák tanítási-tanulási programjaiig: melyik mire
jó, kinek, milyen célra hasznos, mennyire megvalósíthatók a céljai, és milyen szellemi és anyagi infrastruktúra
szükséges ahhoz, hogy a célok elérhetők legyenek. Ha
elmarad a tantervek beválásának vizsgálata, a következő
közoktatási dokumentum nem építhet az előző sikereire, nem tanulhat kudarcaiból. Éppen ezért minden országban nyomon követik egy-egy új rajztanterv útját az
íróasztaltól a szaktanteremig. A cél az, hogy a vizuális
nevelés sajátos, szaktárgyi kompetenciáit, minden műveltségterületen releváns általános képességfejlesztő hatását és személyiségfejlesztő szerepét bemutassák.
Ausztrália, az Amerikai Egyesült Államok, az Egyesült Királyság és Kanada művészetpedagógiája a hasonló
szerkezetű (bár igen különböző színvonalú) közoktatás, a közös kutatási és tanárképző programok mentén
összekapcsolódik. Az angolszász tantervekben közös,
hogy a vizuális képességeket és a hozzájuk kapcsolódó
tevékenységeket írják le igen pontosan, nem a tartalmakat és műfajokat, amelyekkel fejlesztendők. A kimeneti
követelmények pontosak, hiszen a képi nyelvet szakmák
és foglalkozások széles köre használja naponta, fejleszteni pedig főként a rajzórán lehet. A tantervszerkesztők
úgy vélik, a módszertani ajánlásoknak a kézikönyvekben
kell teret adni. Ezekben technikák fázisait bemutató fotókkal, műalkotások reprodukcióival, kiváló és kevésbé
sikeres tanulói munkák bemutatásával jól bemutathatók
a vizuális nevelési modellek, amelyekhez kapcsolódnak.

13

A tantervek mellékletében gyakran szerepel műtárgylista, amely a feltétlenül bemutatandó hazai és nemzetközi
alkotókat és alkotásokat tartalmazza.
Egy példa a szerkezetre: Kanada Ontario állama művészetpedagógiai (a külön tantárgyként oktatott ének-zene,
média, tánc és vizuális kultúra tantárgyak) tantervének
fejezetei:22
Oktatási-nevelési célok: miért tanítjuk a vizuális kultúra tantárgyat?
– Közös fejlesztési területek a művészetpedagógiai tárgyakban;
– Tantárgyközi kapcsolatok (a humán és természettudományos tárgyakkal és egymással);
– Biztonsági és etikai kérdések;
– Fő tevékenységformák: alkotás, bemutatás és reflektálás (értékelés, elemzés): életkori szintek, fejlesztő tevékenységek;
– Együttműködés a művészek közösségeivel (az iskolákban szokásos „rezidens művész” programok, közös
kiállítások, zenei és színházi bemutatók pedagógiai jelentősége);
– A kreatív alkotófolyamat – az alkotókészség összetevői, fejlődése és fejlesztésének modelljei.
Valamennyi tanterv céljai között szerepel a kreativitás
fejlesztése, a vizuális nyelv kommunikatív és expresszív
használatának megtanítása („alkalmazott” és „autonóm”
vizuálisnyelv-használat), a kulturális tudatosság kialakítása (amelynek fontos része a klasszikus művészeti és a
népi kultúra megismerése). Hogy mennyire konkrétak és
tevékenységorientáltak ezek a tantervek, jól érzékelteti
az alábbi ábra, amely a kreativitásfejlesztéssel kapcsolatos teendőket foglalja össze:
A kreativitás
fejlesztésének
folyamata.
Forrás
Ontario Curriculum,
Grades 1–8. The arts.
Toronto: Ontario
Ministry of Education,
2008, 22. old.
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A tantervek bevezetésében vezető szerepet kapnak a művészeti és művészetpedagógiai szakmai szervezetek, melyek
a pedagógusok szakmai közösségei számára hitelesítik és elfogadtatják velük a tantervi célokat. A dokumentumok sajátosságait az alábbi táblázattal érzékeltetem.23

Tantervek
az angolszász
országokban:
keretek,
tartalom,
értékelési mód

Ország
Anglia 24

Tanterv típusa
Alaptanterv vizuálisképesség-fejlesztési kimeneti követelményekkel, helyi (iskolai szintű) tanításitanulási program

Észak-Írország

Alaptanterv kereszttantervi témákkal, kognitív és személyes
kompetenciafejlesztési célokkal

Skócia

Nem kötelező tantervi javaslat
nyolc témakörben, „élmények és
eredmények” részletezése
Alaptanterv kognitív és személyes
kompetenciafejlesztési célokkal

Ausztrália 25

Kanada 26

Nincs állami tanterv, a tartományok és önálló területek maguk
döntenek az oktatásszabályozásról

USA 27

Nincs föderális állami tanterv, az
ötven szövetségi állam és egy kerület készíti el tantervét. A vizuá
lis kultúra tantárgyban a legtöbb
állam a Nemzeti Rajzpedagógus
Szövetség (National Art Education Association, NAEA) tantervi
javaslatát (National Coalition
for Core Arts Standards, NCCA)
követi.

Értékelés
GCSE (General Certificate of
Secondary Education, GCSE),
a magyar érettségi megfelelője,
16–18 év között, több szinten,
portfólióértékelés
GCSE, portfólióértékelés (tanulói
munkák, önértékelések) minősítése szempontsor alapján, gyakran
más iskola tanára részvételével
Portfólióértékelés, félévi és év végi
osztályzat

Tartalmi hangsúlyok
A képzőművészet és dizájn egyenrangú tantervi komponensek

A nemzeti kulturális hagyományok hangsúlyosak

A nemzeti kulturális hagyományok hangsúlyosak.

GCSE, portfólióértékelés

A nemzeti és őshonos kisebbségek
vizuális kultúrája és az európai
művészet hangsúlyos
Összkanadai Értékelési Program
A nemzeti és őshonos kisebbségek
(Pan-CanadianAssessment Prog- vizuális kultúrája, az európai és
ram, PCAP)
észak-amerikai művészet hangsúlyos
Szövetségi állami szintű középA vizuális kultúra (köznapi /munszintű záróvizsga, négyévente orkahelyi/tudományos képi nyelvszágos vizuálisképesség-vizsgálat a használat) a középpontban
Nemzeti Oktatásieredményességvizsgálat (National Assessment of
EducationalProgress) keretében 28

A művészeti tárgyak közötti kapcsolatokat tudatosan
erősítik. Egyik ország sem bontja le a tantárgyak határait,
nem tervez „összművészeti tárgyat”, hiszen az angolszász
pedagógiai kultúrára jellemző, kutatásalapú megközelítés ezt kizárja. Csakis szaktárgyi alapokon lehet interdiszciplináris tevékenységeket végezni, csakis szaktanárok együttműködő közössége képes hidakat építeni saját
művészeti águktól a társművészetekig. Rendszeresen
vizsgálják, milyen hatása van a komplex esztétikai programoknak, és ezek a tanórák utáni, informális alkalmak
hogyan erősítik az egyes művészetek műveléséhez szükséges képességrendszert. Ezek a kutatások alapozták
meg például a XXI. századi képességeket kutató partnerségnek készült művészetpedagógiai ajánlásokat, melyek

a korábban csak az alaptantárgyakra koncentráló dokumentumokban megjelenítik a zenepedagógia, a tánc és
dráma, a médiaművészet és a vizuális kultúra értékeit.29
Az angolszász országok legfontosabb hozzájárulása a
vizuális nevelés megújításához és oktatáspolitikai elismeréséhez a rendszeresen publikált képességértékelési
eredmények. A vizuális kommunikáció a XXI. században
a verbális közlőnyelvvel szinte egyenrangú kifejezési formává vált. Az angolszász országok szakemberei hangsúlyozzák: a művészeti örökség és a tágan értelmezett népművészet (az őslakosok, a kisebbségi népek kultúrájának
fontos részét képező tárgyi és szellemi kultúra) megőrzésére való felkészítés mellett, amely ezekben az államokban is középponti szerepet kap, fontos a képi nyelv magas
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szintű elsajátítása. A vizsgák és mérések célja: rendszeresen tájékoztatni arról, sikerült-e átadni mindezt?
A sokféle vizuális nevelési program sajátosságaihoz kötődő eredményekről, a vizuális nevelés képesség- és
személyiségfejlesztő hatásáról a minden országban megtalálható módszertani lapokban és a tudományos folyóiratokban egyaránt olvashatunk. 30 A pedagógusok és
kutatók közös, évenkénti konferenciákon osztják meg tapasztalataikat, így a vizsgálati eredmények rendszeresen
eljutnak mindkét szakmai közösségbe. A következő évek
innovációs projektjei és kutatásai egymást inspirálják. 31
Értékelni kell a tanulók haladását is napjaink egyik fő
közlésmódja, a vizuális kommunikáció elsajátításában
éppúgy, mint a művészettel, művészetre nevelés más
céljainak elérésében. Ha rendelkezünk adatokkal arról,
hogyan alakulnak a hat–tizennyolc évesek térérzékelési
képességei, eldönthetjük, mikor és mennyi rajztanításra
van szükség ahhoz, hogy a szakképzésbe lépő esztergályos- vagy autószerelő-, az egyetemre jelentkező mérnök-,
sebész- vagy vegyészjelölt hatásosan képezhető legyen.
Ha pontosan tudjuk, hogyan hat a vizuálisművészet-terápia a szociális hátránnyal, mentális kihívásokkal élő
gyermekekre, eldönthetjük, hol és milyen formában kell
felkínálnunk ezt a személyiségfejlesztő utat. Nem kell
tartanunk attól, hogy a vizuális képességrendszer vizsgálata árt a művészeti elemnek a pedagógiában. A fejlesztő
értékelés32 módszerei mára már olyan kiforrottak, hogy
a fiatalok gyakran nem is veszik észre, hogy képességkutatásba vonták be őket, miközben a kihívásokkal teli, izgalmas és szépen megformált képi feladatokat megoldják.
A nemzetközi vizuális nevelési közösség – amelynek
kiváló magyar képviselői írnak sikeres oktatómunkájukról ebben a lapszámban – készen áll, hogy támogassa: kipróbálja, bírálja, adaptálja és tovább fejlessze az új
tanterveket. Művészet és pedagógia határán, kettős szakértelemmel keresik a választ közös kérdésünkre: hogyan
készítsük fel a fiatalokat az új képkorszakban való sikeres működésre és a hagyományok bővítve megőrzésére
egyaránt? Ez a rövid összefoglaló jelzi, merre haladnak.
A pedagógusok döntése, melyik irányt követik, milyen
olvasatát adják a tantervi dokumentumoknak, hogyan
rajzolják fel, Kepes György szavával, 33 „a világ új képét”
a tudományban és a művészetben.
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From child art to the visual language of adolescents: changing concepts of
creativity in art education
“Child art”, as an aesthetic concept is the invention of the first decades of the 20th century.
Children’s paintings and drawings arrived at the walls of exhibition spaces around the 1910s,
in exhibitions organised by Franz Cižek at the Academy of Applied Arts in Vienna, by Ebenezer
Cooke in London, at the Royal Graphic Arts Society, and by László Nagy, at the Art Hall of
Budapest. John Dewey equalled child art with high art in his landmark work, “Art as
experience”1. “Drawing Studies” (Zeichenunterricht, l’enseignement du dessin) were renamed
as Art Education or Education through Art, (künstlerische Erziehung, l’enseignement des arts
plastiques). At these shows, technical virtuosity of young creators was praised, - a
characteristic feature that does not necessarily foretell future artistic excellence as directly as
performing skills in music do. 2None of the exhibitors in Budapest, for example, achieved
artistic fame later, unlike the young musician, Yehudi Menuhin, who performed at the
opening. In pursuit of talent development, art education curricula of the first half of the 20 th
century taught a “school art style”, in conformity with academic ideals about the arts but in
total disconformity with the emerging new, non-realistic trends that were to shape the future
of art: Cubism, Expressionism and Surrealism3.
The first empirical studies on graphic skills referred to children’s drawings as measures of
intellectual maturity or psychomotor ability. Herbert Read4 and the art education innovation
movement he launched in the 1950ies changed the discourse from psychological to poetic,
through building connections between personality traits and the creative output of children.
Read presumed that children assume a certain style of expression – one that will shape their
visual language and perception in general far beyond youth. His categories: the linear type
with a graphic orientation; the plastic / haptic who tends to represent bulky volumes through
patches of colour, the imaginative that is characterised by fantastic images and settings, the
naturalistic, who in turn will prefer detailed representation of nature, the realistic, who
expresses characters as seen in life, and the patterner, whose creations mainly consist of
decorative formal arrangements may be too restrictive, but their introduction was highly
important. Focusing on content, rather than formal development, Read called the attention
of educators and parents on messages hidden in “artful scribbles”. He pioneered a new
interpretation of children’s visual creations that Howard Gardner5 established as a new line of
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research on the emergence and development of visual language – a concept that replaced
child art by the beginning of the 21th century6
In the decades following Read’s landmark volume commemorated in the name of the largest
international association of art educators,7, a disciple of Sigmund Freud, Victor Lowenfeld8
meticulously described the “stages of artistic development” that drew the conceptual map for
a fine arts oriented perception of children’s artistic styles, sometimes even compared with
those of art history. Lowenfeld represents the bridge between the admirers of child art and
interpreters of their visual expression. He named the phases of artistic growth in relation to
adult perceptions of visual imagery, for example: the Dawn of Realism. He named adolescent
artmaking “Gang Age”, in reference to the common roots of adolescents’ peer group rooted
identity and its visual representation. In the seventies, when Brent Wilson (Lowenfeld’s
successor at the most significant child art study centre in America, the Pennsylvania State
University), published his iconoclastic views about the rich and uncharted lands of visual
culture of the young, the language of vision has already become the dominant mode of
expression of the age, and youth seemed to master it first.9
Thus, the 20th century started with the discovery of child art and ended with the celebration
of the visual language of adolescents. In the 1960s, the focus of art education practice (and
research, consequently), also took a sharp art critical turn, and embraced the contemporary
art styles of the age, mainly conceptual and reflecting on contemporary (youth) culture. 10The
visual language of youth became the centre of professional discourse, and models of
development of graphic skills no longer reflected continuous growth towards realism, as this
imagery was no longer desirable. Instead, they strived to decipher the sophisticated
symbolism and tune in with the strong expressive intentions of visual utterances of all forms
– from neat landscape drawings to skateboard decorations.11
The 21th century, characterised by participatory culture, saw an increased influence of visual
media, and young people seem to acquire this media-influenced visual language from each
other, through informal learning, and not from their school teachers. This puzzling
phenomenon deserves in-depth studies to reveal, if and how art education should interfere
with the rich landscape of peer learning in visual arts. In the second part of this paper, we give
a brief overview of research on the visual competence of adolescents that calls for a shift of
educational focus from “fine” or “high” art towards a wider interpretation of youth culture.
In 2011-13, we studied Visual Culture Learning Communities (VCLCs) where young people
engage in art activities 10-20 hours weekly in their free time, without the practical purpose of
preparing for a professional career in art or design. In the second part of this paper, we
summarise how these communities function and why their peer-to-peer art training is so
6
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popular – in order to support formal education to open up and integrate its values and genres.
The research group that first described their activities consisted of members from six countries
representing three continents: art educationalists from the University of Cambridge, UK; the
Northern Illinois University, US; Aalto University of Arts and Economics, Finland, the
Amsterdam Academy of Fine Arts, The Netherlands; Concordia University, Canada, Taihua
University, Taiwan, and the Visual Culture Research group of ELTE University, Hungary. Case
studies were collected in six cities: Amsterdam, Budapest, Chicago, Helsinki, Montreal and
Taipei.12
Our two-year cultural anthropological study focused on individual and group practices in visual
culture communities and peer teaching and learning processes. Our results indicate that visual
culture groups act as powerful student communities for auto-didactic and peer initiated
learning. Art learning occurs in an informal setting, and students frequent these communities
to increase their art knowledge and related life skills like project planning and management,
as well as for identity building and social networking. Art education at their schools often fails
to offer any of these. Mixed research methodology involved a wide array of tools from cultural
anthropology to skills research. We undertook semi-structured individual and focus group
interviews, engaged in long sequences of participant observations, and collected video and
photo documentation of group processes and creative products for analysis.
We studied groups of 3-30 members, 16-28 years of age, active in one of the following visual
culture forms:
‒ cosplay: players create their costumes, props and scenery to re-create characters and
stories of popular comics;
‒ demoscene: computer software and applications creating complex multimedia effects
through variations and combinations of colour, light and mobile visual patterns;
‒ fanart: digital or traditional graphics based on photos and films, (re)creating real and
imaginary scenes from the life and career of famous actors and actresses, musicians
and other celebrities;
‒ manga and anime: copying traditional and contemporary Japanese comics (manga)
and creating new visual stories based on their storylines, executed in their style;
‒ skateboarding art: sophisticated, often symbolic imagery drawn, painted, carved or
sewn on skateboards and skateboarders’ paraphernalia;
‒ street art: graffiti, flyers, murals and posters with personal or social messages
‒ video blog and film clip: short multimedia work with highly expressive, outspoken
narration and striking imagery.
Most VCLCs meet several times a week, with members devoting large amounts of their free
time for practicing their art form. Cultural theorists claim that we have entered a new era in
12

Freedman, Kerry, Hejnen, Emile, Kallio-Tavin, Mira, Kárpáti, Andrea, Papp, László, “Visual Culture
Networks for Learning: What and How Students Learn in Informal Visual Culture Groups, Studies in Art
Education, vol. 54, no.2, 2013, pp. 103-115.
Kárpáti, Andrea, Freedman, Kerry, Heijnen, Emiel, Kallio-Tavin, Mira, Castro, Juan Carlos,“Collaboration in
Visual Culture Learning Communities: Towards a Synergy of Individual and Collective Creative Practice”.
International Journal of Art & Design Education. vol. 36, no. 2, 2016, pp. 164-175.

3

which cultural production is no longer the domain of professional experts, but, rather it is a
shared province in which experts and amateurs build cultural knowledge together, using
digital technology to produce, publish, share and remix content13. Therefore, benefits of these
voluntary groups of adolescent artmaking include education for team work and, ultimately,
for democratic citizenship. Our study revealed that members in VCLCs acquire basic
collaboration skills that the Program for International Student Assessment (PISA) has
identified as crucial for developing learning motivation and engagement.14
In VCLCs, adolescents and young adults use art to experiment with different personas in the
process of constructing their (visual) self. Identity formation, a key endeavour in adolescence,
is being supported, for example, through a shared devotion to an exotic culture (in manga
groups); a common desire to express ideas and emotions through sharp multimedia messages
(graffiti artists, video bloggers); escaping from the present and travelling though time
(cosplayers); or turning their back to the traditional geek image through creating visually
pleasing, highly sophisticated but practically useless computer programs (demosceners).
VCLCs are models for positive social interdependence as they work for shared goals in a
supportive autodidactic and peer-directed learning environment. Competences are enhanced
through just-in time learning of new skills and through group critiques of ideas and creative
products. Successful collaboration in artistic creation fosters group members’ self-esteem and
helps them achieve life goals that are often unrelated to art. We also revealed tensions and
resulting conflicts of being member of a creative community. Here, members learn how to
negotiate interests and values, how to arrive at compromises that lead to the flow of
knowledge, and innovative solutions to problems they set themselves. By working outside
the framework of formal education, these groups show why the arts are crucial for personality
development and reveal models of learning that may inspire the practice of art education in
schools.
Visual Culture Learning Communities changed art teachers’ interpretations of media, modes
of rendering, cultural codes and visual heritage to be acquired. These peer learning
communities turn social media into creative opportunities and city spaces into art scenes. It is
partly due to their massive appeal among the young that “Visual culture” as a school discipline
has been introduced in Canada, the US, Finland and in Hungary almost at the same time in the
late 1980s.15 At present, one of the major challenges art educators face is the integration of
these highly popular youth art genres in curricula, without losing the motivational value of
informality and peer bonding16. In the last part of this paper, an experiment to “tame” media
based youth art for classroom use will be briefly introduced.

Moholy-Nagy Visual Modules
The name of Laszlo Moholy-Nagy in the title of our research program refers to an important
and, for public education, still unutilised legacy of Hungarian art education: educational
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theories and practices of the Hungarian masters of the Bauhaus, the iconic German arts and
crafts college. The Bauhaus had no codified pedagogy, but the educational practice of the
masters, among them, decisive Hungarians like László Moholy-Nagy, György (Georg) Kepes
and Marcel Breuer, certain characteristics can be observed. Collaborative development,
planning and modelling of design ideas (the origins of Design Thinking, a favourite cognitive
strategy today), experiments with new technology, in parallel with sophisticated
craftsmanship: scientifically grounded study of materials, technologies and their visual effects
and, above all, social relevance of art and design: engagement with the problems of their age
and identification of socially fair, practical solutions for needs related to the built environment.
17 Based on this rich repository of innovative ideas, the Visual Culture Research Group of the
Hungarian Academy of Science has developed curricular modules to map four areas of the
discipline called „Visual culture” of the Hungarian Core Curriculum:
1) Multicultural visual communication: decoding and producing authentic messages;
2) The art of (social) media: integration of their values and linguistic features of with traditional
imaging;
3) Understanding and shaping the man-made environment;
4) Contemporary visual arts as an individual and collective experience: closing the gap
between creators and their young audience.
Each module covers approximately 50 % of the teaching content of the discipline. The skills
structure and the assessment system is based on the European Visual Literacy Framework 18
and recent Hungarian research projects on the description and assessment of visual skills and
abilities. Media arts are especially important parts our modules as the discipline called “Film
and Media Theory” has been merged with the discipline for art education called Visual Culture
in our National Core Curriculum. This merger was introduced in 2015, without piloting or inservice education programs, or even the development of educational materials. Therefore,
the pedagogical program developed for Module 2, The art of (social) media that builds on and
enhance the media-embedded visual language of youth may harmonise informal arts learning
of students with formal, school based learning in the arts.
The modular structure in curriculum design is a new concept for developing an art education
program. The Moholy-Nagy Visual Modules may be used in conjunction with other art content
in the core curriculum and this way, a flexible teaching environment is created for that
supports local culture, personal interests and educational needs of their students. Teachers
may use them as a basis for their own programs in the whole or in parts, keeping the
theoretical foundations of the modular system.
We believe that traditional values of Hungarian art education curricula like emphasis of
manual dexterity and technical proficiency and development of creativity through project
tasks should be safeguarded, but not overemphasized. Education through art and teaching
visual culture should be realised in synergy. Current content areas like multimedia and
17
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intermedia that dominate the art scene today or contemporary, collaborative, often
interdisciplinary art genres should be integrated to facilitate the development of a new
generation of art lovers and visual language users.
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Digitális kreativitás – a vizuális és
informatikai kultúra szinergiája
„Azért dolgozom informatikai eszközökkel, mert az informatika
a globalizáció nélkülözhetetlen nyelve. Az Információs és
Kommunikációs Technológiák elválaszthatatlanok a ma
emberének identitásától – nem tudjuk úgy meghatározni
magunkat, hogy ennek ne lenne része az IKT használata is. […]
Szerintem a művészek azért használnak informatikai eszközöket,
hogy megértsék, s egyben bírálják is kultúránk paradoxonjait”
(Rafael Lozano-Hemmer médiaművészt idézi: Wands, 2006)
Digitális kreativitás

A

vizuális művészetekben a digitális eszközpark és az internet-alapú, együttműködő
alkotás nem mint technika, hanem mint szemléletmód van jelen. A hagyományos
és új műfajok közötti határok elmosódnak, a számítógéphez kapcsolt rajzolótábla
surrogó vagy sziszegő hangot ad, attól függően, milyen nyomhagyó eszközt választunk
a rajzolótáblán. A digitális alkotói eszköztár rendkívül rugalmas és gyors, hiszen a
motívumok gyorsan átalakíthatók és újra rendezhetők, a színek több száz árnyalata áll
rendelkezésre, és a lerajzolt tárgy megjeleníthető, forgatható a térben. Az idő dimenzióját
immár nem csak metaforikusan vagy képi illúziókkal jeleníthetjük meg, hiszen mozgóképeket is integrálhatunk a multimédia műbe. A képi idézet éppolyan természetes része
a vizuális alkotásnak, mint a vendégszöveg a kortárs irodalmi műnek. A művészi munka:
a témaválasztás, motívumok keresése és megalkotása, a komponálás és a variációkból
kiváló végleges mű hasonlóan összetett, mesterségbeli tudást és művészi kreativitást
kívánó alkotói folyamat eredménye, mint a hagyományos képzőművészeti műfajokban.
A digitális mű anyaga, a gondolatok és érzések hordozója más csupán, a művészi alkotás
értéke azonos (Szoboszlai, 2004; Clark, 2008).
A digitális képzőművészeti műfajok köre egyre bővül. Az első művek az 1970-es
évek végén keletkezett számítógépes grafikák voltak, melyeket vászonra vagy papírra
nyomtatva jelenítettek meg az alkotók. A kortárs digitális grafika mozgóképes hatásokat
is alkalmaz, és a formák, színek és fények megtervezett váltakozása olyan alapvetően
új vizuális élmény, mint amit a temperaképeket követő olajfestmények láttán tapasztalhatott a reneszánsz művek közönsége (pl. Gyenes, 2019). Az egyedi grafikák és képsorozatok gyakran multimédia installációkká szerveződnek, s ebben a képi környezetben
a látvány, a zörejek és zenei hangok együtt hatnak az olvasható szöveggel. A virtuális
valóság (virtual reality, rövidítve VR) és kiterjesztett valóság (augmented reality, AR)
technológiák a narratív tartalmak megjelenítéséhez nyújtanak új, minden eddiginél valósághűbb, ugyanakkor a valódi látvány manipulációjára, művészi átalakítására is alkalmas
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eszközt (ezek iskolai alkalmazhatóságáról
vö. Aczél, 2017). A robotika alkalmazásával
a kinetikus szobrászat jeleníthet meg olyan
összetett mozgássorokat, amelyeket eddig
nem láthattunk műalkotások részeként. A
3D-nyomtatás lehetővé teszi az eddig csak
az alkotó képzeletében élő, hagyományos
anyagokkal és eszközökkel megvalósíthatatlan plasztikák megformálását. A vektor- és
fraktálgrafika először tudományos felismerések megjelenítésére szolgált, de a különleges
szerkezetek, sokszorosan összetett formák
esztétikuma ma már autonóm műalkotásokat
is inspirál.
A digitális kreativitás az alkotói körbe
vonja a nézőt is, akinek módja van befolyásolni egy interaktív installáció képelemeinek megjelenését, módosítva a színeket,
a formák alakját és méretét, a mozgások
sebességét és irányát (Dreher, 2012; Hope és
Ryan, 2014). A művész által felkínált vizuális eszközkészletben az amatőr „társ-alkotó” biztonságos közegben mozog: a mű
itt a jelkészlet és a komponálási lehetőségek halmaza. Az interaktív mű átgondolt
rendszer, amelyben egy-egy alkotóelemet
átalakítva átélhetjük a digitális kreativitást.
„A több, interaktív és szimultán módosuló
képfelület előhívói (a használók) eddig
ismeretlen képforma alkotói és érzékelői
lesznek. Bár nincs ártatlan vagy érintetlen
szem, az új képi jelenségek feldolgozásához, a vizualitás forradalmának megtapasztalásához kíváncsiságra és érzékenységre,
de leginkább aktív látásra van szükségünk.”
(Dékei, 2007. o. n.)
A multimédia művek elemzése egyszerre
jelenti a téma kibontását és a technika minden hagyományos eszköztől különböző kreatív lehetőségeinek bemutatását.

A digitális kreativitás az alkotói
körbe vonja a nézőt is, akinek
módja van befolyásolni egy
interaktív installáció képelemeinek megjelenését, módosítva a
színeket, a formák alakját és
méretét, a mozgások sebességét
és irányát (Dreher, 2012; Hope
és Ryan, 2014). A művész által
felkínált vizuális eszközkészletben az amatőr „társ-alkotó” biztonságos közegben mozog: a
mű itt a jelkészlet és a komponálási lehetőségek halmaza.
Az interaktív mű átgondolt
rendszer, amelyben egy-egy
alkotóelemet átalakítva átélhetjük a digitális kreativitást.
„A több, interaktív és szimultán
módosuló képfelület előhívói
(a használók) eddig ismeretlen
képforma alkotói és érzékelői
lesznek. Bár nincs ártatlan
vagy érintetlen szem, az új képi
jelenségek feldolgozásához, a
vizualitás forradalmának megtapasztalásához kíváncsiságra
és érzékenységre, de leginkább
aktív látásra van szükségünk.”
(Dékei, 2007. o. n.)

1. kép. Szegedy-Maszák Zoltán: Tárgyak. 2015. Multimédia mű. Ludwig Múzeum, Budapest

87

Iskolakultúra 2019/4-5

„A Tárgyak c. sorozat bizonyos értelemben a Mit jelent fényképezni? (2010) és
a Hardver tekintetében (2012) című munkák folytatása. Míg az előzőben az analóg technikával és többszörös expozícióval készült képvariációk okoznak szinte
pszichedelikus térélményt. […] Mindegyik mű kiindulópontja ugyanaz a három
digitális, egymást fedő, virtuális háromdimenziós tárgyakra (esetünkben a kúpokra)
vetülő fénykép. A különbség az eltérő algoritmusok alapján létrejövő színkeverésben van; ez okozza a művek szokatlanul élénk színskáláját. A térbeli mélységért a
képekre ragasztott lentikuláris optika felel, a „propeller-effektusért” pedig a lencse
néhány századmilliméterrel szándékosan elrontott illesztése – a művek közepén
látható körök (korongok) csak strukturálják az interferáló rétegekből kibomló látványt. A létrejövő erős tér- és színhatás igen hasonlít a háttérvilágítású kijelzőkére.
Mint sztereoszkópikus képek egyediek, sem fényképen, sem videón nem reprodukálhatók.” (Szegedy-Maszák, 2014)
A művészetpedagógiában az 1990-es évektől van jelen a digitális alkotás, amely a multimédia számítógépek iskolai elterjedésével adott esélyt arra, hogy a rajztanítás autentikus, kortárs vizuális nyelvtanítássá váljék. A művészeti örökség alkotói és befogadói
megismerése változatlanul fontos, de ugyanilyen lényeges a kortárs relevancia, a műalkotásokban rejlő üzenet értelmezése és beépítése a világról alkotott tapasztalatok közé
(Marner és Örtegren, 2013; Orosz, Havasi és mtsai, 2018). A digitális alkotói eszköztár
segíti azokat, akiknek gazdag képi fantáziája gyengébb pszichomotoros képességgel
párosul. Egy példa: egy nyolcéves, sajátos nevelési igényű kislány munkája: születésnapi
kártya, benne saját digitális grafika, amelynek egy részét animálta és hanggal látta el az
ifjú alkotó. Órákon át dolgozott, míg létrejött a multimédia mű, amely az első alkotása
volt az iskolában, ahol korábban, súlyos mozgáskorlátozottként, nem tudott részt venni a
rajzórákon (Peppler, 2010. 2121.).
Az iskolai gyakorlatban nehezen nyer teret az új kifejezőeszköz-készlet, s ennek talán
nem csak az eszközigény és az oktatói szakértelem hiánya az oka. A rajztanárok tartanak a
vulgarizálódástól, a gyermekeknek szóló grafikai programokba illesztett, sablonos megoldásoktól, készen kínált sémák alkalmazásától. A rajzolás mesterségét ügyességgel párosuló
szorgalommal, hosszú idő alatt, nehéz gyakorlatokkal lehet elsajátítani. Ehhez viszonyítva
a géppel segített képalkotás gyors és látszólag nem igényel különösebb szakértelmet – a
valóságban azonban éppolyan gondos pedagógiai fejlesztést követel meg, mint bármely
más vizuális technika elsajátítása. A vizuális nevelés digitális pedagógiája (angol nevén
a cyber art education) lehetőség arra, hogy képi közlésre bírjunk rajzolástól-festéstől
idegenkedőket. A számítógéppel segített rajzolás és tervezés alapjainak tanításánál nagy
előny, hogy a médium a gyerekek körében ismert és vonzó. A gyorsaság a rövid rajzórákon
óriási előny: többet lehet kísérletezni, variálni, kombinálni – azaz tervezni, komponálni.
A rajzolás, színezés, elrendezés és tervezés műveletei visszafordíthatók, tehát a hibák korrigálhatók, az újabb ötletek könnyűszerrel megvalósíthatók. A technika elsajátítása természetesen csak a legegyszerűbb feladatoknál és alapszinten könnyű – az igényesebb grafikus
és képfeldolgozó szoftverek használata éppolyan nagy szakértelmet kívánó feladat, mint a
rézmetszés vagy a perspektivikus rajzolás (Kárpáti, 2011, 2013).
Egyre több országban jelenik meg a mozgókép és a digitális média a vizuális nevelés
tanterveiben, és a rajztantermek nélkülözhetetlen kellékeivé váltak a géppel segített
képalkotás eszközei. A hagyományosan kézművességre épülő és a géppel segített alkotói
kultúra találkozása nem nélkülözi a konfliktusokat (pl. Erixon és mtsai, 2012), de úgy
tűnik, a művészetpedagógiai innováció egyik legfontosabb irányzata a kétféle kreativitás
harmonizálása (Manders és Örtegren, 2013).
A digitális alkotási lehetőségek megjelenésével a „rajzolási” kedv a kamaszkorban is
olyan intenzív, mint a kisiskolásoknál. Nincs „rajzi törés”, csak nyelvváltás van: az új
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médiumban tovább él a vizuális alkotás szándéka és képessége. Akárcsak a fényképezés
elterjedésekor, most is új népművészeti ágak születtek: a készítőjének én-képét tükröző
honlap és Facebook-oldal, a saját készítésű film- és képgyűjtemény a YouTube és a Flickr
felületén. A látás nyelvének szabályaira természetesen éppolyan nagy szükség van, mint
valaha. A rajztanár és az informatikatanár összehangolt munkája egyre fontosabbá válik,
hiszen a vizuális kommunikáció az Internet-kultúra nemzetközi világában a legközérthetőbb, legtöbbet használt nyelv. A gépek minden bizonnyal sosem teszik feleslegessé az
ecsetet és a szobrászvésőt, ahogyan a digitális szövegek sem csökkentették igényünket
a nyomtatott könyvek iránt. A pedagógia feladata: a vizuális kultúra klasszikus értékeit
beépíteni az új, digitális ifjúsági médiumokba.
A média központi szerepe a társadalomban megkérdőjelezhetetlen, a médiakultúra
átfogó vizsgálatai során számos példa mutatja, hogy gyakran negatív módon képes
a fiatalok szokásait, figyelmét és érdeklődését befolyásolni (Ruddock, 2013). Egyre
fiatalabbak az amatőr filmkészítők, akik képsoraikhoz kisiskolásoknak szóló szerkesztőprogramokkal illesztenek zörejeket és zenét. Egyre több álló- és mozgóképet látnak
a gyerekek, egyre fiatalabb kortól. A média gyakran emlegetett, a játékfüggőséghez és
a reklámok okozta képi manipulációhoz vezető „sötét oldala” mellett ott van a világos
oldal, a fejlődési lehetőségek terepe is: a médianyelvet nézőként elsajátítva tanulják, mit
hogyan „szokás”, és még hogyan „lehet” ábrázolni. A filmekből narratív eseménysorok,
a fotókból, rajzokból a kompozíciós szerkezetek sokaságát sajátítják el. Rajzi kliséket is,
de lényegesen kevesebbet, mint korábban vártuk. A kortárs kommunikáció kép-áradata
hatására gazdagodik, bővül, s nem veszít értékéből a gyermekek vizuális nyelve (Kugler,
2018). A képességkutatásoknak tehát nemcsak az új fejlődési sajátosságok feltárása a
célja, hanem az is, hogy hidat építsenek a gyermekkultúra és a rajzpedagógia között,
hatékonyabbá, relevánsabbá téve a képességfejlesztést (Kárpáti, 2013).
A digitális kreativitás iskolai megjelenését egy projekt rövid leírásával illusztráljuk.
A magazinokban, internetes oldalakon megjelenő hírességek, vagy éppen közösségi
oldalakon követett sztárok posztolt életképeinek „filteres” varázsa hamis értékrendet
sugallhat, a reklámok hatásvadász képkockái és óriásplakátjai, a filmek megragadó vizuális effektusai szintén könnyűszerrel válhatnak a befolyásolás eszközévé, ezért fontos
mielőbb kialakítani fiataljainkban azt a médiatudatos szemléletet, melynek legfontosabb
eleme az őket érő hatások felismeréséből származik. A Nyíregyházi Egyetem Eötvös
József Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium 9. évfolyamos tanulóinak részvételével
2017-ben megvalósuló projektek egyike a képi manipulációval járó jelentésváltozás
bemutatására irányult, melynek céljai között szerepelt a kritikus befogadói attitűd kialakítása. A vizuális médiakultúra modul projektjei azoknak a kompetenciáknak a fejlesztését célozták meg, melyek elősegítik a kritikus szemlélet kialakítását a tanulókban.
A vizuális érzékenyítés a képmódosítás felismerését illetően azonban akkor lehet igazán
hatékony, ha gyakorlatban tapasztalhatják meg a diákok azokat a módszereket, melyek a
legkülönbözőbb hatásokat képesek eredményezni.
A képi manipuláció témaköre szerencsére nem idegen az iskoláskorúak számára, vizuális kultúra órákon már általános iskolában találkoznak a képelemek változatos kapcsolódásából származó jelentésmódosítás alapszintű ismereteivel. A kollázsok, montázsok
készítése, esetleg fotó manuális kiegészítése mind kiváló gyakorlatként szolgálnak a
téma feldolgozásához. Az összetett vizuális közlések tematikai egységébe illeszkedő
kísérleti projekt tanórái azonban a digitális technológián alapultak. A később ismertetendő Moholy-Nagy Vizuális Modulok – a 21. század képi nyelvének tanítása című
kísérleti program első évében, 2016/27-ben a diákok a digitális fotográfia alapjait sajátíthatták el, és rendszeresen használtak okostelefont, tableteket a tanórákon. A tanulók
rendelkeznek okostelefonnal, okos eszközökkel, melyekkel napi szinten állítanak elő
digitális tartalmakat és használják fel azokat különböző célokra. A középiskolás éveikben
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járó fiatalok már ismernek képi módosítást végrehajtó alkalmazásokat, bár használatukat
illetően nem igazán tapasztaltak. A projekt tanórái alatt, a fotográfiai gyakorlatok folytatásaként, a legalapvetőbb módosításokat próbálhatták ki alkotófolyamatokban. Dupla
expozíció technikájával két vagy több képet „olvasztottak” össze, építettek egymásra,
ezeket kifejezetten erre készült telefonos alkalmazásokkal tudták megvalósítani.

2. kép. Dupla expozícióval készült digitális fotó eredetije és a módosított kép.
9. évfolyamos fiú alkotása. Eötvös Gyakorlóiskola, Nyíregyháza

A green screen technológiát csoportmunkában ismerhették meg a diákok behatóan,
vagyis zöld háttér előtt készítettek olyan beállításokat, melyeknek később a hátterét
lecserélhették egy tetszőleges képre. Voltak olyan csoportok, akik kifejezetten egy háttérhez „pózoltak”, a telefonos alkalmazás ugyanis utólag illesztette a választott képet a
zöld felületre, így pontosan meg kellett határozni, hogy mi hol foglaljon helyet a kép
terében. Többféle alkotói koncepció jelent meg a feladat kapcsán, többféle képi megoldást magában hordozva.

3. kép. Green screen technológiával készült digitális fotó. 9. évfolyam, csoportmunka.
Eötvös Gyakorlóiskola, Nyíregyháza

A montírozás technikáját alkalmazó tanulói alkotásokat a szürreális képi világ jellemzi.
Itt egy fénykép részleteit kellett beépíteni egy másik digitális fotográfiába, telefonos
alkalmazással, vagy grafikus szoftverrel. Többen alkalmaztak a montírozás mellett szűrőket (filtereket) is. A filterek egységesen módosították a kép felületét; megszínezték
vagy valamilyen mintával töltötték meg azt.
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4. kép. Montírozással készült digitális fotó.
9. évfolyamos lány alkotása.
Eötvös Gyakorlóiskola, Nyíregyháza

5. kép. Dupla expozícióval, filterekkel, montírozással
készült fotó. 9. évfolyamos lány alkotása.
Eötvös Gyakorlóiskola, Nyíregyháza

Műfaji megkötés a feladatoknál nem volt, a megadott képmódosító technikát kellett
egyes tanórákon alkalmazni a tanulóknak. Hogy milyen irányba indultak el, azt személyes élményeik, a filmes hatások, a bennük munkáló gondolatok határozták meg. Természetesen érdemes a tanórák előtt közösen gondolkodni a diákokkal, ötleteket adni, elképzeléseikre akár vizuálisan reagálni, hogy a kortárs művészetből ihletet tudjanak meríteni.
Nem minden ötlet és terv lett sikeres, de a rengeteg variációs lehetőségnek köszönhetően
minden tanuló eredményesen oldotta meg a feladatokat ezeken az élményközpontú tanórákon. Az összetett vizuális közlések tantervi témakörébe illeszkedő tanórák, melyek a
képi manipulációt mutatták be, hatékonyan segítették a fiatalokat a képpel megjelenített
valóság megértésében és értékelésében.
Vizuális Kultúra Tanuló Közösségek Kutatás
A digitális kreativitás a kortárs kamasz kultúra legkedveltebb kifejezési formája, melyet
világszerte fiatalok milliói tanulnak egymástól, saját szervezésű alkotóközösségekben.
Magyarországon az évtizedek óta az iskolai tanterv részét képező informatika oktatás révén
minden tizenéves rendelkezik azzal az alapvető digitális kompetenciával, amely alkalmas
a kreatív módszerek elsajátítására (Tóth Mózer és Kárpáti, 2016). Ez a megállapítás egy
2009-ben alakult kutatóközösség vizsgálatain alapul, amelynek tagjai voltak az amerikai
Northern Illinois Egyetem, a holland Amszterdami Művészeti Akadémia, a finn Aalto
Egyetem, a kanadai Concordia Egyetem, a szingapúri Állami Egyetem és az ELTE kutatói. Célunk az országok egy-egy nagyvárosa: Amsterdam, Budapest, Chicago, Helsinki,
Montreal és Taipei 16-22 év közötti, 15-50 tagú vizuális kultúra tanulóközösségei (Visual
Culture Learning Communities) működésének és pedagógiai eredményeinek feltárása
A kutatás elsősorban kvalitatív módszereket, a kulturális antropológia és a művészetszociológia eszköztárát alkalmazta. A fiatalok közösségeit egyéni és fókuszcsoportos interjúkkal és kérdőívekkel ismertük meg, majd a csoport-működés dokumentálása során részvevő
megfigyelőként tíz-tizenöt foglalkozást látogattunk meg saját országunkban. A megfigyeléseket a közösségi alkotások elemzése zárta. Minden városban két, jellegzetes szubkulturális
csoportot választottunk ki. Központi kutatási kérdésünk ez volt: miről tanulnak egymástól
ezek a fiatalok, milyen az a képi nyelv, amely eléggé fontos ahhoz, hogy szabad idejükben,
évekig tanulják és gyakorolják? A csoportok a következő, zömében digitális alkotótevékenységek egyikét végzik önként, amatőr módon – a területen szerzett szakképesítés és
munkájukért kapott pénzbeli ellenszolgáltatás nélkül, r endszeresen:
–– manga (hagyományos japán képregény rajzolása);
–– „cosplay”: virtuális és valós találkozásokon alapuló, közösségi játék, amelyben egy
képregény figuráit keltik életre;
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–– dokumentum-, portré- és művészi videofilmek készítése saját és közösségi problémákról;
–– „demoscene” (művészi igényű innovatív számítógépes alkalmazások);
–– számítógépes játékok tervezése;
–– digitális grafika és „fanart”: egy filmszínész, média-személyiség vagy más híres
ember jellegzetes képmásait (fotóit, környezetének ábrázolásait) felhasználó grafika;
–– kollaboratív, multimediális művek készítése.
Amint látható, ezek a tevékenységek szorosan kapcsolódnak a kortárs médiaművészeti
praxishoz. Hogy a „nagyművészetnek” mennyire van szerepe egy-egy közösség létrejöttében és működésében, az változó; ami közös, hogy a fiatalok – akárcsak napjaink
számos képzőművésze – úgy vélik, digitális eszközökkel tudják legjobban kifejezni
magukat.
A kutatás eredményeiről szóló közlemények bemutatják, miért alakulnak ezek az
egymást tanító, közösen alkotó ifjúsági csoportok, hogyan működnek, milyen alkotási,
tanítási és tanulási gyakorlatot követnek, mit tanulnak, milyen képességekben fejlődnek
a részvevők a közösségekben és hogyan építhető be mindez a vizuális nevelés és az informatikaoktatás iskolai gyakorlatába (Freedman és mtsai, 2013; Kárpáti és mtsai, 2016;
Kárpáti és Papp, 2013; Kárpáti, 2019).
A vizsgált közösségek tagjainak életkora 4-22 év, egy-egy csoport létszáma 5-25 fő
között ingadozik, de van olyan csoport is, amelynek több mint 50 állandó tagja van.
A legtöbb közösség azért alakul, mert a tagok szívesen foglalkoznak egy alkotótechnikával, amire sem az iskolában, sem más közösségekben nem kapnak lehetőséget. A csoportok alapja egy baráti kör vagy iskolai szakkör, klub, amelynek tagjai kötetlenebb módon,
felnőtt irányítás nélkül szeretnének alkotni. Vannak olyan közösségek is, amelyek a
„felnőtt világ” számára elfogadhatatlan alkotásokat (pl. graffitiket vagy az „utcaművészet” [street art] más formáit) művelik, itt szóba sem jön, hogy oktatási intézményben
alakuljon meg a közösség.
A legtöbb, fentebb felsorolt műfajhoz fejlett eszközök kellenek, melyeket egy csoport
könnyebben előteremt, mint egy magányos alkotó. Igen fontos, talán a leglényegesebb
motiváció a tanulás vágya: a fiatalok szeretnének fejlődni egy képi kifejezési formában, és találkoznak olyan kortársaikkal, akik szívesen megosztják a tudásukat. Fontos
szempont még a megmutatkozási vágy: aki alkot, szinte mindig azért teszi, hogy mások
megismerjék a művet és reagáljanak rá. A közösség tehát egyszerre nyújt tanulási és
önkifejezési lehetőséget tagjai számára. Védett hely, ahol barátok mondanak véleményt,
s aki rosszabbul teljesít, nem szégyenül meg, nem kerül hátrányba, hiszen a rossz minősítésnek nincs következménye, mint az iskolában.
A technikák, alkotó módszerek elsajátítását a megjelenítendő téma határozza meg.
A fiatalok éppen azt és annyit tanulnak csak, amennyi szükséges a tervezett mű megvalósításához – de azt alaposan és időt, energiát nem kímélve. Ha például egy videofilmhez
digitális animációra van szükség, a csoport nekifog a megfelelő számítógépes program
elsajátításának, és egy, a programban jártas (esetleg külső) személy vezetésével addig
gyakorol, míg a filmhez nélkülözhetetlen animált képsort a csoporttagok számára kielégítő módon el nem tudják készíteni.
A művek elkészítését azonnal követi a bemutató és a kritika. Számos csoportban ennek
is megvan a maga „rituális” formája, például a mangakészítők minden hónap utolsó hétvégéjén összegyűlnek, és az új képregények szerzői egymás után vetítik le alkotásaikat.
Először a teljes műveket láthatjuk, majd a csoport tagjainak kritikái nyomán újra előkerül
egy-egy képkocka. Technikai és esztétikai javaslatok hangzanak el, amelyekre az alkotó
azonnal válaszol. Ha a csoportnak tetszik a mű, lelkes taps előzi meg a kritikát – ami azonban ebben az esetben sem marad el. A kortársaktól való tanulás nagy előnye, hogy senki

92

Kárpáti Andrea – Nagy Angelika: Digitális kreativitás – a vizuális és informatikai kultúra szinergiája

sem érzi kioktatva magát. Akit ma bírálnak,
holnap maga is a kritikus lesz, a vizuális tanuA művek elkészítését azonnal
lóközösségekben egyenlők párbeszéde zajlik.
A megfigyelt közösségek tagjai éppen ezt a követi a bemutató és a kritika.
védett tanulási környezetet tartják a csoportSzámos csoportban ennek is
ban való munka legfontosabb nyereségének.
megvan a maga „rituális” forA digitális írástudással kapcsolatos ismeretek egyértelműen gyarapodnak. Minden mája, például a mangakészítők
csoporttag beszámol olyan informatikai eszminden hónap utolsó hétvégéközökről és alkotómódszerekről, amelyeket
jén
összegyűlnek, és az új képa csoportban ismert meg vagy itt sajátított
el tökéletesen. A digitális rajzolás, az ábrák regények szerzői egymás után
animálása, a filmezés, hang- és képvágás, vetítik le alkotásaikat. Először a
a virtuális környezetek (játékok és online
teljes műveket láthatjuk, majd
létező közösségek, „világok”) szereplőinek
a csoport tagjainak kritikái
és a környezet tervezhető, alakítható elenyomán újra előkerül egy-egy
meinek elkészítését – tehát a számítógéppel
segített filmkészítés, tervezés és ábrázolás
képkocka. Technikai és esztétia munka világában alkalmazható módjait –
kai javaslatok hangzanak el,
szintén itt ismerhetik meg a fiatalok.
amelyekre
az alkotó azonnal
Fontos eredmény, hogy a csoporttagoknak
válaszol. Ha a csoportnak tetmérhetően fejlődnek a kollaboratív képességei. Az újonnan érkezőknek meg kell tanul- szik a mű, lelkes taps előzi meg
niuk együtt tervezni, szervezni és kivitelezni
a kritikát – ami azonban ebben
egy-egy művet olyan kortársakkal, akikkel
korábban nem volt semmiféle kapcsolatuk. az esetben sem marad el. A korKésőbb azt is megtanulják, hogyan lehettársaktól való tanulás nagy
nek hasznára a közösségnek saját speciális
előnye, hogy senki sem érzi
tudásukkal, képességeikkel, s mit várhatnak
a többiektől. Az önismeret és a szervezési, kioktatva magát. Akit ma bírálvezetési ismeretek köre egyaránt gazdago- nak, holnap maga is a kritikus
dik, míg megszületik egy közösségi alkotás.
lesz, a vizuális tanulóközösséA digitális kreativitás: a gép nyújtotta
gekben egyenlők párbeszéde
lehetőségek egyéni és rugalmas használata
talán a legfontosabb képességterület, amiben zajlik. A megfigyelt közösségek
a vizuális tanulóközösségek tagjai fejlődnek. tagjai éppen ezt a védett tanuOlyan tevékenységrendszer ez, amelyre a
lási környezetet tartják a
magánéletben és a munka világában jóforc

soportban
való munka leg
mán naponta szükségük lehet, hiszen az igéfontosabb nyereségének.
nyes vizualizáció a kifejezés, tervezés, szervezés, munkavégzés és értékelés műveleteit
egyaránt támogatja.
A négy országban, jelentősen eltérő kultúrkörökben vizsgált vizuális tanulóközösségek
tagjai egyetértenek abban, hogy nem akarnak „intézményesülni”. Ha kötelező lenne a
részvétel, ha felnőttek irányítanák a csoportot, nem jönnének többé. A csoportokat tehát
nem szabad és nem is érdemes intézménybe integrálni, a módszer azonban, ahogyan
dolgoznak, helyet találhat az iskolában. Interdiszciplináris projekt lehetne a csoportos
alkotói praxis összefoglaló neve. Több tantárgy anyagát – elsősorban az informatika
(az USA-ban: Információs technológiák, Hollandiában és Finnországban: az egyes tantárgyak anyagába beépített IKT-ismeretek) és a rajz (Magyarországon és az USA-ban:
Vizuális kultúra, Hollandiában: Esztétikai nevelés, Finnországban: Képzőművészet és
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design) tantárgyainak ismeretanyaga hasznosul ezekben. Ahol a tanterv lehetőséget ad az
interdiszciplináris munkára (projekthetek, terepgyakorlat keretében például), ott hasznosítható az a sajátos munkamódszer, amely egyöntetűen jellemzi vizsgált csoportjainkat.
Ennek részei: a közösen kiválasztott, az alkotókat mélyen érintő téma, ehhez „hozzá
tanult” technika, kollaboratív tervezés és alkotás, közös bírálat.
Digitális kreativitás a Bauhaus magyar mestereinek
pedagógiai örökségében és a Moholy-Nagy Vizuális Modulok
Napjainkban alapvetően megváltozott a pedagógusok véleménye is a kreativitás jelentőségéről és fejlesztési lehetőségeiről. A korábban a művészi tehetséggel azonosított
fogalom immár a kortárs vizuális nyelv érthető, érzékletes és egyéni kifejezését is jelenti.
A digitális kultúra immár elfogadott módja mind az alkotásnak, mind a fejlesztésnek. Az
új képi nyelvre alapozó művészetpedagógia jelentősen hozzájárulhat a kortárs médiavilág humanizálásához, a számítógépek, telefonok kreatív képalkotó lehetőségeinek a
20. század második felét meghatározó tömeges fényképezéshez hasonlóan, a „digitális
népművészet” kialakulásához. A digitális kultúra a múzeumi tanulást, a kiállítási élményt
is egyre jobban meghatározza (Pafrey, 2008; Ruttkay, 2018).
A Bauhaus pedagógiája nem egységes – akárcsak művészeti nyelve, ez is elsősorban
az oktatók életművében jelenik meg (Wick, 2000). A közös művészeti nevelési elvek:
a kézművességet az ipari tömegtermelés igényeivel ötvöző „kreatív ipari” szemlélet,
az együttműködő alkotás, a művészetbarát, az egyéni megoldásokat lehetővé tevő, de
a gépi kép-és tárgyalkotást is támogató technikai alapok. A Bauhaus-pedagógiára épülő
Moholy-Nagy Vizuális Modulokkal a jelenleg érvényes, 2012-ben kiadott Nemzeti
Alaptantervben meghatározott követelmények és tartalmak lefedésére alkalmas oktatási
koncepciót dolgoztunk ki a Vizuális kultúra (korábbi nevén Rajz) tantárgy számára.
A program az időkeret felében a tanterv szerinti bontásban tárgyalja a tananyagot, míg az
időkeret másik felében a tanár habitusának megfelelő formájú interpretációt tesz lehetővé
(Gaul, Havasi és mtsai, 2018; Gaul és Kárpáti, 2018).
Az egyes tanévek tananyagának mintegy felét kitevő modul programok egyenként vagy
kombinálva, a NAT egyéb tartalmaival kiegészítve is használhatók. Modul programjaink
alapelve, hogy meg kell őrizni a hagyományos rajz tantárgy értékét, a manualitást és a
közvetlen érzéki tapasztalatszerzést, illetve a kreativitás fejlesztésének kialakult és bevált
formáit. Ugyanakkor hidakat kell építenünk az Informatika és a Mozgóképkultúra és
médiaismeret tantárgyak felé, hiszen a médiakultúra oktatása 2012 óta jelentős részben a
Vizuális kultúra tantárgy oktatóira hárul (Orosz, Havasi és mtsai, 2018). A kutató rajztanárok és tanítók immár három éve működő csoportjában, a Magyar Rajztanárok Országos Egyesülete és kutatócsoportunk szervezésében működő Vizuális Mesterpedagógus
Műhelyben szintén bemutatjuk, megvitatjuk modul programjainkat.
A projekt négy tantervi modult dolgoz ki, melyek közül a második, a Vizuális média
kiemelt célja: a médiakompetencia és informatikai kompetencia integrált fejlesztése az
5-8. és 9-12. osztályok számára. Modulunk országos hiányt pótol, mivel ezt az integratív tananyagot dolgozza ki, de másik három modulunkba is beépülnek a digitális média
műfajai és technikái. A kutató rajztanárok és tanítók immár három éve működő csoportjában, a Magyar Rajztanárok Országos Egyesülete és kutatócsoportunk szervezésében
működő Vizuális Mesterpedagógus Műhelyben szintén bemutatjuk, megvitatjuk modul
programjainkat.
Modul programunknak különös aktualitást ad a Nemzeti Alaptanterv tervezete (2018),
amely a korábban önálló, Mozgóképkultúra és médiaismeretek tantárgy tananyagának
jelentős részét a Vizuális kultúra tantárgyhoz rendeli. (Ebben a tantervi egységben a
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„mozgókép” kifejezés 21 alkalommal szerepel, tehát a szerzői csoport szándéka szerint
jelentős súllyal bír.) A digitális kultúrához kapcsolódó témák sorában megjelenik a vizuális információ előállítása és értelmezése, a médiahasználat, az álló- és mozgóképelemzés
és a vizuális megjelenések, képek, mozgóképek értelmezése, összehasonlítása egyaránt.
Az ebben a témakörben is rendkívül bőséges témalistát látva, javaslatunk: a moduláris
tananyagszerkesztés. A Moholy-Nagy Vizuális Modulok egy-egy témakörben elmélyült
munkára adnak lehetőséget. A 2. Vizuális Média modulunk vezetője: Havasi Tamás,
a Nyíregyházi Egyetem oktatója és Tóth Tibor, az Eszterházy Károly Egyetem nyugalmazott tanára, kísérleti színhelyeink pedig a Budapesti Eötvös József Gimnázium,
Klima Gábor művész-tanár 9-12. osztályaiban; az edelényi Szent Miklós Görögkatolikus
Kéttannyelvű Általános Iskola, Gál András művész-tanár 5-8. osztályaiban; a jászberényi
Szent István Sport Általános Iskola és Gimnázium, Kugler Erika művész-tanár 9-12.
osztályaiban és a Nyíregyházi Egyetem Eötvös József Gyakorló Általános Iskola és
Gimnáziuma, Nagy Angelika művész-tanár, e tanulmány társszerzője, 9-12. osztályaiban.
Itt, Nyíregyházán zajlott ez a projekt is, amellyel a digitális kreativitás iskolai megjelenését mutatjuk be egy igen aktuális, a közösségi véleményformálás eszközeivel,
módjaival is megismertető témában. A projekt célja a médiaműveltség fejlesztése volt,
ez társadalmi, közérdekű problémákat megjelenítő médiaszövegek (plakátok, újsághirdetések, reklámok) olvasásával, értelmezésével, majd egy összetett médiaüzenet
elkészítésével valósult meg. (A téma elméleti hátteréről vö. Aczél, 2015). Az Eötvös
Gyakorlóiskola 10. évfolyamát érintő projekt tantárgyi kapcsolatokban bővelkedett, az
első tanórán a társadalmi felelősségvállalás kérdéseit jártuk a tanulókkal körbe, a fenntarthatóság és globális kihívások témakörét
érintve, ilyen módon a földrajzi, történelmi,
biológiai ismereteket sikerült feleleveníteni Különböző felületen megjelenő
az etika tantárgy érintésével.
médiaüzeneteket (plakátokat,
Különböző felületen megjelenő médiaüzeinternetes tartalmakat és rekneteket (plakátokat, internetes tartalmakat és
lámfilmeket)
néztek a diákok,
reklámfilmeket) néztek a diákok, majd közömajd közösen elemezték azok
sen elemezték azok tartalmát, formai sajátosságait és megvitatták a látottakat. A média- tartalmát, formai sajátosságait
üzenetekben megjelenő közérdekű probléés megvitatták a látottakat.
mák lehetőséget adtak az egyéni gondolatok
A
médiaüzenetekben
megjelenő
megfogalmazására, ellentétes vélemények
megjelenése esetén pedig a nézőpontok közérdekű problémák lehetőséütköztetésére és a másik állásponton lévő fél get adtak az egyéni gondolatok
meggyőzésére is. A problémák orvoslására
megfogalmazására, ellentétes
közösen kidolgozott megoldások, alternatívélemények
megjelenése esetén
vák az együttműködési képesség és empátia
erősítését szolgálták, gondolati szinten pedig
pedig a nézőpontok ütköztetémegalapozták a következő tanórákat.
sére és a másik állásponton lévő
A tanulók az elemzést követően szabafél meggyőzésére is. A problédon választott közérdekű probléma vizuális
megfogalmazására tettek kísérletet egyéni- mák orvoslására közösen kidolleg, tetszőlegesen választott manuális techni- gozott megoldások, alternatívák
kával. Tájékozódhattak a témakörben, azzal
az együttműködési képesség és
kapcsolatos médiaüzeneteket vizsgálhattak,
empátia erősítését szolgálták,
majd terveket készítettek, melyeket rajzeszközökkel, festékkel vagy éppen kollázstech- gondolati szinten pedig megalanikával kiviteleztek. Sokan a globális kihí- pozták a következő tanórákat.
vások problematikájára reflektáltak képileg,

95

Iskolakultúra 2019/4-5

de választották még az online térben rejlő veszélyforrások, illetve a testi-lelki egészség
és az esélyegyenlőség témakörét. Törekedniük kellett a közérthető megfogalmazásra, a
vizuális kifejezőeszközök kreatív alkalmazására, az eredetiségre.
Komoly kihívást jelentett néhány diáknak, hogy gondolataikat formába öntsék, nehezen találták meg a megfelelő vizuális elemeket, a formálódó kép nem minden esetben
tükrözte alkotója véleményét. Ennek oka abban keresendő, hogy nagyon összetett módon
próbálták megragadni az általuk választott problémát, és a megjelenített képi elemek
között nem jött létre kifejező kapcsolat. (Az ezzel párosuló rajzi tudás hiánya – ami egy
nem kifejezetten művészeti képzésre specializálódott középiskolában előfordul – szintén
nehezítette néhány tanulónál a megfelelő képi megoldást.) Ezeket az alkotói vakvágányokat „a kevesebb több” elvét szem előtt tartva lehetett korrigálni; segíteni kellett
a diákokat abban, hogy a legegyszerűbb, legkifejezőbb motívumot ragadják meg, azt
helyezzék olyan vizuális környezetbe, ami megfelelő jelentéssel ruházza fel üzenetüket.
A képi megvalósítás egyik szempontja volt, hogy műveiket később – a médiaüzenet
formai sajátosságainak megfelelően – szöveggel egészítik ki, így azt is mérlegelni kellett, hogy az mennyiben erősíti a majd képet, illetve formailag hogyan jelenhet meg az
alkotásban vagy annak környezetében.


6. kép. Manuális és digitális eszközökkel készített médiaüzenet variációi. 10. évfolyamos fiú alkotása.
Eötvös Gyakorlóiskola, Nyíregyháza

Összegzés
A digitális kultúra a művészetpedagógiában nem egy új és költséges technika, hanem
egy lehetőség, amely új alkotói utakat nyit meg, a fiatalok nagyobb köre számára, mint a
hagyományos módszerek. Nem az a feladatunk, hogy kitaláljuk, mit kezdhetnénk ezzel
az új képi nyelvvel, hanem az, hogy felhasználjuk olyan pedagógiai célok megvalósítására, amelyekre különösen alkalmasak: a divergens gondolkodást megalapozó variálás
és kombinálás képességének fejlesztésére, a színérzékelés finomítására, a térszemlélet
fejlesztésére (Babály és Kárpáti, 2015; Kárpáti, 2013).
A vizuális befogadásban is új utak nyílnak meg előttünk: a műalkotásokat legapróbb
részleteiben megjelenítő MATLAB szoftver, a Google Art Institute vagy a Getty Images
óriási nemzetközi kép adatbázisában kialakítható motívum- és stílusanalóg képgyűjtemények a stíluskritikai, térben és időben távoli alkotásokat összehasonlító vagy a jelképeket
kultúrtörténeti áttekintésben vizsgáló, ikonográfiai műelemzés tanításának új, mindenki
számára hozzáférhető eszköztárát nyitják meg (Fletcher, 2015).
A 20. század utolsó évtizedeiben az Új képkorszak határán álltunk (Peternák, 1989),
de immár átléptük a határt, a digitális képi nyelv a mindennapjainkba épült. Húsz éve
írtuk, ma is aktuális:
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„A kamaszoktól nem várhatunk édes, idilli gyermekrajzokat. A fiatalok géppel
készült képei és tervei, honlapjai és névjegyei, iskolaújságjai és szórólapjai azonban éppolyan spontán, változatos és kifejező alkotások, mint a kisebbek festményei és gyurma-figurái. A lényeg az, hogy a számítógéppel a képalkotási kedv
visszatérőben van. A látás nyelvének szabályaira éppolyan nagy szükség van, mint
valaha. A rajztanár nem marad munka nélkül, sőt, egyre fontosabbá válik, hiszen
a képi kifejezés az Internet-kultúra nemzetközi világában a legközérthetőbb, leghasznosabb nyelv. […] A gépek sosem teszik feleslegessé az ecsetet, ahogyan a
CD-ROM-ok sem a nyomtatott könyvet. A baj csak az lenne, ha az ecset nevében
kiutasítanánk a gépet a rajzteremből ahelyett, hogy a vizuális kultúra klasszikus
értékeket ’kódolnánk be’ az új médiumba.” (Kárpáti, 1998. 271.)
A Moholy-Nagy Vizuális Modulokban az új médiumok kreatív lehetőségeit alakítjuk
pedagógiai módszertanná. Célunk, hogy a magyar Vizuális Kultúra Tanuló Közösségek
a rajzteremben is megtalálják kedvenc műfajaikat, a kortárs kommunikációs műfajokban
a művész-pedagógus értő útmutatásával alkossanak kifejező és esztétikus műveket.
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Köszönetnyilvánítás
A tanulmányban szereplő kutatások az MTA-ELTE Vizuális kultúra szakmódszertani
kutatócsoport, Moholy-Nagy Vizuális Modulok – a 21. század képi nyelvének tanítása,
2016-2020 projekthez kapcsolódnak. A kutatásokat a Magyar Tudományos Akadémia
Tantárgypedagógiai Kutatási Programja támogatja.
Absztrakt
A vizuális művészetek új műfajai a digitális kreativitás körébe tartoznak. Az immár általánosan elfogadott, az
információs és kommunikációs technológiákat felhasználó képalkotó módszereket és innovatív megoldásokat
tartalmazó új vizuális kultúra iskolai megismertetése fontos feladatunk, hiszen a fiatalok képalkotó közösségei
ezt ma főként az iskolán kívül egymástól tanulják.
Ebben az írásban röviden ismertetjük az Új Képkorszak képzőművészetének digitális műfajait, összefoglaljuk egy nemzetközi kutatás eredményeit a Vizuális Kultúra Tanuló Közösségekről és bemutatjuk a MoholyNagy Vizuális Modulok – a 21. század új képi nyelvének tanítása című pedagógiai program részeként megvalósuló, integrált vizuális és médiapedagógiát.
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Abstract
When the researchers of the European Network for Visual Literacy (ENViL) decided to
develop a Common European Framework of Reference for Visual Literacy, it was hope for
that the concept of ‘visual literacy’ would be a neutral description of what learning in this
domain is all about. However, ‘visual literacy’ is a much more faceted concept that reflects
different approaches to the domain of visual perception and visual communication. In March
2018 ENViL therefore decided to rename the Framework into the Common European
Framework of Reference for Visual Competency (CEFR-VC), thus giving prominence to its
central concept (‘competency’) and leaving space for various meanings of ‘visual literacy’.
On 12 March 2018, the Board of ENViL decided to rename the ‘Common European
Framework for Visual Literacy’ into: ‘Common European Framework of Visual Competency
(acronym: CEFR-VC). The decision to rename the Framework was taken after discussions
within ENViL on the conceptual confusion of the concept of ‘visual literacy’. The choice for
‘visual competency’ also better indicates the approach taken in the Framework to describe
the essence of learning in the visual domain in terms of competencies.
Keywords
literacy
visual learning
visual literacy
visual competency
Europe
Various definitions of ‘Visual Literacy’
When the European network of researchers decided to give itself a name, the choice for
‘Visual Literacy’ was made to indicate that this network covers all learning in the visual
domain. In Europe (and elsewhere) many different names are given to the school subjects
that relate to this domain: art education, Kunsterziehung, beeldende vorming, éducation
plastique, visual communication, handicraft, design, photography, textile art, media
education, cultural studies, audio-visual art, art history, etc. This variety relates to
differences in educational goals, scope of the subject, the materials and techniques that are
given central importance, artistic, educational and social approaches, and national
educational traditions and policies. To avoid a preference in the name of the new
community for any of these traditions and approaches, the concept of ‘visual literacy’ was
chosen as an alternative that seemed to integrate all the areas of visual study and creation
(Wagner and Schönau 2016: 64). Thence, the network was named the ‘European Network
for Visual Literacy’, with ENViL as acronym.

So from 2013, at the very start of the ENViL project on the development of a Common
European Framework, the concept of ‘visual literacy’ was adopted to identify the domain of
this Framework. But ‘visual literacy’ turned out to be more than an umbrella concept to
describe the domain of school subjects, as it was already in use for a much longer time for a
field that was partially different from the one ENViL intended to map. John Debes, who
founded the International Visual Literacy Association (IVLA) in 1969, offered a definition
focusing mostly on visual perception:
Visual Literacy refers to a group of vision-competencies a human being can develop
by seeing and at the same time having and integrating other sensory experiences. […]
they enable a visually literate person to discriminate and interpret the visible actions,
objects, symbols, natural or man-made, that he encounters in his environment.
Through the creative use of these competencies, he is able to communicate with
others. Through the appreciative use of these competencies, he is able to
comprehend and enjoy the masterworks of visual communication. (1969: 25)
He later compared the concept to an amoeba, a body that is difficult to define and may
include parts still completely unknown. Criticism of the definition realized its overemphasis
of the sensory, while neglecting the symbolic aspects. The communicative aspect of the
domain soon became the centre of research, and Hortin’s definition of visual literacy as ‘the
ability to understand “read” and use (“write”) images and to think and learn in terms of
images, that is, to think visually’ (1983: 99). This conceptualization already foreshadowed
the major problem with the term: ‘literacy’ in its name. Moreover, critics of this
interpretation lacked reference to aesthetics and creativity – two aspects that are central in
the school subjects ENViL is concentrating on. In the eighties, many scholars suggested
abandoning the term as phonologically, syntactically and semantically untenable. In an
attempt to line up al research areas that intend to claim priority in the study of visual
literacy, researchers compare the discourse about the domain to the well-known story of six
blind men trying to describe an elephant through touching different parts of its body. Even a
Delphi study on the use of the concept in scientific literature failed to result in one concize
definition and suggested theme-related interpretations instead. However, every field of
study seems to interpret the concept through the lenses of its own scientific agenda. (For an
overview of the evolution of visual literacy definitions in the last decades of the twentieth
century, see Avgerinou and Ericson [2002].)
Interpretations of ‘visual literacy’ closely related to research areas of ENViL generated the
need to define it in the context of this framework, too. In the publication of the Framework
the researchers opted for the definition of ‘visual literacy’ given by Brill et al.:
A group of acquired sub-competencies for interpreting and composing visible
messages.
A visually literate person is able to:
(a) discriminate, and make sense of visible objects,
(b) create static and dynamic visible objects effectively in a defined space,
(c) comprehend and appreciate the visual testaments of others, and
(d) conjure objects in the mind’s eye. (Brill et al. 2001: 9; Haanstra 2016: 103)

This definition describes the domain of visual literacy (or literacies) in terms of (sub-)
competencies. As such, ‘visual literacy’ and ‘visual competency’ are interchangeable.
However, within ENViL, the reference to the linguistic domain in the term ‘visual literacy’
was already seen as a second-best choice. A perfect solution would be one that
unequivocally refers to the unique character of the visual domain. Thus ENViL ended up
with two different definitions of ‘visual literacy’, as is also observed by Robert Sabol in his
contribution to this journal: one that describes the domain, and the other one to describe
the related sub-competencies.
In his invited review of the Framework, Bernard Darras criticized the choice of a term
including the word ‘literacy’ as it is related to the dominant way of thinking in terms of
written and spoken language. Being a semiotician himself, Darras is critical about the
linguistic approach in semiotics with regard to images and the visual domain. ‘Scientifically,
this close connection with the linguistic and literacy world has already wreaked havoc, by
suggesting that images function like texts and should be studied as such’ (Darras 2016: 382).
Where ‘literacy’ can be understood as a generic term to indicate a kind of common
knowledge about a domain of learning (computer literacy, financial literacy, historical
literacy, etc.) it can also refer to a semiotic approach in philosophy, as a specific approach on
the way we arrive at knowledge about the world. The contribution of Marie Fulkova in this
issue underlines this diversity in meaning. The Framework as developed by ENViL intend to
be neutral with regard to how this domain of learning is addressed in practice. A semiotic
approach to imagery is only one of the possibilities, but the Framework as such should not
suggest this is the only one.
Another objection to the concept of ‘literacy’ in an educational context is formulated by Luis
Errazuriz in this issue. In a South American context – but probably not only there – the
notion of ‘literacy’ also implies its opposite, ‘illiteracy’ that is a derogatory term suggesting a
low level of economic and social development. Seen from this point of view, being ‘literate’
gets an elitist flavour as it relates to those are fortunate to be educated and considered
‘literate’. As it is the ambition of ENViL to have the Framework serve as a set of goals and
objectives for the education of all, the suggestion that anyone who has not arrived at the
‘competent’ level should be termed partly ‘illiterate’ is unacceptable. But the comment of
Errazuriz should make us aware that the notion of ‘literacy’ has a sociological meaning as
well – one that needs consideration.
So the reviews in this special issue support the observation that the concept of ‘visual
literacy’ can have different meanings that might obfuscate the neutral character of the
Framework. It is for these reasons that ENViL decided to change the name of the Framework
into ‘Common European Framework of Reference for Visual Competency’. The choice for
‘visual competency’ is based on the fact that the Framework is based on the notion of
‘competency’ in the first place. ‘Visual competency’ is the generic term than includes all subcompetencies that can contribute to learning in the visual domain. So now the name of the
Framework is hopefully more specific and education related than it was before. At the same
time, it gives more space to a discussion on what ‘literacy’, being this visual, linguistic,
financially or historical, can be all about, including specific philosophical notions related to
this term.
The domain of visual learning

This change from ‘literacy’ to ‘competency’ does not solve all the problems related to
defining learning in the visual domain. Already the term ‘visual’ has been discussed, also by
Darras, Tavin and Paatela-Nieminen in their reviews of the Framework before its publication
(Darras 2016; Tavin 2016). What is made or presented in this domain is not limited to visual
information. It also addresses other senses (like architecture and modern media do), as well
as linguistic information processing (in film, video and multimedia). All these aspects
considered, we still lack a word that embraces all these varieties without losing what is
central: the visual. So, for the time being, ‘visual’ will be used.
Visual competency and art
And what about ‘art’? The notion of ‘visual art’ is included in the domain of visual learning. It
might even be seen as the paradigmatic format of how visual imagery can best transfer
meaning through visual representation and perception, as ‘artists’ are best trained in giving
form to meaning by means of visual imagery, being these images, objects or visual
processes. But next to ‘artists’ there are other professionals who know how to produce
images and related products that communicate meaning just by the power of visual
representation and perception, being these advertisement, press photos, YouTube films,
websites and the like. Therefore, the ‘art’ focus should not be emphasized when describing
the domain of visual competency.
The future
Although the Framework was renamed in March 2018, the editors have decided to keep the
previous name of the Common European Framework of Reference for Visual Literacy in this
Special Issue. The main reason is that the publication that is commented here bears this
name. However, the concept of ‘visual literacy’ in the name of the framework generated
specific responses by the reviewers. It turned out to be impossible to replace ‘visual literacy’
by ‘visual competency’ in this collection of papers precisely because our invited reviewers
discussed the concept of ‘visual literacy’ from so many different angles, thus contributing to
the international discourse on how to map this domain.
In future publication ENViL, however, will use the new name of the framework: CEFR-VC as
our model is a competency-based contribution to research on teaching, learning and
assessment in art education. At the same time, ‘visual literacy’ is still a relevant and
important concept for our research group. To represent our concern for the domain, ENViL
will remain the European Network for Visual Literacy.
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Community of interests in a European context
Working on a common educational project in Europe is quite a challenge. This is especially true for the
domain of visual learning in which national and regional cultural traditions and issues of identity have
become more and more part of the political agenda. With the disappearance of formal borders
between most European countries, the transfer of European citizens to other European countries has
become much more easy and the interchange of cultural traditions more prominent. Next to this,
Europe sees large groups of refugees and immigrants moving into Europe from outside, looking for
safety, freedom and economic prosperity. At the same time, they bring with them their own religions,
worldviews and traditions. As a response to this transfer and influx we see a tendency at national level
to place one’s own country, identity and traditions first.
These days, Europe (like the rest of the world) is also facing a predominant role of visual information
shared at global level, thanks to social media like YouTube, Facebook and Instagram, but also due to
the enormous speed by which images are sent around all over the world, irrespective of national
borders and traditions.
So the development of a Common European Framework in days of growing nationalism and
strengthening borders on the one hand and (commercial) visual globalisation on the other, is quite a
challenge. The project started by ENViL was meant to arrive at common grounds within the European
context. The issue of cultural diversity demands for a critical reappraisal of the need for mutual
understanding and respect. Europe has a long and bloody history in fighting for individual freedom and
human rights and for opportunities to determine one’s own future. However, the end of totalitarian
systems in Europe does not mean that these traditional European values are secured and available to
all. It seems that the need for a search of what is common in Europe is more urgent than we expected
in 1989, when the iron curtain came down and the many of the historic causes of political division after
the Second World War were finally removed. The need for a common framework is urgent, as the
school subjects that concentrate on learning in the visual domain tend to become marginalized (again)
in favour of school subjects that seem to better serve the economic agenda at national level. It is also
regrettable that the profession of art education is characterised by little agreement on what learning in
the domain of visual learning should and could involve. Or at least, so it seems.
So, the time is ripe to look for what binds us together, to look for commonalities of the role of visual
culture, including the arts, play in European societies. It is against this background that ENViL, the
European Network for Visual Literacy, embarked on its project to develop a Common European
Framework of Reference for Visual Literacy (CEFR-VL). The project was financially supported as a
Comenius project by a grant of the European Union for a two years’ period. The project started in 2014
and was formally completed by April 1, 2016. The results were published in September 2016 (Wagner
& Schönau 2016). The final publication has a central part (A), in English, French and German, that
introduces the Framework and the structural model, supported by four articles on the concepts of
competency and visual literacy, the role of situations in learning in this domain and on the contribution
of visual literacy to general education. It is this part A, that is reviewed by invited international experts
in this Special Issue (Wagner & Schönau 2016: 64 - 108).
The European context

As this project to develop a Common European Framework of Reference is a European project in the
first place, it was decided to work on a connection with the more generic discussions and
developments in educational thinking in Europe. In the past decades, two major transnational
educational projects were executed in Europe that suggest the potentials to look for commonalities.
The first one is the development of the Common European Framework of Reference for Languages
(CEFRL), developed by the Council of Europe. Living in a continent where people speak so many
different languages it became urgent to find common grounds to determine and validate ability levels
in foreign language acquisition. The comparability of linguistic competence is highly needed to make it
easier for employees to find work in another European country. The project started in 1989 and the
results were formally implemented in 2001. ENViL did not have the research period, nor the means to
do something comparable for the visual domain. Nevertheless, the model of the CEFRL and the
introduction of skill levels were taken as points of reference for the ENViL project.
The other European project relates to vocational education: how can we determine if a person is able
to do her or his job and how can we compare professional standards? Here, the concept of
‘competency’ (or ‘competence’) plays a central role. A ‘competency’ is generally defined as the
combined use of knowledge, skills and attitudes to act competently in a specific situation that is
relevant for a professional domain. Competencies are described in terms of outcome or demonstrable
behaviour, not input. In the CEFR-VL publication, Ernst Wagner and Katrin Zapp (2016) introduce the
context of competency-oriented approaches in European education. As the notion of ‘competencies’
has been around in the European educational discourse for quite some time, it was decided by ENViL
to develop a comprehensive and inclusive model of competencies and sub-competencies on the basis
of a Europe-wide survey on relevant curricula. In the actual survey, 37 reviews of (national) curricula
and competency models were collected from 22 different European countries, including Turkey. The
results were analysed and discussed by the ENViL working group. In the meantime, new empirical
research has been carried out and previous findings analysed. After a series of working sessions by
ENViL researchers, a first model was drafted and presented as a prototype in the final publication of
the research project. The ambition of this framework of reference is that is should be consulted as a
foundation for connecting national and regional curricula. Its aim is to advice, not to standardise. Due
to its character, it does not prescribe or even describe optimal content, technical and artistic skills,
knowledge about visual phenomena and art or views on the role of visual communication and
expression to utilise in the development of competencies. The Framework concentrates on the
underlying and constituent competencies only.
Visual literacy
In the domain of visual learning in Europe, we find a great variety in the way the domain for visual
learning is subdivided at national level. School subjects can concentrate on art, design, photography,
art history, audio-visual education, handicraft, cultural education, or on artistic education in general, to
name only a few content foci of the domain. To overcome this great variety in concepts and content
and to indicate the broadness of the domain of visual learning, the concept of ‘visual literacy’ was
introduced. In the ENViL publication, ‘visual literacy’ is primarily used as a generic term that covers all
school subjects that concentrate on learning in the visual domain. In this volume, the concept of ‘visual
literacy’ is also used to describe what the subjects in essence are about: becoming a fully ‘visually
literate’ European citizen. In his contribution to the publication, Folkert Haanstra (2016) discusses the
different notions of visual literacy and presents a definition that we accepted for use in the framework.
This use of two different definitions for the same concept (visual literacy), however, generated a
discussion that also returns in some of the reviews in this special issue. Why use the word ‘literacy’,
and not, for instance, ‘visualcy’ (Mitchell 2008)? This basic theoretical issue with profound practical
relevance will be discussed in the final contribution to this special issue.
Competency

To make the framework more robust, we decided to make connections with current developments in
educational theory and policy. As mentioned above, the notion of a ‘framework of reference’ was
introduced to make a connection with other frameworks, most specifically the one for learning
languages (CEFRL). Also, the concept of ‘competency’ was introduced to reveal stronger connections
with current educational projects. The concept of ‘competency’ is actually not at all new for the
domain, as it is already included in many recent curricula, explicitly or implicitly. Learning in the visual
domain has always been based on the application of knowledge, skills and attitudes to address a
given situation or task, so the concept of ‘competency’ seems most fit for the domain of visual
learning. Finally, research performed in connection with 21st century skills also offers important
insights for the development of a framework for the domain of visual learning (P21; Binkley e.a, 2012).
Situations
Being competent only makes sense when there is a problem at hand that demands for action. What to
do and how to act is always dependent on a situation, or, more specifically, on the interpretation of a
situation. A situation is an environment that is considered from a specific angle or with a specific
purpose. By interpreting a situation, one can arrive at an action that makes sense, not only in a factual
way, but also with regard to the meaning of that situation for the person(s) involved. This connection to
personal, social or practical relevance can help to arrive at assignments and learning situations that
make sense for the learner and supports the development of the culturally educated citizen of the
future.
A situation can be defined by six key factors: place, people, time, image/objects, actions and interests.
In the CEFR-VL, some of these key factors are more specific like context (e.g. religion, issues of
copyright and privacy, economy), visual rhetoric (e.g. decorative, variety, entertaining), materials and
techniques (the way things are made), and genre (e.g. documentary, portrait, advertisement). A
situation can refer to the personal domain, the public domain, the occupational domain and the
educational domain. This latter has a special status, as educational situations are created in a
‘protected’ environment, and developed to support the successful learning of competencies. On a
practical level this means, that any assignment should relate to a situation that is both relevant for
personal development, social and cultural interaction (citizenship) and as preparation for the
occupational domain.
The prototype
The framework as published by ENViL is presented as a prototype. It is a first step to arrive at a model
that in the end will be robust, practical and hopefully widely accepted. In order to make the prototype
acceptable, the researchers of ENViL decided to start its development with the investigation of what is
common in curricula in Europe. It is hoped for that in this way the prototype can connect to what is
already common practice in most countries. To focus on the common factors will inevitably result in
omitting what is not common and what makes a curriculum unique for a grade level or a country. But
by looking first for what is common in European curricula, we could arrive at a common ground more
quickly. From this common basis, it was easier to develop a model that is inclusive, which means it
can cover the different national approaches, as well as different age levels and school types. The
second step to have the CEFR-VL accepted is to publish results of related research that contribute to
the further development of the original prototype, and to organize meetings, discussions and reviews
from professional communities with a variety of theoretical foci and practical standpoints to generate
reactions that may inspire further research.
The model
The prototype of the structural model, representing the generic content of Visual Literacy, is composed
of the following elements.
First of all, the domain of visual learning is related to general goals in education regarding civic
engagement, social cohesion, personal unfolding and employability. Second, visual competency is

always related to specific situations. The notion of situations makes learning specific and goaloriented. This general position of visual literacy as a domain of learning is presented in Figure 1.

Figure 1: Visual Literacy in its context
The curriculum analysis showed that in almost all curricula and educational programs, a fundamental
division is made between the ‘production’ of images and objects on one hand and ‘responding to’
existing images and objects on the other hand. The interconnectedness of production and response is
an issue for further discussion, but the distinction as such is basic. Together they cover what can be
described as the core of learning in the visual domain. But learning also demands reflection on what
and how one is acquiring new knowledge. Therefore, a third basic aspect is introduced: reflection on
one’s own productive and responsive handling of images, an activity that belongs to ‘metacognition’.
Finally, it should be made clear that visual competency is not developing in isolation. It can be
interpreted as the subject specific variety of more generic types of competencies that are manifest in
all areas of learning. First, there are ‘self-competencies’ that support the development of one’s
personality and one’s personal strength. Next, we have ‘methodological competencies’, ways to make
systematic use of methods that are needed in most situations. The third group includes ‘social
competencies’, like communication and social interaction. These groups of generic competencies
constitute the general background of what is taking place within the domain of visual learning. The
interconnectedness of these aspects is visualized in Figure 2.

Figure 2: The structural model showing the basic elements and relationships
The three main categories of generic competencies overlap, thus creating a central playing field where
they also interact.
When looking for all subject specific (sub-)competencies involved in European curricula a great variety
in the naming and description of the abilities, skills and competencies can be observed. Nevertheless,

they often convey similar intentions. What is meant by a specific concept or sub-competency in one
language is not always covered fully by the ‘same’ concept in another language. This difference in the
content of concepts will remain a challenge for any discussion regarding what may be considered
‘common’. The complexity of this exercise is underlined by the need of a glossary in three languages
in our publication.
The research group invested much time and discussion to arrive at a selection of the most relevant
sub-competencies. The model as published is based on what participating researchers thought most
important. Eventually, sixteen sub-competencies were included in the model: analyse, communicate,
create, describe, draft, empathise, envision, experience aesthetically, experiment, interpret, judge,
perceive, present, realise, use and value. It was only possible to present these sub-competencies in
the form of a cloud of concepts with no separating lines. How the sub-competencies actually (can)
relate to one another is subject for further investigation.
The overview of sub-competencies is presented in Figure 3.

Figure 3: The competency structural model with sub-competencies.
As one can see, the division between producing and responding is not visible anymore. Some subcompetencies are more typical for production (like ‘experiment’ and ‘create’), others seem to belong to
responding (‘experience aesthetically’, ‘judging’), while still others can relate to both (‘interpret’,
‘analyse’).
Apparently, these visualisations have a preliminary character. These figures are supposed to give an
indication of what the researchers have found and what they want to explain.
Competency levels
‘Being competent’ is the ultimate goal. But describing the preferred highest level indicates the
possibility of lower levels. It was decided to introduce three levels in the context of general education:
a basic level (elementary), describing what should be a minimum to be acquired, an intermediate and
the highest level (‘competent’) describing what a fully educated citizen (in Europe) should be able to
do or understand. This highest level is an optimal school achievement, not the ultimate performance in
visual literacy. There is a still higher level that only professionals in the domain of visual literacy
achieve. Describing it, however, falls outside of the scope of the research project of ENViL as the
framework relates to what all European citizens will be able to do and understand not to what
professionals in this domain should be able to do.
As ‘analyse’, ‘describe’, and ‘interpret’ have specific roles in the domains of producing and responding,
two parallel level descriptions were developed for these sub-competencies in each domain. While

developing level descriptions, the group decided to assign only one level for the sub-competencies
‘empathise’, ‘perceive’ and ‘value’.
Visual literacy and general education
The central part of the ENViL publication (part A) is concluded with an essay on the role of visual
literacy in general education (Buschkühle, 2016). It puts Visual Literacy in a European philosophical
context, in which a broad cultural education is promoted that addresses knowledge and skills in
various areas of life, culture and science. This type of education seems to be ideal for the individual
who responsible for him/herself and society and thus promotes individuality as well as democratic
citizenship.
Other parts of the publication
The publication includes many more contributions that elaborate on different aspects of the
Framework, like its ‘European’ character and its relation to European cultural policy; the concepts of
reference frame and metacognition; examples from frameworks developed in Australia, England and
the United States; the way research for this prototype was executed and how researchers arrived at
their prototypical model. It also contains seventeen contributions on how to put the framework work
into educational practice. These relate to issues of implementation: the use of situations and the
construction or adaptation of assignments, including some practical examples form primary and
secondary education; different innovative ways of assessment; and the consequences for teacher
training and for out-of-school learning. All these contributions are in German with an English summary.
In the last section, two critical reviews (in English) on the CEFR-VL by two invited external reviewers
(Bernard Darras and Kevin Tavin) are presented. Finally, a trilingual glossary of 44 of the most
important concepts used in the CEFR-VL is added.
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A színpercepció és színértelmezés
mérése 7-9 éves diákok körében
A 21. század első évtizede a vizuális nevelésben kognitív fordulatot
hozott. A vizuális kifejezés dominanciájára utaló Képi Fordulat
(Pictorial Turn; Mitchel, 1995) a látás nyelve vizsgálatainak
újrakezdését hozta el. Az 1980-as évektől a század végéig
uralkodónak számító művészet alapú, személyes élményeken
és pedagógiai narratívákon alapuló kutatások mellett újra
megjelentek a vizuális műveltség (visual competency) kutatások
is (Kárpáti és Gaul, 2013; Wagner és Schönau, 2016). Ebbe a
vonulatba tartozik a tanulmányban bemutatott empirikus kutatás
is. Az innovatív mérőeszköz fejlesztésének különös aktualitást ad a
Nemzetközi Színtani Társaság Oktatási Szakosztálya (International
Colour Association, Study Group on Colour Education) magyar
részvétellel 2018-ban indult kutatási programja, amelyben a
színek oktatásának eredményességét vizsgálják a közoktatásban.
Már most nyilvánvaló, hogy igen kevés olyan képességvizsgálati
eszköz van ezen a területen, amely nemzetközi használatra
alkalmas, felvétele gazdaságos és árnyalt eredményeket hoz a szín
befogadása és a színnel való alkotása területén.

A

vizuális nyelven közvetített tudás elsajátítása és új élethelyzetekben való alkalmazása közvetlen hatással van magánéletünkre és munkánkra egyaránt. A tanulmányban ismertetett mérőeszköz jelentősége, hogy életszerű feladatokkal vizsgálja a vizuális képességrendszer színekkel kapcsolatos részképességeinek fejlettségét,
akárcsak a Közös Európai Vizuális Műveltség Referenciakeretet (Common European
Framework of Reference for Visual Literacy; Wagner és Schönau, 2016) alkalmazó kutatási programok. A diákok mindennapi élethelyzeteikben természetes módon használják
és értelmezik a vizuális nyelvet. Ez a feladatsor számos ilyen mindennapi színbefogadási
és színértelmezési helyzetet modellez.
A vizuális írástudást immár a vezető pozíciókat betöltő emberek körében is kutatják
(l. pl. Bintz, 2016), hiszen fontos és hasznos eszköze a kreatív szakemberek, munkatársak-vagy a célközönség felé irányuló kommunikációnak. A színek, mint a vizuális nyelvi
elemek főbb komponensei, erőteljes jelentéstartalmat hordoznak, hatnak az érzelmeinkre
és a gondolkodásunkra, befolyásolják a tanulási folyamatokat (Causse, 2016).
A színek jelentésközvetítő tulajdonságának felismerése és tudatos alkalmazása jelentős mértékben befolyásolhatja későbbi sikerességünket a magánéletben és a munka világában egyaránt (Causse, 2016; Elliot és Maier, 2014). A színnel kapcsolatos ismeretek
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oktatása jelen van a Vizuális kultúra tantárgy
tantervében, amelyeknek megújításához a
részképességek leírása és fejlődésük feltárása, a tantervi tartalmak és követelmények
tudományos igényű megalapozása jelenleg
is zajlik (Tóth, Molnár és Kárpáti, 2017). Ez
a munka is a szín oktatásával kapcsolatos
vizsgálatsorozat része. Olyan mérőeszköz
kialakítására van szükség, mely iskolai környezetben is alkalmazható, idő- és költséghatékony tulajdonsága révén nyomon tudja
követni a tanulók vizuális képességstruktúrájának fejlettségét, és diagnosztizálja a fejlesztésre szoruló területeket.
A tanulmányban bemutatott színpercepció
és színértelmezés tesztek e célt szolgálják.
Az elméleti keretek feltárása, majd a tesztek
többszörös pilot kipróbálása után egy nagymintás kutatás keretein belül is lehetőségünk
volt a feladatok, résztesztek és a teszt viselkedésének monitorozására, kisiskolás diákok körében történő alkalmazhatóságának
és az eredmények általánosíthatóságának,
megbízhatóságának tesztelésére.
A színpercepció és színértelmezés
mérésének online lehetőségei

A színek jelentésközvetítő
tulajdonságának felismerése és
tudatos alkalmazása jelentős
mértékben befolyásolhatja
későbbi sikerességünket a
magánéletben és a munka világában egyaránt (Causse, 2016;
Elliot és Maier, 2014). A színnel
kapcsolatos ismeretek oktatása
jelen van a Vizuális kultúra
tantárgy tantervében, amelyeknek megújításához a részképességek leírása és fejlődésük
feltárása, a tantervi tartalmak
és követelmények tudományos
igényű megalapozása jelenleg is zajlik (Tóth, Molnár és
Kárpáti, 2017). Ez a munka is
a szín oktatásával kapcsolatos
vizsgálatsorozat része. Olyan
mérőeszköz kialakítására van
szükség, mely iskolai környezetben is alkalmazható, idő- és
költséghatékony tulajdonsága
révén nyomon tudja követni
a tanulók vizuális képességstruktúrájának fejlettségét, és
diagnosztizálja a fejlesztésre
szoruló területeket.

A vizuális képességek technológiaalapú feltárása többéves múltra tekint vissza (Kárpáti,
Babály és Budai, 2014). A Magyar Vizuális
Képességrendszer kidolgozása után új lehetőség nyílt a vizuális képességek kvantitatív mérésére, amelyhez kiváló lehetőséget
kínál a technológia. Az objektív és azonnali
visszacsatolást nyújtó eDia online rendszer
előnyeit felismerve a vizuális műveltség
mérésére alkalmas keretrendszerek kidolgozása 2009-től indult meg. 2010-ben már a
tanulók online feladatokat oldottak meg. A képességcsoportokhoz 90 feladat készült,
melyet háromezer 6-12 éves tanuló töltött ki (Babály és Kárpáti, 2016; Kárpáti és Gaul,
2011; Pataky, 2012; Kárpáti, Babály és Simon, 2015; Tóth, Molnár és Kárpáti, 2017).
A vizsgálati eredmények, valamint a tantervek és tankönyvek szövegei alapján azonosított 19 képességelem közül hét nehezen és pontatlanul értékelhetőnek bizonyult, ezért
ezeket kihagytuk A Magyar Vizuális Képesség Keretrendszer 12 jól megfogalmazott és
fejlődésében dokumentált részképesség-rendszeréből.
A tesztek összefüggésvizsgálata alapján, ez a 12 részképesség négy klaszterbe sorolható: (1) vizuális megismerés: észlelés, emlékezés, kép-értelmezés, a képi tanulás
műveletei; (2) ábrázolási konvenciók, technikák használata; (3) vizuális alkotó, kifejező képesség; (4) vizuális kommunikáció. A színpercepció és színértelmezés mérésére
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alkalmas tesztcsomag az első és a negyedik klaszterhez, a vizuális észlelés és a vizuális
kommunikáció részképességeihez kapcsolódik. A korábbi kutatási eredmények és a
nemzetközi tantervi vizsgálatok (21 európai és négy észak-amerikai rajztanterv összehasonlító elemzése; l. Kárpáti, 2016; Kirchner és Haanstra, 2016) alapján a színpercepció
elméleti modelljét négy részkomponens alkotja: színérzékenység, szín-és formafelismerés, színmemória és színjelentés.
A 63 itemes online mérőeszközt 2016-ban 84 első-és második évfolyamon tanuló
diák oldotta meg. A feladatok a klasszikus tesztelméleti megbízhatósági mutató szerint
megfelelt mind a teljes, mind a résztesztek szintjén (Cronbach-α=0,92). Ezen kívül az
adatelemzést strukturális egyenleteken alapuló elemzések segítségével is elvégeztük,
mely szerint a színpercepció és színértelmezés négydimenziós konstruktumot alkot:
színérzékelés, szín-és formafelismerés, színmemória és színjelentés. A mintanagyságra
való tekintettel az évfolyam és nem szerinti invariancia-vizsgálat elvégzésére nem volt
lehetőségünk, amit jelen kutatásban már pótolni tudtunk.
Célok, kutatási kérdések
A tanulmányban bemutatott elemzések célja, hogy feltárja a színpercepció és színértelmezés mérésére fejlesztett online teszt használatának megvalósíthatóságát kisiskolás
korban. Az első kutatási kérdésben arra keressük a választ, hogy lehetséges-e online,
azonnali visszacsatolást adó, megbízható mérőeszköz kidolgozása a konstruktum mérésére. A második kérdés arra vonatkozik, hogy van-e szignifikáns eltérés a fiúk és lányok
képességfejlettségi szintjében. A harmadik kutatási kérdésben a konstruktum dimenzionalitás-vizsgálatát állítjuk górcső alá. A pilot (Tóth, Molnár és Kárpáti, 2017) és a
nemzetközi (Siu, Lam és Wong, 2015) kutatási eredményekre alapozva hipotézisünk
szerint van különbség a fiúk és lányok képességfejlettségi szintjében a lányok javára.
Feltételezésünk szerint a színpercepció és a színértelmezés nem egy egységes, hanem
egy négydimeziós konstruktum, ami a következő faktorokra bontható: színérzékelés,
szín- és formafelismerés, színmemória, színjelentés.
Módszerek
Minta
Az adatfelvétel 2017 januártól márciusig zajlott, 142 magyar általános iskola részvételével. A mintát 4183 (fiúk aránya: 50,1%) második évfolyamon tanuló diák képezte, átlag
életkor 8,8 év volt.
Eljárások
A feladatok megoldására egy tanítási óra, azaz 45 perc állt a diákok rendelkezésre. A tanulók átlagosan 25-30 perc alatt már megoldották a tesztet. Az olvasási nehézségek kiküszöbölése érdekében a tanulók a feladatok instrukcióit meg is hallgathatták (akár többször is).
Ehhez a feladaton belül megjelenő fülhallgató ikonra kellett kattintaniuk. Erről a lehetőségről előzetesen tájékoztattuk az iskolákat és kértük őket, hogy a tesztfelvétel ideje alatt
biztosítsanak fülhallgatókat a tanulók számára. Mindemellett a feladatok írott instrukcióval
is rendelkeztek, a korosztálynak megfelelő módon, érthetően megfogalmazva.
A mérőeszköz egy 22 kérdésből álló kérdőívet is tartalmazott, melyek főként a feladatok iránti attitűdre, a színtévesztésre, jobb-és balkezességre, szín-és IKT használatra
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vonatkoztak. A feladatok és a kérdőív kitöltésére az iskolák számítógépes termeiben
került sor, ahol a tesztet az eDia online rendszer segítségével közvetítettük ki (Molnár,
Makay és Ancsin, 2018; Molnár és Csapó, 2013). A színtévesztők szűrésére egy rövid,
megbízhatóan mérő, 13 képből álló színpróbát alkalmaztunk (CVTME; Waggoner,
1994/2014; Cotter és mtsai, 1999).
Az eredmények elemzéséhez klasszikus tesztelméleti és a strukturális egyenleteken
nyugvó eljárásokat, valamint a valószínűségelmélet eszközeit is alkalmaztuk, amikor a
többdimenziós Rasch-modellel dolgoztunk (Bond és Fox, 2013; Molnár, 2013), a számításokat a ConQuest programban végeztük el. A mérőeszköz megbízhatóságának elsődleges
tesztelésére a Cronbach-α mutatót alkalmaztuk. A nemek közötti különbségek tesztelésére
t-próbát, a háttérváltozók, valamint a színpercepció és színértelmezés eredményeinek
összefüggésvizsgálatára korrelációszámítást végeztünk. Megerősítő faktorelemzéseket
futtattunk a mérési modell alapjául szolgáló színpercepció és színértelmezés dimenzionalitás-vizsgálatához. A modellillesztés során WLSMV (Weighted least squares mean and
variance adjusted) közelítési eljárást és THETA parametrizációt használtunk (Muthén &
Muthén, 2010). A TLI (Tucker-Lewis Index) és a CFI (Comparative Fit Index) mutatók
értékeit hasonlítottuk össze, majd az egymásba ágyazott modellek összehasonlítását DIFFTEST eljárással (Muthén és Muthén, 2010) végeztük el az MPlus szoftver segítségével.
Mérőeszköz
A színpercepció és színértelmezés tartalmi keretét a színpercepcióval kapcsolatos tanulmányok (Elliot és Maier, 2007, 2014), valamint a korábban idézett magyar és nemzetközi
tantervi elemzések képezik. A korosztályra való tekintettel a feladatok többsége képek és szövegek társításával (összehúzással) vagy kattintással megoldható (Donker és Reitsma, 2006).
A szakirodalmi és tantervi elemzéseket követően a színpercepció és színértelmezés
részképességeit négy komponensre bontva jelenítettük meg a tesztben:
–– színérzékenység (17 item),
–– szín- és formafelismerés (15 item),
–– színmemória (10 item),
–– színjelentés (6 item).
A következőkben a négy komponenst mérő feladatokból bemutatunk egy-egy példát
(l. 1-4. ábra).

1. ábra. Színérzékelést mérő mintafeladat [Utasítás: Melyik színeket látod a sárkányt ábrázoló képen?
Húzd rá a színpalettára azt a négy színt, amelyeket a képen látsz!; Tantervi kapcsolódás: színviszonyok
megkülönböztetése (NAT, 10791.o.), főszín (Kerettanterv, 2012, 1-2. évfolyam)]
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2. ábra. Szín- és formafelismerést mérő mintafeladat [Utasítás: Melyik kép részletét nagyítottam ki?
Kattints a megfelelő képre!; Tantervi kapcsolódás: színkontrasztok felismerése, értelmezői-elemzői képességek
(Kerettanterv, 2012, 1-2. évfolyam)]

3. ábra. Színmemóriát mérő feladat [Utasítás: Jól figyeld meg a papagáj tollazatát! Illeszd a papagáj tollait
színek szerinti sorrendbe a felületeken úgy, ahogyan az előző képen láttad! Tantervi kapcsolódás: események
felidézése látott vagy elképzelt történetek színes technikákkal.]

4. ábra. Színjelentést mérő feladat [Utasítás: A képen Popeye kedvenc spenótját eszi.
Mit jelöl a főzelék zöld színe? Kattints a válaszra! Tantervi kapcsolódás: színek tudatos használata
(Kerettanterv, 2012, 3-4. évfolyam).]
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Eredmények
A teszt és részteszt szintű megbízhatósági mutatók és alapstatisztikai adatok
A 48 itemből álló teszt belső konzisztenciája teljes és résztesztek szintjén is megfelelő
értéket mutatott (Cronbach-α=0,83). A 17 itemből álló színérzékelés részteszt reliabilitás
mutatója (Cronbach-α) 0,74, a 15 itemes szín-és formafelismerés résztesztté 0,84, a 10
itemes színmemória részteszt jóságmutatója α=0,71, míg a 6 itemes színjelentés részteszt
esetében a megbízhatósági index értéke 0,85 volt (l. 1. táblázat).
1. táblázat. A teszt és részteszt szintű reliabilitás-mutatók

Terület

Itemek száma

Cronbach-α

Színérzékelés

17

0,74

Szín- és formafelismerés

15

0,84

Színmemória

10

0,71

Színjelentés

6

0,77

Teljes

48

0,85

A tanulók teljes teszten nyújtott átlagteljesítménye (2. táblázat) igen magas lett
(M=83,79%, SD=10,42), ami arra enged következtetni, hogy a feladatok alapvetően
könnyűek voltak a diákok számára, azaz a teszt fiatalabb életkorban is felvehető. A részteszt szintű adatok alapján a szín és formafelismerés, valamint a színjelentés résztesztek
kapcsán tapasztalt plafoneffektus okozta főként a teljes teszten nyújtott magas teljesítményt.
2. táblázat. A teszt és részteszt szintű alapstatisztikai mutatók

Terület

Átlag (%)

Szórás

Színérzékelés

72,88

17,51

Szín- és formafelismerés

94,81

12,22

Színmemória

70,12

22,94

Színjelentés

97,37

10,31

Teljes

83,79

10,42

A színpercepció és színértelmezés nemek közötti különbségei 7-8 éves korban
A lányok a teljes (t =-8,16, p <0,001) és a résztesztek szintjén (l. 3. táblázat) is jobban
teljesítettek, mint a fiúk. A szín- és forma-felismerés, valamint a színjelentés területén a
teljesítménykülönbségek viszonylagosan alacsonyak voltak (lásd a Cohen-d értékeket).
A szignifikáns különbségeket valószínűleg a relatív magas számú minta okozhatta.
A fiúk és lányok közötti legjelentősebb teljesítménybeli különbség a színérzékelés feladatok esetén volt detektálható. A különbség mértéke a szórás harmadával volt azonos
(d =-0,33).
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3. táblázat. A diákok nemenkénti átlagos teljesítménye teszt- és résztesztenkénti bontásban

Terület
Színérzékelés
Szín-és formafelismerés
Színmemória
Színjelentés
Teljes teszt

Nem

N

Átlag (%)

Szórás

fiú

2053

70.02

17.5

lány

2041

75.75

16.9

fiú

2053

94.32

12.6

lány

2041

95.30

11.7

fiú

2053

68.57

23.2

lány

2041

71.68

22.5

fiú

2053

97.00

11.1

lány

2041

97.74

9.3

fiú

2053

82.48

10.5

lány

2041

85.12

10.1

t

p

Cohen-d

-10.603 <0,001

-0.33

-2,574

<0,01

-0.08

-4.336

<0,001

-0.14

-2,302

<0,05

-0.07

-8.163

<0,001

-0.12

Gyakoriság (%)

Az 5.a színpercepció
ábra a színpercepció
és színértelmezés
teszten
nyújtott
teljesítmények
százalékos
Az 5. ábra
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5. ábra. A teljesítmények alakulása nemek szerinti bontásban

A színpercepció és színértelmezés négy komponense közötti összefüggések:
5. ábra
színérzékenység,
és szerinti
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A teljesítmények
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nemek
bontásban színmemória, színjelentés
AAszínpercepció
négy komponense
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detektáltunk,
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hogy
a vizsgált
konstruktum egy többdimenziós képesség (l. 4. táblázat). A színérzékelés és a szín-és
formafelismerés közötti kapcsolat erőssége bizonyult a legerősebbnek
23(r=0,336, p <0,01), míg
a színmemória és a szín közötti összefüggés a leggyengébbnek (r=0,104, p<0,01).
A színmemória, valamint a színpercepció és színértelmezés komponensek kapcsolata
volt a legerősebb (r=0,715, p<0,001), amit a színérzékelés, színpercepció és a színértelmezés

Iskolakultúra 2019/1

A színmemória, valamint a színpercepció és színértelmezés komponensek kapcsolata volt a legerősebb (r=0,715, p<0,001), amit a színérzékelés, színpercepció és a
színértelmezés követett. A színérzékelés és színértelmezés négy meghatározott és mért
komponense közül a színjelentés komponensének fejlődési szintje korrelált legkevésbé
a színpercepció és színértelmezés fejlettségi szintjével. Ezen eredmények alapján feltételeztük, hogy a színpercepció színértelmezés komponense inkább négydimenziós, mint
egydimenziós konstruktum.
4. táblázat. A színpercepció és színértelmezés négy komponense közötti összefüggések

SZE

FFSZ

SZM

SZJ

FFSZ

0,336

1

SZM

0,263

0,186

1

SZJ

0,210

0,257

0,104

1

SZPI

0,715

0,600

0,741

0,468

Megj.: A táblázatban megjelenített korrelációs együtthatók p<0,01 szinten szignifikánsak. SZE: színérzékelés,
FFSZ: szín- és formafelismerés, SZM: színmemória, SZJ: színjelentés; SZPI: színpercepció és színértelmezés.

A színpercepció és színértelmezés képesség dimenzionalitás-vizsgálata
A színpercepció és színértelmezés képesség komponensei között tapasztalt alacsonyabb-közepes korrelációs értékek arra engedtek következtetni, hogy a vizsgált képesség
inkább leírható egy többdimenziós, mint egy egységes, egydimenziós képességként.
A képesség dimenzionalitás-vizsgálata során mind az egydimenziós, mind a négydimenziós elméleti modellt teszteltük, majd összevetettük az illeszkedésmutatóik értékét.
A négydimenziós modell minden tekintetben jól illeszkedett az adatokhoz, az illeszkedésindexek a Muthén és Muthén (2010) és Hu és Bentler (1999) által javasolt határértéken belül voltak. A CFI (Comparative Fit Index) és a Tucker Lewis Index (TLI) értéke
meghaladta a 0,90 értéket, valamint a Root Mean Square Error (RMSEA) 0,06 alatti
értéket mutatott, azaz az adatok jól illeszkedtek a négydimenziós elméleti modellhez
(l. az 5. táblázatot). Az egydimenziós modell tesztelése során az illeszkedésmutatók
értéke alacsonyabbnak bizonyult.
5. táblázat. A mérési modell illeszkedésmutatói, a színpercepció és színértelmezés képesség
dimenzionalitás-vizsgálata

Modell

χ2

df

p<

CFI

TLI

RMSEA

Egydimenziós

7159,3

1068

0,001

0,924

0,920

0,037

Négydimenziós

15966,2 1074

0,001

0,815

0,806

0,058

χ2

df

p

1621,7

6

<0,001

Megjegyzés: a négydimenziós modell: színérzékelés, szín- és formafelismerés, színmemória, színjelentés

Az egy- és négydimenziós modellek összehasonlításához speciális χ2 próbát alkalmaztunk (Muthén és Muthén, 2010), ami megerősítette azt a feltételezésünket, hogy a négydimenziós modell szignifikánsan jobban illeszkedik az adatokhoz, mint az egydimenziós
(χ2 =1621,7; df=6; p<0,001). Ezek alapján a színérzékelés, szín-és formafelismerés,
színmemória, és a színjelentés folyamatai empirikusan is megkülönböztetésre kerültek,
azaz a négydimenziós elméleti modell validálása megtörtént. Releváns az egyes faktorok
külön történő jellemzése.
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A tanulók képességszintjének és az itemek nehézségi szintjének alakulása a
színpercepció és színértelmezés négy dimenziójában
Miután a színpercepció és színértelmezés képessége egy négydimenziós képességnek
bizonyult, a valószínűségi tesztelmélet eszközrendszerével történő elemzések során
is a négydimenziós modelleket, elemzéseket részesítettük előnyben. Négydimenziós
személy-item térképet alkalmaztuk a diákok képességszint szerinti, illetve a feladatok
nehézségi index szerint történő azonos skálán való megjelenítésére (6. ábra). A feladatok
a nehézségi szinteket tekintve nem jelentettek problémát a tanulóknak, több mint 50%-os
valószínűség mellett jól oldották meg őket. Ez alátámasztotta korábbi megállapításunkat,
miszerint a teszt fiatalabb korosztály körében is alkalmazható, valamint az azonos korosztály számára a megfelelő erejű differenciálás érdekében nehezítésre szorul.
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6. ábra. A színpercepció és színértelmezés négydimenziós személy-item térképe. Mindegyik „x” 55.1 tanulót
jelöl. Megj.: SZE: színérzékelés, FFSZ: szín- és formafelismerés, SZM: színmemória, SZJ: színjelentés
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A résztesztek közül a szín- és formafelismerés, valamint a színjelentés részteszt feladatait oldották meg legnagyobb valószínűség mellett helyesen a diákok. A színérzékelés
és színmemória feladatok nehézségi indexe és a tanulók képességszintjei közel párhuzamosan helyezkedtek el a képességskálán, azaz ezen feladatok nehézségi indexük tekintetében közelebb állnak a diákok képességszintjéhez. A két, „könnyebbnek bizonyult”
részképességgel (a szín- és formafelismeréssel, valamint a színjelentéssel) kapcsolatban
a jelenleg hatályos Nemzeti Alaptantervben és a kerettantervben számos oktatási tartalmat és javasolt módszert találunk. A színérzékelés és színmemória hosszú idő alatt, sok
gyakorlással fejleszthetők, amelyekre vannak utalások a pedagógiai dokumentumokban,
de a rendkívül alacsony óraszám miatt ezek fejlesztésére nem jut idő. Könnyű belátni,
hogy a szóban forgó részképességek olyan részképességek, amelyek igen fontosak (néha
életfontosságúak) a tanulásban és a munkavégzésben. Ezért javasoljuk a Moholy-Nagy
Vizuális Modulok című projektünkben (Gaul ás Kárpáti, 2018) a moduláris tantervi
építkezést és ezzel az elmélyült képességfejlesztést, a sok területet rövid idő alatt érintő
módszertani megközelítés helyett.
Összegezve, a két részteszt dimenzióihoz tartozó feladatokat (FFSZ és SZJ) a legalacsonyabb képességszintű diák is magas valószínűséggel oldotta meg helyesen, a
továbbfejlesztésnél ezen a két dimenzión belül érdemes nehezebb feladatokkal bővíteni
a tesztet.
Összegzés
A tanulmány megerősítette, hogy a színpercepció és színértelmezés mérésére kidolgozhatóak és már a beiskolázás korai pontjain
is megbízhatóan alkalmazhatóak a technológiaalapú tesztek. Ezek a mérések alacsony
költségek mellett bármikor elvégezhetők, a
tanárok részéről kevés többlet-időráfordítást
igényelnek, ugyanakkor fontos információkkal szolgálnak a diákok vonatkozó képességfejlettségi szintjéről, segítve a pedagógusok
munkáját.
A nagymintán elvégzett strukturális
egyenleteken alapuló elemzések rámutattak, hogy a vizuális képességek színérzékeléssel és színértelmezéssel kapcsolatos
komponensét négy részképesség alkotja:
színérzékelés, szín-és formafelismerés,
színmemória és színjelentés, azonban ezek
a komponensek változnak, és látens módon
függnek össze.
A lányok teljes és résztesztek szintjén is
jobban teljesítettek, mint a fiúk, ami hasonlóságot mutat Siu, Lam & Wong (2015) eredményeivel, ahol a fiúk és a lányok közötti
különbségeket a színjelentésre vonatkozóan
mérték fel. Más egyéb vonatkozást a nemzetközi szakirodalomban a színpercepcióra
vonatkozóan nem találtunk.
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A tanulmány alátámasztja,
hogy a színpercepció és színértelmezés mérésére kidolgozott
online teszt már az iskolakezdő
szakaszban is alkalmazható,
gyors és objektív visszacsatolást
biztosítva ezáltal a pedagógusoknak tanulóik teljesítményéről az adott képességterületeken. A tesztrendszer egyes
elemeit felhasználtuk az MTAELTE Vizuális Kultúra Szakmódszertani Kutatócsoportja
Moholy-Nagy Vizuális Modulok
– a 21. század képi nyelvének
tanítása című projektjének
előmérésben. A pedagógusok
osztályonként és tanulónként
visszajelzéseket kaptak az
eredményekről, így célzottan,
az egyéni fejlődési szinteket
figyelembe véve alakíthatták ki
fejlesztő programjaikat.

Tóth Alisa – Kárpáti Andrea – Molnár Gyöngyvér: A színpercepció és színértelmezés mérése 7-9 éves diákok körében

A tanulmány alátámasztja, hogy a színpercepció és színértelmezés mérésére kidolgozott online teszt már az iskolakezdő szakaszban is alkalmazható, gyors és objektív
visszacsatolást biztosítva ezáltal a pedagógusoknak tanulóik teljesítményéről az adott
képességterületeken. A tesztrendszer egyes elemeit felhasználtuk az MTA-ELTE Vizuális
Kultúra Szakmódszertani Kutatócsoportja Moholy-Nagy Vizuális Modulok – a 21. század képi nyelvének tanítása című projektjének előmérésben. A pedagógusok osztályonként és tanulónként visszajelzéseket kaptak az eredményekről, így célzottan, az egyéni
fejlődési szinteket figyelembe véve alakíthatták ki fejlesztő programjaikat. A három
éves, felmenő rendszerű iskolai kísérlet három kiemelt fejlesztési területének egyike
a színpercepció (a másik kettő a térszemlélet és a vizuális kommunikáció). A fejlesztő
program sikerességéről szintén e tesztcsomag egyes résztesztjeinek felhasználásával, az
eDia kompetencia-orientált, interaktív értékelő rendszerében győződhetünk majd meg a
2019 tavaszára tervezett utómérésekben.
Tesztünk hiánypótló, mivel lehetővé teszi a vizuális képességrendszer fontos részképességeinek objektív, költséghatékony és azonnali visszajelzést biztosító, online mérését.
A kutatási eredmények fejlesztési irányokat is kijelölnek, és ezzel elősegítik a Vizuális
kultúra tantárgy kutatás alapú tantervi innovációját.
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lehetőségei az empirikus kutatások gyakorlatában.
Budapest: Gondolat Kiadó.
Molnár, G. & Csapó, B. (2013). Az eDia online diagnosztikus mérési rendszer. XI. Pedagógiai Értékelési
Konferencia. Szeged, 2012. április 11-13. 82. o.
Molnár, G., Makay, G. & Ancsin, G. (2018). Feladat- és tesztszerkesztés az eDia rendszerben. Szeged:
SZTE Oktatáselméleti Kutatócsoport.
Muthén, L. K. & Muthen, B. (2010). Mplus 6.0. Los
Angeles, CA: Muthén & Muthén.
Pataky, G. (2012). Vizuális képességek fejlődése 6-12
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Köszönetnyilvánítás
A tanulmány Az Emberi Erőforrások Minisztériuma ÚNKP-17-3 kódszámú Új Nemzeti
Kiválóság Programjának támogatásával készült. A közlemény alapját képző kutatás az
MTA-ELTE Vizuális kultúra szakmódszertani kutatócsoport, Moholy-Nagy Vizuális
Modulok – a 21. század képi nyelvének tanítása projekthez is kapcsolódik. A tanulmány
elkészítését a Magyar Tudományos Akadémia Tantárgypedagógiai Kutatási Programja
és a Szegedi Tudományegyetem Oktatáselméleti Kutatócsoportja támogatja. A szerzők
köszönetet mondanak Fabulya Zoltánnénak, a Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula
Pedagógusképző Kara oktatójának, művész-tanárnak a tesztfeladatokhoz fűzött észrevételeiért.
Absztakt
A színek befogadása és a színnel való alkotás a vizuális nevelési programok egyik fontos komponense világszerte. 2018-ban a Nemzetközi Színtani Társaság magyar részvételű Oktatási Szakosztálya kutatási programot
kezdeményezett, amelyben a színek oktatásának eredményességét vizsgálják a közoktatásban. Tanulmányunk
egy nemzetközi használatra alkalmas, a színpercepció és színértelmezés mérésére fejlesztett online teszt használatának lehetőségét mutatja be kisiskolás korban. A rajzpedagógusok munkáját segíteni hivatott mérőeszköz
tartalmi kereteinek ismertetése (Tóth, 2017) után bemutatjuk a pilot vizsgálatokat követő (Tóth, Molnár és
Kárpáti, 2017) nagymintás adatfelvétel főbb eredményeit. A mintavételben 142 iskola második osztályú
tanulója vett részt (N=4183, M_age=8,80). A tesztet az eDia online értékelési platformon keresztül szerkesztettük, majd közvetítettük ki. A 48 itemes mérőeszköz belső konzisztenciája magas volt (α=.83). A strukturális
egyenleteken alapuló elemzések rámutattak, hogy a vizuális képességek színérzékeléssel és színértelmezéssel
kapcsolatos komponensét a következő négy részképesség alkotja: színérzékelés, szín-és formafelismerés,
színmemória és színjelentés. Ez az eredmény alapja lehet egy hatékonyabb színoktatási tanterv-rész kidolgozásának, a tanítandó tartalom, a fejlesztési területek és az iskolai korosztályokhoz kötött eredménycélok és
a pontosabb meghatározásának. A színpercepció és színértelmezés mérésére kidolgozott online teszt már az
iskolakezdő szakaszban is alkalmazható, gyors és objektív visszacsatolást biztosít a pedagógusoknak tanulóik
teljesítményéről egy, a munka világában és a magánéletben egyaránt alapvető jelentőségű képességterületeken.
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Towards a standard conceptual framework of local economic development

Qualitative research, based predominantly on case studies, is the most frequently applied
method of analysing local economic development (LED).
Capková (2005) has compared and assessed the local economic development practices of
settlements in a wide range of Central and Eastern European countries. In doing so, she
identified certain major groups of features and research questions which cover both the
political-administrative background and financial-economic dimensions. In her analysis,
LED involves measures and incentives in the following major policy areas: attracting
external investment and developing the local business environment. Capková (2005)
highlights the importance of strategic planning and partnerships by taking into
consideration the differences between urban and rural localities and the role of EU
subsidies. Capková (2005, 5) has called for the systematic collection of data about LED.
Wong (2002) attempted to develop a quantitative LED indicator system using a
’valuative-theoretical approach’ method that was developed along three (social,
economic, and physical) dimensions. The author defined an analytical framework
consisting of 11 factors (which was later supported by the relevant 11 indicators), the
purpose of which was to promote the definition and formulation of policy issues and to
facilitate the process of planning and decision-making. The first group of factors is
formed by ‘traditional’ factors such as physical factors, location, human resources,
finance and capital, infrastructure, knowledge and technology, and industrial structure.
The factors of institutional capacity, entrepreneurial culture, community identity and
image, as well as quality of life, are called ‘spiritual’ (i.e. softer, less tangible factors) by
Wong (2002).
Wong (2002) notes that the theoretical and empirical justification of soft (intangible)
factors is weaker because the cause-effect relationships between these factors and LED
processes are generally unclear, so their measurability is more difficult. She also notes
that the exact content of the factors (indicators) is very different from country to country.
A corresponding piece of empirical research, an expert survey among LED operatives,
was carried out in Great Britain. One of the lessons learnt was that LED practitioners as
a rule expect immediate results from traditional LED factors, and activate soft factors
only afterwards. Human resources were considered the most important of the former
factors (Wong 2002).
Mezei (2008) investigated Hungarian settlements and evaluated domestic local economic
development practices and development tools with the help of indicators developed
specifically for Hungarian conditions. Her data were collected using a questionnaire
method by applying a system of six evaluation aspects, as follows: LED planning,
financial situation, enterprise development, partnership, institutional system, and
infrastructure development. Here, the investigation of partnership relations was a new
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element compared to Wong’s criteria (2002) and, according to the results of the research,
proved to be a highly influential factor.
Kiss and Racz (2019) evaluated LED strategies of Hungarian settlements using a
qualitative case study method. The system of criteria used in their paper is partly based
on current theories of economic development and partly on recent trends in evaluation
(Wong 2002). In particular, their analysis uses a method characterized by five groups of
LED factors which are supported by additional indicators for each of these factors. The
following part of this paper offers an overview of these factors.
2

The first group of LED factors: main characteristics of the settlement

These factors are as follows:
• The size of the settlement with special respect to its relative size considering the
region’s characteristics;
• Determining geographical/locational features, such as the distance from the center
of the region, access to labour markets, access to other markets and to suppliers;
• Infrastructure and other physical factors, such as the amount of available land, the
accessibility and quality of roads, sewerage and other utilities;
• The determining social characteristics of the settlement and population, such as the
number of enterprises, educational level, economic status of the population, etc.
According to the relevant literature, the size of a settlement is a major factor in LED (see
e.g. Bennett 1991; Capková 2005; Mezei 2008). Bennett (1991) distinguishes between
four types of LED in an international context, whereby settlements are classified
according to their size, the focus of LED, and the development model that is followed. In
particular, Bennett (1991, 25–26) uses the following classification: 1. Large cities and
world cities; 2. Metropolitan areas; 3. Central places with specific hinterlands or periurban commuting areas; and, 4. Dispersed rural areas with no accessible local market.
Capková (2005, 14) demonstrates that large urbanized cities are much more committed
to economic development compared to their smaller counterparts, and this can be
explained by their better access both to a wider scope of expertise and to greater financial
capacities.
Surveys of Hungarian settlements and the associated analysis have shown that the size of
local government determines to a large extent both the possibilities and the practice of
local economic development (Mezei 2008; Ritter and Nagy 2017; Molnár et al. 2017).1
In larger settlements, classical economic development programs are being carried out as
a rule, while the competitiveness and attractiveness of smaller settlements tend to be
facilitated by so-called ‘special economic development’ programs (Mezei 2008, 57).
Settlements in Hungary depend strongly on development resources. Regarding access to
development resources, as a rule larger settlements are in a worse position than smaller
ones, therefore they are compelled to spend relatively more on economic development
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goals from their own budgets. The research also states that co-operation with local
businesses is largely dependent on size: the smaller the settlement, the more unlikely and
uncertain the partnership between local government and local businesses. Moreover,
business-to-local-government relations additionally depend on the social characteristics
of the settlement (educational level of the population, labor market characteristics,
number and nature of enterprises, etc.) and on the partnership-building skills of local
management (Mezei 2008, 53–55). Social characteristics also depend on the history and
traditions of the settlement; for example, there are settlements which in the past were
populated predominantly by agricultural laborers, and these differ in many respects from
other settlements which have a significant entrepreneurial past.
Location-based factors such as access to product markets and suppliers are frequently
mentioned in the relevant literature (e.g. Wong 2002, 1837). In Hungary, besides these
geographical location factors, labor market conditions are important as well. Locationbased benefits are also influenced by the availability of infrastructure, such as transport
and communication networks.
3

The second group of factors: resource endowment

This group consists of the following factors of local development:
• The financial resources of the settlement, such as own incomes, state aid, and EU
support;
• Human resources, such as qualified administrative or management experts;
• Institutions and organizations engaged in LED such as NGOs, cooperatives, etc;
• Technological resources such as incumbent local industrial installations.
Capital investment is a major driver of LED (Wong 2002; Capková 2005), in spite of the
fact that in most cases the flow of finances lies outside the control of local governments.
Instead, in this age of globalized finances and all-pervading information technology,
significant decisions about investment are taken by transnational corporations (Wong
2002, 1841). Although the exact relationship between financial decentralization and
economic development is still unclear, it can be stated that greater financial freedom
facilitates local development (Capková 2005). The former author therefore sees a certain
level of financial autonomy as one of the most important factors in LED practice. If
expectations about increased social responsibilities are coupled with scarce local
financial capacities and limited autonomy, this combination of circumstances will result
in tension, emphasizes Capková (2005).
Wong (2002) demonstrates the difficulties of assessing institutional capacity and
recommends the application of qualitative methods for this purpose. The results of his
expert survey show that human resource allocation and institutional capacity are among
the most important LED factors. However, some researchers doubt that greater
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institutional capacity results in better or more progressive decision making (see e.g.
Clarke 1995; Wong 2002).
Capková (2005, 197) notes that local government capacity and the efficiency of policy
decisions are more closely related to socioeconomic factors (education, poverty, etc.)
than to geographical location. She considers the existence of administrative capacity as
one of the key factors of LED because, according to the author’s research, the capacity
of local government is greatly influenced by the quantity and quality of available local
human resources (skilled officials and professionals) (Capkova 2005). Typically, there is
an abundance of potentially less skilled employees, but a scarcity of people with adequate
qualifications. Therefore, the education of a local professional team should be the focus
of economic development. According to Getler and Wolfe (2004), the knowledge
management of local society depends on the means by which local actors and institutions
meet, and the depth of their communication and co-operation with each other. For an
institution to learn, reflexivity and feedback is needed.
Overall, it can be concluded that the availability of institutional and technological
capacity and a certain level of qualified human resources are essential for successful
economic development.
4

The third group of factors: strategic planning, projects, programmes and
other policy instruments of LED

This group consists of the following factors:
• Supporting measures of the central government, e.g. subsidized projects;
• Various forms of strategic planning, e.g. long-term planning or plans associated
with ad hoc programmes / projects;
• Adjusting the application of various development instruments to the selected
direction of development objectives (community-focused / business-focused /
holistic).
International studies have shown that providing support for private investment and
creating jobs are the most typical economic development activities of local governments.
However, as recent research shows, there is a growing trend for local governments to
initiate activities beyond their traditional role to serve wider social interests, such as
supporting minorities, disadvantaged groups, and other vulnerable target groups of local
policies. Another example of an LED objective that goes beyond economic growth is
striving for a fairer distribution of the costs and benefits of economic development
(Morgan 2009, 2). In Hungary, local economic development initiatives are characterized
by a strong social orientation (Czene and Ricz 2010; G. Fekete 2011). Frequently, these
initiatives are institutionalized as social land programs or social cooperatives (Kiss and
Racz 2019).
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Local governments can choose from a very wide range of measures to develop the
economies of settlements. Surveys conducted on an international level have revealed that
the most typical areas of activity are the following: infrastructure development, using real
estate for private sector development, supporting businesses, facilitating cooperation and
networking, lobbying for settlements, promoting local agendas at the national level,
developing and implementing LED strategy, and supporting LED with specific planning
exercises and business case development (Pugalis and Tan 2017).
Leight and Blakely (2017, 139–141) identified four roles for local government:
coordinating various actors; facilitating action and events that improve the cohesion of
the local community; stimulating and promoting the creation of local businesses; and,
finally, local governments sometimes also become entrepreneurs or developers
themselves. An efficient activity of many local governments is using common land or
buildings for economic purposes in order to benefit the community. On the other hand,
Capková (2005, 10) has identified the following types of LED instruments: financial
instruments, property-related instruments, marketing, infrastructure development and
providing technical and information assistance.
Research on approaches to LED in the settlements of Eastern European countries has
revealed that most settlements have organized their development concepts around a single
project or a few items from projects, but the resulting plans lack a strategic approach and
do not serve as an organic and sustainable basis for the development of the local economy
(Capková 2005; Mezei 2008). Some researchers have called this approach ‘ad-hoc
project-based development,’ and contrasted it with strategic, ‘programme-based
development’ (e.g. CCG 2012; Kiss 2018). On the other hand, Bennett et al. (2004),
following an examination of the new tendencies of the economic development strategies
of the United Kingdom, outlined three main directions: ‘community-focused strategies’
which build on the needs of communities, ‘enterprise-focused strategies’, and a
combination of these two approaches, also called the ’holistic approach’.
5

The fourth group of factors: co-operation and co-ordination

This group consists of the following factors:
• The range of local actors involved in LED, such as local government, local
businesses, professional associations, civil organizations, etc.;
• The extent and type of co-operation within the municipality and with external
stakeholders, and the duration of these forms of co-operation (e.g. long-term cooperation, or co-operation limited to a specific project);
• The methods used to promote co-operation (e.g. top-down, bottom up);
• The styles and means of co-ordination (e.g. paternalistic, and the business
approach).
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Ritter and Nagy (2017) have identified the range of local actors involved in economic
development as follows: local government, local businesses, professional associations,
civil organizations, central government, local population, external experts and
consultants, higher educational institutions and research centers in the region. According
to their results, the actors most involved in local development agree that the key to success
is to rely on the expertise of external specialists (such as the government and universities).
In practice, the organizations of central government typically cooperate with local
governments and with local or regional companies in the field of economic development,
while relationships with universities are rare.
The success of local economic development depends on the co-operation of those who
control the resources, according to Mezei (2008).
Bennett et al. (2004), from an analysis of LED in Great Britain, also highlight the
importance of building partnerships. However, the authors also point out that cooperation
is not always successful. According to their observations, partnerships between local
governments and socially engaged non-profit organizations are more frequent than
partnerships with businesses.
Frequently, it is the responsibility of local governments to co-ordinate a wide range of
stakeholders of LED. Leight and Blakely (2017) have pointed out that local governments
coordinate predominantly the local activities of government agencies, local communities
and enterprises. The aim of coordination is to ensure that the above-described
stakeholders follow identical aims, and that projects are consistent with state and local
policies. According to the authors, coordination between state and local governments in
issues of LED is more efficient on a regional level than on a local level; and regional
organizations of local governments can be catalysts in this process (Leight and Blakely
2017, 140). Capková (2005) emphasizes two types of governance: ‘paternalist’, and the
‘business’ approach. In her opinion, the latter approach is more desirable. However, case
studies of LED strategies investigated in Hungary have proved that a paternalistic
approach to leadership can work under certain conditions (Kiss and Racz 2019).
6

The fifth group of factors: innovation and sustainability

This group consists of the following factors:
• Innovative LED methods, solutions, and processes;
• Factors and predictors of sustainability (identification of needs, long-term
strategies, a combination of funds, the improvement of participants’ knowledge and
competences, networking, mobilization of the local community, monitoring of
innovative solutions).
Technological innovation and knowledge infrastructure are important competitive forces
in economic development (Schumpeter 1934; Wong 2002). Empirical research has
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demonstrated that regions and settlements where the competitive advantage of actors is
based on innovative ideas maintain their position permanently in the long term. On the
other hand, in the competition between territories those actors which rely on outdated
technologies, sectors, institutions and organizational processes fall behind (Bajmócy
2011; Lengyel and Bajmócy 2013).
From an analysis of innovative methods, solutions and processes for LED, Bajmócy
(2011) highlights that the content and focus of local innovations always appear as a
specific combination of local challenges and endowments. Lengyel and Bajmócy (2013)
emphasize that local governments involved in local development play a key role in
coordinating the interactive learning processes of local actors and in disseminating
innovation.
G. Fekete (2013) investigated innovative LED solutions in the EU. According to her
overview, innovations can be embodied:
• In new partnership agreements;
• In tailor-made training;
• In new ways of promoting training activities and institutions;
• In the resourceful organization of advocacy and public services;
• In novel approaches to employing and re-employing unemployed persons;
• In creating jobs for members of vulnerable strata of society (e.g. for disadvantaged
people in local public institutions);
• In the promotion of self-employment by setting up consultancy services;
• And in facilitating non-market modes of local exchange and trade, e.g. developing
markets and services of the social economy.
Keller et al. (2016) investigated the conditions of the long-term viability of community
economic development programs and found that the sustainability of these types of local
development programs depends essentially on the structure and size of the associated
networks of stakeholders. Complex programs with multiple goals and complex systems
have greater potential for sustainability if the network of participants is powerful and
heterogeneous. Németh (2014) evaluated local development programs that proved to be
sustainable in the long term and found that such programs had in the first place responded
to local challenges and had met local needs by using local resources.
Picciotti (2017) examined the conditions of sustainability of social enterprises involved
in local economic development. In particular, he investigated the mission statements of
these organizations and found that organizations that proved to be sustainable were those
which actually succeeded in contributing to solving the problems which gave birth to the
organizations in the first place. Sustainable social enterprises were able to generate
additional local development projects and became the driving forces behind sustainable
local development. According to the author, sustainable operations are primarily driven
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by the following factors: the accurate identification of needs, continuous improvements
in participants’ knowledge and competences, efficient networking, mobilization of the
local community, and continuous learning about organizational solutions, models and
developmental pathways from other organizations.

Notes:
1 The following publications offer a wider overview of LED: Syrett (1995); Bartik (1991); Bennet
et al. (2004); Pearce and Mawson (2003); Tello (2010); Pugalis and Tan (2017); Capkova (2005);
Mezei (2008); G. Fekete (2013); Ritter and Nagy (2017).
1 Molnár et al. (2017) point out – among other things – that farm size and expertise are related to
each other: in the case of economic development programs for employment in larger settlements,
there is already a need for a type of expertise (managing people and small businesses) which is
usually not provided by an ordinary mayor or office worker.
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Introduction

The term ’Local Economic Development’ in the 1990s predominantly involved activities
like the elimination of obstacles hindering economic growth, the management of the
problems that arise from the imperfect operation of the market, and the creation of jobs
(Faragó 1991; Bingham and Mier 1993; Blair 1999). However, more recent approaches 1
have defined local economic development (LED) as a conscious strategy by which local
stakeholders and institutions aim to promote the most efficient use of local resources
(Capková 2005; Bajmóczy 2011; Lengyel and Bajmóczi 2013). As such, the focus of
LED is broader than merely meeting economic goals. It is aimed at implementing quality
changes such as transforming the employment structure, managing social problems, or
improving quality of life (Puljiz 2004). This paper uses the latter, broader concept of
LED.
The focus of local economic development is constantly changing in line with economic,
social and environmental challenges (World Bank 2004). From the 1960s to the early
1980s, LED concentrated on investing into physical infrastructure. During the second
wave of LED – from the 1980s to the middle of the 1990s – the focus was on the
preservation and growth of existing businesses. From the 1990s onwards, the concept of
LED concentrated on soft infrastructure investments, public private partnerships,
network-building and organizational development. Regarding the actors involved in local
economic development, the role of local government has been strengthened during the
last decades to the extent that – according to certain approaches – economic development
is the primary responsibility of local governments. Based on this concept this World Bank
publication aims to evaluate not only the activities of local governments (LGs) in
economic development, but also LED as a strategic tool for managing local challenges.
The analysis focuses on LGs operating in areas with complex structural disadvantages,
as this situation puts particular emphasis on LED.
2

Conceptual framework and theories

Should the state interfere with economy and, if so, to what extent? This question
continues to be subject to debate. Numerous researchers have claimed that these two
sectors exist in a mutually complementary relationship, and that the state evidently
depends on the economy as it needs income to operate. However, the issue of the
necessity and extent of state interference is subject to controversy (Block and Evans
2005). Proponents of laissez-faire philosophy claim that the economy works optimally if
the state does not interfere. In contrast, many economic sociologists (i.e., Weber, Polányi,
and Granovetter) have proved that the economies of different cultures are deeply
embedded in social and political structures and institutions. Block and Evans (2005, 505)
– among others – also add that embedded institutions change dynamically due to
innovation, and this reflects on the relationship between the state and the economy.
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During the last 20–30 years there has been a shift in Western Europe and the USA towards
a new kind of development policy – governments have realized that they are now ’forced’
to deal with economic problems (high unemployment rates, low real wages, budget
deficits, and so on) and to interfere with the operation of the market. Although there are
debates regarding the consequences of this process, interfering with local economies is
today a global trend.
In the USA this is typically undertaken by providing support for the research activities of
companies and for industrial modernization, and also by providing capital and training to
companies and small businesses (Bartik 1991). Since 1979 the UK has been following a
‘third way’ policy that promotes equal opportunities and the involvement of citizens in
the government. The importance of LGs has increased in economic development since
the 1980s due to the need to address local priorities and demands, and the system of
governments and EU funding (Bennett et al. 2004, 211).
As for the countries of Central Europe, the shift came after 1990 due to comprehensive
social and economic changes when social and economic problems culminated. The
liquidation or transformation of large industrial and agricultural companies, increasing
unemployment, and growing social inequality forced LGs to extend their activities;
namely, to fulfil their increased social duties by facilitating local development. This was
not the typical case in these countries until this time.
The negative impacts of the economic and social transformation from socialism were felt
more strongly in rural areas where the gap left by the liquidation of uncompetitive stateowned companies was not filled, or only gradually filled by new investors and local
businesses with significant employment capacity (Buček 2005; Lengyel and Bajmóczi
2013). Local governments that found themselves in a difficult situation due to structural
changes (mainly in industrial locations) were forced to deal with social problems alone,
while increasingly having to meet the challenges of the market (Pearce and Mawson
2003; Capkova 2005). Central Europe was characterized by a policy of decentralisation
with the main goal of integrating local needs into governance. As a result of these
processes, the role and responsibility of LGs increased significantly with regard to
economic development (Capkova 2005).
In general, globalization trends have increased the significance of the local: solutions
aimed at dealing with problems locally are gaining in importance, and municipalities are
being forced to specialize to benefit from their comparative advantages (G. Fekete 2013).
Local governments play a strategic role in this process as the organizations that are in a
position to include, mobilize, and coordinate different stakeholders: the local population,
businesses, NGOs, companies, and volunteers (Bennett et al. 2004; Capkova 2005).
Therefore, the involvement of LGs is a necessary but not sufficient condition since LGs
are dependent on government, other stakeholders and funds, and, as such, cannot engage
in local development alone (Pearce and Mawson 2003; Bennett et al. 2004; Mezei 2008).
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3

Trends and facts

3.1

Decentralization and LD

For several decades the relationship between the level of decentralization and the rate of
economic growth has been investigated as a focal question in international research into
local government and local economic development. Countries that implemented
decentralization policies have a multi-tiered system of government wherein lower levels
have independent tasks, competencies and budgets. Local governments play an important
role in distributing funds as they have more information about the needs of local residents
– provided that the principle of subsidiarity is adequately implemented within the
government structure (Vigvári in Tóth 2014).
However, research shows that although fiscal decentralization contributes to economic
growth to a certain extent, beyond a certain level the relationship becomes negative
(Thiessen 2003). Furthermore, the effect of decentralization is greater when it is
supported by a reliable, high-level institutional environment (Buser 2011; Kyriacou et al.
2015). Nevertheless, there is some controversy regarding the relationship between
decentralization and territorial disparity, and many researchers have attempted to identify
the direction and defining factors of these relationships (Canaleta et al. 2004; RodriguezPose and Ezcurra 2009; Kyriacou et al. 2015). Some researchers have found that an
increase in fiscal decentralization leads to a decrease in regional disparities (Ezcurra and
Pascual 2008). Other papers show the more complicated interdependence between the
degree of decentralization and territorial disparities and draw attention to the fact that
other conditions are also decisive in this matter (for example, the level of economic
development, and the state and quality of institutions). Rodriguez-Pose and Ezcurra
(2009) found that there is a strong correlation between the results of fiscal
decentralization and the level of economic development, and the degree of redistribution
and the level of regional disparity within the affected country. In high-income countries,
the delegation of governance to a local level results in a decrease in regional disparities,
while in low- and medium-income countries fiscal decentralization increases regional
disparities.
According to a paper that evaluated local development efforts in the context of the EU,
the structure and comparison of local and central government spending is a suitable
indicator for highlighting the role LGs play in development (Rusu 2014). In the EU, an
average of 11% of local-level budgets are dedicated to tasks related to the economy. In
some Member States (for example, the Czech Republic and Ireland) this proportion is
over 20%. General public service spending (for example, the operation of political
organizations, and general public administration spending) is important from the
perspective of local economic development. These factors account for 20% of local
budgets, on average, within the EU, albeit with significant differences among Member
States (Rusu 2014).
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Our analysis which is based on the following case studies on the LED activities of
Hungarian settlements support the hypothesis that the delegation of responsibility for
governance to lower, local levels has a notable effect on sustainable economic growth
and development. However, the extent of this effect largely depends on the characteristics
of the governance and institutions and on territorial disparities.
3.2

Roles of local governments

Most countries have no legally binding rules that specify whether local governments are
required to be involved in local economic development. If a LG takes on this role, it is
added to its responsibilities as an additional function. Such LGs perform an ’integrated
economic development role’ (Pugalis and Tan 2017, 6). The participation of LGs in
economic development may vary greatly. The extent and type of interventions depend on
a number of external and internal factors such as demographics, the characteristics of the
economic environment, and the available financial and human resources and decisionmaking factors that have an effect on economic development. The economic development
activities of local governments are traditionally divided into two categories: (i) grants
designed to incentivize businesses that have the potential for greater economic
development, and (ii) strategic initiatives for changing tax, budget and government
policies to facilitate the growth of the local economy (Bartik 2003).
Based on international studies (ICMA2 data collected in 2004), the most typical
economic-development-related activities of local governments are providing support for
private investments and job creation. However, as recent research shows, there is a
growing trend for LGs to take on activities beyond their traditional role that serve wider
social interests (meet the needs of minorities, disadvantaged groups, and so on) and to
promote the fairer distribution of the costs and benefits of economic development
(Morgan 2009, 2).3
As far as everyday practice is concerned, local governments may play a very varied role.
On an international scale, the most typical areas of activity are the following (Pugalis and
Tan 2017): infrastructure development and wealth creation; the business-friendly
planning of land use; business support; cooperation; networking; lobbying and
promotion; the strategic planning of economic development; undertaking feasibility and
capacity studies; developing business cases; and conducting sector-based research and
stakeholder mapping exercises.
Leight and Blakely (2017, 139–141) have identified four roles of local governments: LGs
are ‘coordinators’ of different actors; they are ‘facilitators’ regarding their attempts to
improve the environment of the local community; they are ‘stimulators’ as they can
promote the creation of local businesses; and LGs are also sometimes ‘entrepreneurs or
developers.’ LGs can use common land or buildings for economic purposes to benefit the
community.
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LGs may perform their LED activities through different structures: some LGs have a
planning department to implement economic development functions (an ‘in-house
model’), while others outsource these activities to external service providers (for
example, NGOs) (an ‘arms-length model’). Numerous LGs use a mixture of these two
models and vary the method used for economic development based on changing
circumstances, requirements and priorities (Parker and Donaher 2012).
As demonstrated by various studies, the spectrum of the roles of local governments is
extremely wide; there are significant differences between countries but there is a common
trend for LGs to increasingly promote partnerships, cooperation and innovation.
Additionally, it is now an important task of LGs to collect and use local knowledge and
to support, empower and coordinate existing and potential economic operators to increase
the effectiveness of their cooperation (Bartik 1991; Pearce and Mawson 2003; Bennett et
al. 2004; Capkova 2005; G. Fekete 2013; Pugalis and Tan 2017, etc.). Best practices
show that networks based on common interests may prove to be a stable form of
coordination if membership is limited to the partners that may contribute to local
economic development with significant resources, especially if the roles of members are
balanced. Local governments often act as catalysts in such partnerships (Tello 2010).
In Hungary over the last 6–7 years the government has manifested a strong desire for
local governments to organize farming. This preference has been manifested in various
tender-based subsidies offered for local governments. As result, the roles of local
governments have expanded to include this new task, themselves becoming market actors
(See e.g. Lendvay and Nagyné 2013; Váradi 2015; Molnár et al. 2018).
4

Comparative case studies

4.1

Assessment criteria and LED Factors

The selection criteria for the location of case studies were that the settlements should be
located in a disadvantaged area, and that the respective local governments should act
according to a complex model of settlement development. In the selected case study
settlements local economic development is based on the cooperation of numerous
institutions and local interest groups (e.g. local government, cooperatives, and non-profit
organizations), while the above-described stakeholders in development use a
sophisticated system of development tools, including participating in domestic and EUfunded programs and launching local initiatives with a focus on the training of human
resources. Based on our preliminary research into the orientation of local government
participation, we have chosen different types of cases that cover several types of LED
strategies. In particular, we wanted to include into our sample both demand-oriented
strategies that focus on citizens’ needs, and also supply-oriented LED strategies that focus
on the interests of local businesses. The aim of this qualitative research was thus to create
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a typology of LED strategies through analysing the complex economic development
practices of municipalities of disadvantaged settlements in Hungary.
The LED Factors taken into consideration were as follows: 4
1. The main characteristics of the settlement, such as the size of the settlement; factors
arising from determining geographical features and endowments, infrastructure and
other physical factors; the social characteristics of the settlement and the main
characteristics of the population;
2. Resource endowment (financial resources; human resources; institutional resources;
technological resources);
3. Strategic planning, the system of tools of the LED (governmental roles; form of
strategic planning; direction of development; objectives and devices);
4. Cooperation and coordination (local actors involved in LED; extent and type of
cooperation; methods of promoting co-operation; means of coordination);
5. Innovation and sustainability (innovative elements of LED; sustainability factors and
predictors).
5

The Bácskaháza case study5 – ’Business-oriented’ development

5.1

Main characteristics and available resources of the settlement

Bácskaháza is a district centre in the south of Hungary near the Serbian border. The
settlements in this area are faced with a complex set of disadvantages. The population of
Bácskaháza is in constant decline. In line with local endowments and traditions, the
majority of businesses are active in the field of agriculture and food. The system of local
public service institutions is comprised of several participants, and most institutions are
operated through inter-municipality cooperation. The municipality has a kindergarten, an
elementary school, a cultural centre and a ‘training’ swimming pool. The infrastructure
of social and health-care institutions is well established. A family assistance office, an
employment office and a clinic are also available. Besides the relatively large population
(6853 people in 2018), the reason for the well-established infrastructure is the idea of the
local government that providing sufficient quality public services is a precondition for
stopping further population decline and fostering the development of the local businesses
that create jobs.6
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LED orientation and strategies

The economic development activities of the local government have two dominant
elements: on the one hand, they involve implementing measures to improve the
employment- and income-generation conditions of the local population, while on the
other hand they support local businesses by sustaining the conditions and business
services necessary for their operation. In recent times, the priorities within these two
elements have varied depending on changes in the macroeconomic environment. In the
wake of the crisis of 2008, the priority was to help those employees who had lost their
jobs on the primary labour market. Following this, in the last few years the economic
development activities of the local government have focused on providing support to
local businesses. Beside developing existing enterprises, the local government has paid
more attention to motivating those economic actors who were either looking for local
(Bácskaháza) employees or intended to establish a company within the settlement.
5.3

LED toolkit

From the beginning, LED was based on a process of collective systematic thinking
founded on a knowledge of local capacities. As the economic crisis of 2008 unfolded, the
local government started to offer jobs to employees who had lost their jobs on the primary
labour market. These were agricultural jobs in the framework of various public
employment programs, financed by central government funds. A large number of these
jobs were created and maintained by the agriculture-oriented public employment
programme ‘START’ which started in 2011. Most of these workplaces were created on
the fifty hectares of land and farm buildings owned by the local government. As a part of
the program financed by central sources, the nearly 200 workers in public employment
started cultivating arable crops, fresh vegetables, hothouse vegetables and producing
seeds and raising plants under the management of agricultural experts.
The goods locally produced were primarily used for local consumption: products were
sold to local mass catering institutions and directly to locals. A common brand was
created (Bácskaháza Portéka) for the locally produced food and craft products which has
also supported the marketing of the products of local businesses, such as goat cheese,
meat products, and craft products. A local shop was opened exclusively for branded
products, which are promoted at local and national events and on the internet. To facilitate
local consumption, the local government operates a voucher scheme to provide locals
with non-monetary aid. In spite of such measures, the lack of demand is the current
challenge of this LED strategy, which is based on food production. Therefore, the local
government must find and create sales channels that go beyond local markets.
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Coordination and partnerships

During the last decade, the legal form and the ownership structure of the economic
activities of the local government have undergone changes. In the first years LED
activities were undertaken by the employees of the local government. Later, a non-profit
limited company was founded (owned exclusively by the local government) that creates
vegetable-based products with the involvement of the locals that take part in the public
employment programme. Additionally, a few years ago the local government established
a cooperative to process vegetables and fruit and to sell products. Subsequently, the LG
established another social cooperative with a new profile: this initiative offers various
services to businesses active in the agricultural sector (e.g. outsourcing workers, or
providing services using farm equipment). The local social cooperatives have received
considerable funding from external sources.
The local government has taken steps in recent years to extend economic relationships
with entities outside of the village by contacting the municipalities, businesses,
manufacturers, and consumers of the LEADER community of the area.7 The goals were
the following: organizing the network of product producers, exploring regional markets,
aligning manufacturing, and offering a competitive product portfolio.
5.5

Innovation and sustainability

The employment of agriculture and food industry experts has been a top priority for the
local community. This was regarded as a precondition for creating high quality products
and of mobilizing local, existing resources, such as assets of arable land, real estate,
knowledge and traditions. Operational risks have been reduced by organizing activities
into clearly separated organizational units. As a result of this, the operation of the overall
system has not been endangered, even though one of the co-operatives has experienced
problems. While the local consumption of locally produced goods is the focus, the key to
the sustainability of the Bácskaháza economic development program is reaching external
markets. For this purpose, steps have been taken to identify market partners with greater
demand for products.
Due to the macroeconomic changes of recent years, the focus of LED has changed in
Bácskaháza. Today, the primary goal of the local government is to create a business
environment that supports local businesses that have the potential to create a significant
number of new jobs. Additionally, the LG promotes external enterprises that are willing
to utilize local resources. This is a change compared to the previous strategy of the LED,
which was focused on directly satisfying labour needs. This change of direction in local
development strategy has been reflected in the institutional background, in the
infrastructural characteristics, and in the resulting partnerships.
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6

The Tófalva case study8 – ‘Holistic development’

6.1

Main characteristics and available resources of the settlement

Tófalva has a population of 780. The village is situated in an area of small villages with
extremely unfavourable economic and social indicators. Tófalva itself is among the more
fortunate, medium-sized municipalities in the area. The reason for its better economic
situation is partly the four-star “wellness” hotel that opened twenty years ago, and partly
the relatively large number of businesses that were founded after 1990 on the ruins of the
state farm of the village. After the transition, the state farm was privatized and the
resulting businesses (mainly animal breeding and cereal-producing enterprises) have
since been run by skilled agronomists who previously worked for the state farm (Keller
2016). According to the mayor, another decisive factor is the Swabian 9 origin of the
population and their proactive mentality.
However, the depopulation trends of the area have affected Tófalva too – the number of
inhabitants has decreased by 200 over the last 20 years. The most important goal of the
local government is to stop the depopulation of the village. A complex system is in place
to support this goal, including reduced rents, favourable conditions for buying real estate,
and recruitment assistance. As a basic concept, the programme looks for young families
with the skills to meet local demand who are open to staying in the village for the long
term. They do not try to hang on to those highly skilled young people in the village who
cannot find jobs that match their qualifications nearby (a widespread strategy in other
places).
Another condition of eligibility for support is that applicants should send their children
to local educational institutions, as keeping these open is a priority for the mayor. While
closing different institutions and rationalization was a trend in previous decades, Tófalva
has managed to keep its primary school and kindergarten open. A doctor (a general
practitioner), a post office and a library are also available in Tófalva. The majority of
local services (public lighting, wastewater treatment, a village bus, and so on) are
operated by a successful non-profit limited company (with six or seven permanent
employees) that was founded by the local government. Thus, the local government is able
to provide services that are not financed from the state budget in such small villages any
more – for example, a post service. Moreover, although primary schools are now
managed by the state due to the centralization efforts, the primary school of Tófalva offers
some extra options that make the institution and the students more competitive (for
example, by providing infrastructure for IT training that meets the requirements of the
twenty-first century).10
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Local development policy

Local development policy aims to both serve the interests of the community and create a
business-friendly environment (a holistic approach). This is clearly seen, for example, in
local infrastructure development measures and from support for business development.
While the local government makes great efforts to serve the needs of the local population
in a comprehensive manner, it is not forced to make great sacrifices to provide jobs as
unemployment is very low (four people are currently involved in the public employment
programme and three in another employment programme).
In 2011 a social cooperative was initiated by the mayor in Tófalva using EU funds, 11 with
the participation of six locals. The cooperative employs disadvantaged locals and
produces fruit and processed goods. The cooperative is currently at the financial breakeven point and is expected to generate a profit in the next one-to-two years by developing
sales channels. The next phase of the programme will aim to involve disadvantaged
persons from neighbouring villages: the cooperative will buy and sell the goods that are
produced and collected by participating families. The concept is under development
currently. The plan is to provide microcredit to families so they can buy the necessary
seeds and tools, and to hire an expert to help them with agricultural activities.
The mayor is committed to elaborating and implementing a long-term strategy and has
invited an expert team – a professor and students from Corvinus University of Budapest
– to facilitate local development by drawing up detailed plans and suggesting areas for
local co-operation. Since the activities of the local cooperative are seasonal a contract
was created with the local wellness hotel to provide employment for the members of the
cooperative during the winter season. Experts are currently working on defining the
conditions of a microcredit scheme.
6.3

Coordination and cooperation

The key to the success of the mayor is his openness to cooperating with a wide range of
local stakeholders, including the above-mentioned social cooperative, the non-profit
limited company, some local consultancy businesses that offer support for innovation and
writing tender applications, and local NGOs which are active at organizing local events.
The mayor also maintains close relationships with neighbouring villages and their local
governments. These municipalities are taking part in several tenders together and the
primary school is shared with the neighbouring village.
6.4

Future: innovation and sustainability

The settlement has a complex municipality development programme which has been built
on expert insights. Some elements of the programme are innovative, such as the activities
of the non-profit limited company devoted to improving education and supporting IT
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knowledge. Similarly, the agreement between a big local enterprise and the social
cooperative regarding agricultural workers’ seasonal employment and the sale of local
products in the wellness hotel can be regarded as innovative. Together, the local
government and the cooperating institutions and experts make up an alliance that is able
to react to new challenges in a flexible manner and enables the village to maintain its
leading role and favourable economic situation in the region, despite its small size.
Even though the municipality is small, the conditions for the success of local
development seem to be in place – the local government has a relatively large budget due
to local business tax and tourism tax income and development is based on sound strategies
and business-oriented thinking, while the needs of local people are also taken into
account. (A holistic approach; see Bennett et al. 2004). The mix and mentality of the local
population is favourable, and development work is supported by an adequate
infrastructure and institutional background and highly qualified experts. Local
institutions are involved in the LED process (such as the cooperative, a non-profit Ltd.,
the school, etc.), as well as entrepreneurs, NGOs and external experts too. Local
stakeholders and institutions are well embedded in local society, the community is
balanced, and the local government is able to play the role of a catalyst in this cooperative
effort (Tello 2010).
7

The Zsákfalva Case Study12 – ‘Community-focused’ development

7.1

Characteristics and resources of the local government

The current village was built on a previously uninhabited area at the beginning of the
twentieth century and was mostly inhabited by low-income agricultural workers
(servants). The small village with its limited road connection has been an independent
municipality only since 1993. All (100%) of the current population are of Roma ethnicity,
with a low level of education and poor financial situation. The settlement was classified
as “less favoured” in government decree No. 105 of 2015. In the village there is only one
enterprise: a small shop. The elementary school in the village was closed in 2015 but the
kindergarten was refurbished to a high standard in 2011 using EU funds. In 2013, a
community centre was also built using EU funds. Education and health-care services are
available in another settlement six kilometres from Zsákfalva, which serves as the centre
of the sub-region. Social care professionals (child protection nurses and family carers)
also come from here to provide services to the families in Zsákfalva.
Similarly, to most small villages in Hungary, the local government is the biggest
employer in Zsákfalva, providing jobs to a large number of locals as part of the public
employment programme. As the tax income of the local government is minimal (the
village has a single active small business) the village is highly dependent on state and EU
funds and sources. The majority of the locals have worked in different, primarily
agriculture-related production and manufacturing programs. The local implementation of
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these programs is personally coordinated by the mayor. Most of the locals have never
entered the primary labour market, but this has changed significantly in recent years due
to increasing labour shortages and the vicinity of the county seat. Consequently, for locals
who had gained experience in the public employment program the chance of finding a
job has increased. As a result of this, the number of participants in the public employment
programme may decrease.
7.2

Local development strategies and tools

The local government has been actively farming on its own land and on leased land since
2011. Additionally, it has created a beekeeping business and a carpentry workshop by
using various funds. These produce a small amount of goods for sale, but the primary
objective has always been to supply the institutions of the village and to provide jobs for
locals. Growth and business development were continuous until 2015. Since then there
has been a decrease in the jobs provided by the local government and in the production
of local goods. This is a consequence of the fact that the local government relies heavily
on central budget funds and the government changed employment policy, its aim now
being to enforce more economically sustainable operations and to “push” people towards
the primary labour market. 13
The mayor of Zsákfalva is undertaking all leadership tasks alone and manages all projects
single-handed. One of the reasons for this is the low level of education of the local
population: no one in Zsákfalva has a university degree, and the number of people with
a high school diploma is also very low. Consequently, it is hard to find people who can
undertake tasks that require qualifications, leadership, or professional skills. The local
government is able to find local employees for administrative tasks, but it has inevitably
had to hire external resources to fill the positions of kindergarten teacher, community
house manager, and manager of the beekeeping business.
The development concept of the mayor can be said to be ‘community-focused’ because
it mainly focuses on satisfying local people’s needs, creating local employment, and
developing local reliable and responsible employees and community building. In the last
eight years, programs were built on one another following strategic goals: expanding the
lands owned by the local government, acquiring the necessary assets, hiring expertise,
training local workforce, and developing community social services.
7.3

Coordination and cooperation

In the field of development, the mayor concentrates mainly on the municipality (instead
of inter-municipality cooperation) and manages and coordinates locals, institutional
stakeholders, and external experts with an all-encompassing, caring disposition.
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Locals are employed by the local government farm which as part of the program also
provides them with seeds and tools to start vegetable gardens at home. Excess vegetables
produced on the local government farm that are not consumed by local institutions are
available for locals to buy at a reduced price (and even on credit for those who need it).
Lunch is available free of charge (using state funds) and the village has a passenger van
to provide transport to locals who need to visit the nearby town to deal with administrative
matters. The community house (operated as a part of an Integrated Child Opportunities
Programme14) provides social and community services. The method of coordination is
typically paternalist; however, according to the testimony of various interviews
undertaken with locals, the authority of the leader is based on respect. The local
government undertakes all roles;15 it is not only a coordinator, but also a market actor.
7.4

Future: innovation and sustainability

The development tools of Zsákfalva can be regarded as innovative in the sense that they
are aimed at locals’ (re)integration into the labour market, human resource development
and the utilization of local products (see G. Fekete 2013). However, the mayor – who
directs all these tasks alone – is about to retire and no longer wants to take risks, although
risk is an essential component of innovation. The development and innovation of local
products is currently not a priority, which may be one of the reasons why the sale of these
products in external markets has recently declined.
In summary, the community-focused LED strategy of Zsákfalva has been successful
since it has reached its goal: the standard of living of locals is increasing, and the village
is developing. However, it seems that this small, disadvantaged village cannot run social
enterprises according to market principles in a rational, economically sustainable manner.
In order to establish such a regime, the village would need support. As far as the
prerequisites of sustainable development are concerned, several essential factors are
lacking: the local government is practically unable to generate any income and it currently
lacks a stable local institutional system and the human resources that would create the
sufficient administrative and professional background for fostering sustainable local
development. Moreover, most local development projects are isolated and are based
mainly on social principles instead of business-oriented ones. If – according to the
leader’s plan – a couple of local young people (currently two) are successfully educated
and become able to lead the village projects, there will be a chance to continue with the
LED program, but only with continuous external support.
8

Conclusions

This paper evaluates the activities of LGs in economic development as a strategic tool for
managing local challenges. Based on the summary of the literature we show that the role
of local governments in local development has become strategic over the last few
decades, as local governments have been able to mobilize resources and coordinate the
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stakeholders of local development in line with local requirements as a result of their
position.
After providing an overview of the relevant literature, five dimensions of LED were
described. Based on research, we believe that these are the ones that have the largest
effect on the success of local economic development. The effects of these dimensions on
local economic development was analysed through three cases, which represented the
different types of orientation of local governments. A typology of local economic
development strategies was conceived and employed by paying attention to settlement
size. We operationalized this typology by using a conceptual scale ranging from (a)
demand-oriented strategies, which focus on the satisfaction of the needs of the
population, to (b) supply-oriented strategies, which focus on business support and the
promotion of local investment.
Our research shows that while the disadvantages affecting municipalities are similar, the
paths of economic development activities are very different. These development
trajectories as a rule are influenced by many factors. In particular, the size of the
settlement influences the number of potential actors and the other resources that can be
involved in the development process. If the basic resources of economic development are
lacking, then the activities of local governments primarily focus on supplying immediate
needs. This situation was illustrated with the case-study settlement of Zsákfalva. A
business-oriented approach to economic development is characteristic of bigger
municipalities that have better infrastructure, a wider spectrum of local institutions and
service providers and a more significant consumer base. This situation was illustrated
with the case-study settlement of Bácskaháza. However, the history of the village, the
legacy of former activities, and the stratification of local society are also influencing
factors. This situation was illustrated with the case-study settlement of Tófalva where
local people are relatively better qualified and in a better economic situation, and there
are more institutions and services than in the less well-developed settlement of Zsákfalva.
As a rule, the LED strategies of settlements with a better knowledge base are also
characterized – beside their striving to meet pre-existing social goals – by a significant
business orientation.
As far as coordination is concerned, in smaller municipalities without appropriate human
resources power is more likely to be concentrated in the hands of one person: a local
leader. This facilitates quick reactions when decisions have to be made, but in the long
term poses questions about the sustainability of the local system of economic
development. In these places, the output and pace of local development depends
significantly on external resources, a fact which is also highlighted in local plans and
strategies.
The predominance of state dependence in the development of smaller and weaker
settlements has resulted in so-called institutional isomorphism (DiMaggio and Powell
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1983). This means that in the examined regions the institutions created as tool of LED
show a great deal of similarity. As an example, one characteristic organizational form of
development is the local food-producing social cooperatives directed by local
governments. Nevertheless, differences in choosing the legal forms and ownership
structures of the organizations that operationalize LED do exist, and typically depend on
local influencing factors.
One general observation is that LED involves network-building activity which is
primarily based on the co-operation of local public and private stakeholders; external
players are rarely involved. Network-building nearly always involves the development
of an organizational background: the local government, acting as the coordinating body,
creates new organizational forms that help to improve the utilization of resources, to
mitigate operational risks, and to facilitate access to markets. In smaller municipalities
the key players in the network are the representatives of public administration; in the case
of bigger municipalities there is a more significant chance that partnerships will be
formed that integrate representatives of the for-profit sector as well.
The economic development concepts of local governments are generally characterized by
a high level of innovation. Due to the lack of internal resources, the economic
development activities of LGs that operate in areas with disadvantages are characterized
by constant experimentation. This results in innovative, often groundbreaking solutions
that usually adapt to challenges in a flexible manner and create new combinations of
public-private and public-civil partnerships. As for the sustainability of these
development models, based on the case studies the decisive factor appears to be whether
a concept essentially tailored to local needs is successfully aligned with the wider
development regimes of the area.
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Table 1:

Comparative overview of local development strategies of the case study
settlements
Main
characteristics
of the
settlement

Municipality

Zsákfalva

Tófalva

Bácskaháza
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Size,
geographical
characteristics,
infrastructural
and social
factors
Small village,
servant-legacy,
100% Roma
ethnicity, low
level of
education and
living
conditions, poor
infrastructure,
little available
land.
Mid-size,
Swabian
traditions,
layered society,
presence of
professionals
and
entrepreneurs,
good
infrastructure,
economic centre
of the microregion.
Large
municipality,
strategic
position in the
sub-region,
layered society,
rich institutional
system, good
infrastructure,
plentiful
municipal land.

Resource
endowment
Income /
support, human, institutionaland
technological
resources

Lack of
institutional and
human
resources, lack
of incomes,
state
dependency, EU
support.

Strategic
planning, LED
toolkit
Form and
direction of
development,
objectives and
tools

Strategic thinking,
complex
development
aimed at selfsufficiency, retreat
from the market.

Qualified
human
resources, good
institutional
resources, own
incomes
+state/EU
support.

Complex
development,
strategic thinking,
direction of
development: both
community- and
market-oriented
(holistic).

Rich
institutional
system,
qualified human
resources, own
incomes +state
support.

Strategic thinking;
the role of the
market is
increasingly
important,
separation of
institutions.

Networking,
Partnerships

Innovation,
Sustainability

Roles of LG,
actors, extent
and methods
of
cooperation
&
coordination

Innovative
elements in
economic
development,
sustainability
factors

LG produces
for internal
market and
local people,
characterized
by isolated
operation.

Social
orientation,
goal is selfsufficiency,
depends
significantly
on funding,
sustainability
depends on
individual
successors.

Business
function is
separated
from LG,
strong
cooperation
of 3-4
institutions,
good
connections
with nearby
municipalities
.
Extensive
cooperation
between local
institutions,
the local
government is
involved in
business
activities, but
organizational
profile is
being
streamlined.

Innovative
ideas, good
cooperation
skills, flexible
organizational
structure,
sustainability
is an
important
consideration.

Innovative
ideas,
experimental
phase, strong
orientation
towards new
government
policy.
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Notes:
1 Local governments play a key role in the process of creating an adequate environment for local
enterprises (Czene and Ricz 2010). However, recent approaches have attempted to define the
concept of LED based on a wider group of participating actors (Martin 2000; Pike et al. 2015;
Bajmóczy 2011; Áldorfai and Topa 2015). However, according to a narrower approach the local
development process is inspired by local governments and other community-directed organizations
(Blakely and Bradshaw 2002). More generally, LED is interpreted as a process whereby public,
business, and NGO sectors co-operate in order to create more favourable conditions for the
expansion of economic growth and employment (Swinburn 2006).
2 International City/County Management Association (2019).
3 In Hungary, a strong social orientation characterizes local economic development initiatives
(Czene and Ricz 2010; G. Fekete 2011). Characteristic forms of the former include social land
programs and social cooperatives, which are also used by the local governments in our case studies.
4 The precise definition and the detailed content of these factors have been explained by the authors
in another paper, which has been also published in the present volume (see Márta Kiss and Katalin
Rácz: An overview of factors and policy measures influencing Local Economic Development).
5 The name of the case study settlement is a pseudonym.
6 The local government tries to encourage young people to stay by providing settlement- and rent
subsidies.
7 The LEADER program is a European Union initiative aimed at supporting rural development
projects initiated at the local level to revitalize rural areas and create jobs.
8 The name of the case study settlement is a pseudonym.
9
German Hungarians are the German-speaking minority of Hungary sometimes called the Danube
Swabians. There are 131,951 Germanic speakers in Hungary (according to the 2011 census).
10 The school, with the help of the local government, joined a Microsoft program that provides
software and computers to institutions. Additionally, the IT training in the school includes a course
on programming robots.
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Supported by the EU co-financed Human Resources Development Operational Programme
(HRDOP), Subprogramme 1.4.1 -15 “Professional support for Integrated Child Opportunities
Programmes”.
12 The name of the case study settlement is a pseudonym.
13 In 2015, the local government employed 65 locals as a part of the public employment program,
but the respective number had sunk to 24 by 2018. A carpentry workshop was closed due to a lack
of demand for its goods. The beekeeping business faced some difficulties too, but at present seems
to be surviving.
14 Human Resources Development Operational Programme (HRDOP) -1.4.1 -15 Professional
support for Integrated Child Opportunities Programmes.
15 Such roles are: political, ownership, definition of norms, authority, communication, employer
and market (see Lendvay and Nagyné 2013).
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Tanulmányok

Hires-LászLó KornéLia –Horzsa GerGeLy
–LeTenyei LászLó
akétnyelvűségmintüzletiérdek

egynyelvitájkép-kutatáseredményeiakelet-szlovák–magyar
határrégióban.Kérdőíves,résztvevőmegfigyelésenés
szakértőiinterjúkonalapulókutatáseredményei

indexingTerms:questionnaire-basedsurvey,interview,linguisticlandscape,inscriptionsonpublicdomains,
slovak–Hungarianborderregion

1.bevezetés

az egynyelvű/többnyelvű feliratok kérdése a Kárpát-medencében sokáig nemzetiségi
politikaidiskurzusoktárgyavolt.Mi,magyarok,többnyiresérelmezveéltükmeg,hogy
szlovákiában, romániában, az egykori jugoszláviában, vagy újabban ukrajnában a
nyelvtörvények miként szabályozzák a közterületi feliratok nyelvhasználatát. a téma
átpolitizáltságaritkántettelehetővé,hogykellőfigyelemjussonatöbbnyelvűfeliratok
gazdasági vonatkozásaira. jelen tanulmány e hiány pótlására tesz kísérletet: a szlovák–magyar határrégió keleti felén zajló terepmunka azt tette mérhetővé, lehet-e
turisztikaiüzletijelentőségeatöbbnyelvűfeliratoknak.
2018–19-benabudapestiCorvinusegyetem,aszlovákiainadáciaprebudúcnosť
alapítványésamagyarországiinterregióFórumegyesületegy,aszlovák–magyarhatáronátnyúlóegyüttműködésiprojektetvalósítottmeg.1 aprojektközéppontjábanatöbbnyelvűség állt: túllépve a kisebbségtudomány megszokott kérdésen, arra kereste a

1

Linguistic Landscape: innovative methodologies strengthening bilingualism in the
Hungarian-slovakianborderregion.supportedbywww.skhu.eu.

FóruM Társadalomtudományiszemle,XXi.évfolyam2019/4,somorja

KornéLia Hires-LászLó—GerGeLy Horzsa—LászLó LeTenyei
bilingualismasaCommercialinterest

4

Hires-lászló kornélia – Horzsa Gergely – letenyei lászló

választ, hogy a határon átívelő idegenforgalom, munkavállalás és nem utolsósorban
bevásárlóturizmus szempontjait figyelembe véve, szükség van-e a kétnyelvű feliratok
üzletigyakorlatánakátgondolására.aprojekttöbbhullámbólállt,előszöregyigényfelmérésből,amelynekrészevoltegynyelvitájkép-kutatás,továbbáonlinerésztvevőmegfigyeléses kutatás (netnográfia), majd egy pilot akcióból, amelynek keretében 50-50
kétnyelvű táblát és 20-20 kétnyelvű étlapot helyeztek ki a projekt résztvevői, külön
mérveapilotbeavatkozásnakhatásátis.aprojektrészeegy,azidegennyelvhozzáférhetőségétminősítőturisztikaivédjegybevezetése.jelen,összefoglalóírásmindezekre
atapasztalatokraalapoz,amikorösszességébenarraakérdésreigyekszikválaszttalálni:jóttesz-eakétnyelvűségazüzletnek.

FóruM Társadalomtudományiszemle,XXi.évfolyam2019/4,somorja

2.elméletikeretek

Linguistic landscape refers to the visibility
and salience of languages on public and
commercialsignsinagiventerritoryorregion.(Landry&bourhis,1997)

nemnépszerűdologegytanulmánytdefinícióvalkezdeni,hiszenmáraténylegesszövegolvasásaelőttelvesziazolvasókedvétafolytatástól,amiesetünkbenazonbancélszerű visszatérni a gyökerekhez. azok számára, akiket érdekel a gondolatmenet, de
nemszeretnénekegynéhányoldalasszakirodalmiáttekintéstelolvasni,hárombekezdésbenfoglaljukösszealényeget:
azalábbielméletibevezetésbenaztmutatjukbe,hogyakikésamikormegalkották
anyelvitájképfogalmát,azokegyszerregondoltakkétjelenségre,egyrésztaköz-(public)ésakereskedelmicélú(commercial)feliratokra(mindakutatásban,mindpediga
nyelvhasználatban).afogalmatésakutatásieszköztazonbanakésőbbiekbenelsősorbanakülönbözőnyelvi/kisebbségimozgalmaktudományosalátámasztásaként,éppen
ezértelsősorban(szintekizárólag)aközfeliratokvizsgálatárahasználták.ebbőlkövetkezik,hogyelsősorbanaközcélúfeliratokvizsgálatánakmódszertanalettkiforrottabb,
kiérleltebb,sokszorkölcsönhatásbanakisebbséginyelvhasználatiirodalomtöbbikérdésével,pl.oktatás,nyelvijogokstb.azüzleticélúfeliratokvizsgálata,pontosabban:az
üzletilogikábólkövetkező,inherensmagyarázataazonbannemmélyültelkellőképpen.
Mireafrancia–kanadaiszerzőpárosáltal1997-benmegalkotottnyelvitájkép-kutatásgondolatamegérkezettMagyarországra(bőtízéveskéséssel),ezmárelsősorbana
közfeliratok vizsgálatát célozta, egyfajta közösségi nyelvhasználati/nyelvpolitikai kérdésként.egyrendkívülgyorsdiffúziósfolyamateredményeképpanyelvitájkép-fogalom
hamarismerttéváltaKárpát-medenceországaiban,majdszerteKözép-európában.a
diffúziósfolyamatbanszinténelsősorbanaközösséginyelvhasználatikérdésekerősödtekfel,akereskedelmicélúfeliratokelemzése(ésazazzalkapcsolatoselméletimegközelítés)jobbáraelsikkadt.
jelentanulmányaz1990-esévekelejigyökerekheznyúlikvissza,amikorbourhis
(1992)ésLeclerc(1989)smásoknyománazüzleticélúfeliratokvizsgálatátaközfeliratoktóleltérőmegközelítésbenvégzi.azolyankérdésekhelyett,mintnyelvidominan-

a kétnyelvűség mint üzleti érdek

5

cia, kisebbségi nyelvhasználat vagy nyelvi jogok, jelen tanulmány olyan fogalmakkal
dolgozik,mintfogyasztóielégedettség,nyelvikeresletéskínálat,közvetítőnyelvekstb.
1997–2013:anyelvitájkép-fogalomkarrierje

nyelvitájkép-diffúzióMagyarországon

nem lebecsülve a hasonló megközelítések, előzmények jelentőségét (szépe 1994;
szépe 1984), a hazai tudományos közösség egy Pestre nősült finn nyelvész, Petteri
Laihonenmunkáinkeresztültapasztalhattamegelőszöranyelvitájkép-kutatásokhasznosságát,magyarnyelvitájképeketkisebbségiterületekenkutatott,elsősorbanerdélyben (Laihonen 2009), de más magyar nyelvterületen is folytatott kutatást (Laihonen
2012),valamintanyelvideológiákelméletétéshasználhatóságátisvizsgáltaamagyar
nyelvvelkapcsolatoskutatásokban(Laihonen2011).
afiatalkutatómunkásságátbarthaCsillakaroltafel,közöspublikációbanmutatták
beeztaz„új”kutatásiterületet(bartha,Laihonenésszabó2013),illetve2013-banaz
MTanyelvtudományiintézetekonferenciátszervezett„anyelvitájképelméleteésgya-
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bourhis 1992-ben kezdett kutatásához az egyik apropót kétségkívül az a sajátosan
francia–kanadaijelenségadta,amelyetLeclerc(1989)egyszerűennyelviplakátháborúnakhívott:mindfrancia,mindangolnyelvenléteztekköztérifeliratok,deezeknem
egyszerűencsakversengtekafogyasztókkegyeiért,hanemegyfajtaén-üzenetkénta
hirdetőidentitásátishirdették,ezenbelülkiemeltenazetnikai/nyelviidentitását.1989
mégegyofflinevilágvolt,aholaplakátoktérbelimegjelenésejóltükröztearégiók/települések vagy akár városrészek nyelvi identitásának változásait, dinamikáját. bourhis
1992-benfogalmaztamegkutatásitervét,amelyszerintazegyesterületeknyelvikompetenciáinak(vitalitásának)méréséheznemisszükségesazembereketmegszólítani,
inkább egyfajta kinyilvánított preferenciaként a lenyomatukat, azaz a feliratokat kell
vizsgálni.ennekakutatásnakavégeredményelettaz1997-escikk,amelybenLandry
ésbourhis(1997)megalkottákanyelvitájképfogalmát.Mindebben,mindaz1992-es
kutatási tervben kijelentik, hogy a kétfajta utcai feliratot, azaz a közcélú (public) és
magáncélú(üzleticélú,commercial)feliratokvizsgálatátazértkellmegkülönböztetni,
mertmásszempontok,mármotivációkvezérlikafeliratokkészítőit.Mígazegyikesetben a nyelvi dominancia szempontjai nyilvánvalóan egyfajta helyi politikai kérdés, a
másik esetben a legfőbb szempont – a fogyasztó preferenciáinak megnyerése. ettől
függetlenülmagaaprogramadó1997-esírásiselsősorbanaközfeliratokkal,illetvea
nyelvidominanciakérdéseivelfoglalkozik.
szotákszilviameglátásaszerintatábláknyelvekülönösenanyelvikonfliktuszónákban keltette fel a kutatók érdeklődését, mint pl. brüsszel, Montreal (Monnier 1989;
bourhis1992),izrael(spolskyésCooper1991;shohamy,ben-rafaelésbarni2010),
india(itagiésmtsai2002).akutatásokegyarántfókuszálnakazőshonoskisebbségi
nyelvhasználatra(CenozésGorter2006),vagymigránsközösségeknyelvhasználatára
(Collinsésslembrouck2007),vagyéppenazangolmintvilágnyelvelőretöréseanyelvi
tájképekben (backhaus 2006; Gorter 2006; shohamy, ben-rafael és barni 2010;
soukup2016)
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korlata”címmel.sajnos,akonferenciakötetsosemkészültel,deakonferenciaígyis
revelatívhatássalvoltahazainyelvészközösségszámára,sőtazontúlis,kétértelemben:egyrésztátlépteadiszciplinárishatárokat(szociológia,antropológiastb.felényitott), másrészt pedig Magyarország határain túl, a környező országok értelmisége
érdeklődésétisfelkeltetteanyelvitájkép.a2010-esévekelejénKárpátaljánelsősorbanCsernicskóistván(1998,2013),erdélybenHorváthistvánésTódorerikafogták
össze a nyelvitájkép-kutatásokat (Horváth és Tódor 2011). a Termini Magyar nyelvi
Kutatóhálózat módszeresen térképezte fel a kisebbségi nyelvi tájképeket a környező
országokban,beleértveausztriát(szoták2016)abalkán-félszigetországaités–hogy
közeledjünkamivizsgálatirégiónkhoz–szlovákiaésMagyarországhatármentiterületekeit is (szabómihály 2009; bauko 2018; Presinszky 2018). a téma szárba szökkent: napjainkra jó pár, nyelvi tájképekkel foglalkozó gyűjteményes kötet gazdagítja
nyelvi tájképekkel kapcsolatos tudásunkat (Tódor erika-Mária, Tankó enikő és dégi
zsuzsanna2018;MárkuanitaésHires-LászlóKornélia2015).atémakutatásábankétségkívülamagyarkisebbségheztartozókutatókjártakazélen,demamártöbbromán,
szlovákindíttatásústb.kutatástisismerünk.
üzletiantropológiaimegközelítés

jelenkutatásmegközelítéseannyibanmás,mintalegtöbbfenthivatkozott(gyűjteményeskötetekbenmegjelent)irodalom,hogymígazokanyelvitájkép-kutatástakisebbségtudományokvagyanyelvtudományokkontextusábaágyazzákbe,miazüzletiantropológia(business anthropology)megközelítésétalkalmazzuk.ezzelakutatásvisszatér
az1990-esévekelejifelvetésekhez,azüzletiésaközszférabelifeliratokmegkülönböztetéséhez.
Hamegközelítésünktisztánüzletijellegűvizsgálatlenne,azazamarketingtudományokba ágyazódna, akkor olyan kérdéseket kellene feltennünk a kétnyelvű feliratok
kapcsán,mintpl.:
–Miatermék?
–Kiacélcsoport?Hogyanszegmentálhatóacélcsoportnyelviszempontból?
–Hogyansegítiazüzenetacélcsoportelérését?
–Miamarketingüzenetcélja?Például:azértékesítéstsegíti,vagyafogyasztókomfortjátkívánjanövelni?
–stb.

azüzletiantropológiaiésatisztánüzletimegközelítésközöttnéhányfontoskülönbséget látunk, amely jelen kutatásban is szerepet játszik. a legfontosabbnak tartott
különbség a kulturális antropológiából átvett reflexivitás szempontja. Míg az üzleti
tudományokmegközelítéseszerintagazdaságiszereplőkviselkedéseaprofitmaximalizáláselvárásábóllevezethető,addigmi,antropológusokfontosnaktartjukagazdasági
szereplőkgondolkodásánakmegértését,mertaztvéljük,hogyagondolatok,vélekedésekalakítjákaviselkedést.akétnyelvűfeliratokesetébentehátnemegyszerűenaza
kérdés, hogy az adott célcsoport elérését/fogyasztói elégedettségét stb. segíti-e egy
tábla,hanemhogymitgondolerrőlazavállalkozó,akiatáblátkihelyezi,milyenszempontokalapjándöntegytáblakihelyezéséről,vagyegymeglévőtáblakétnyelvűsítésé-
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ről,éskésőbbmilyenmechanizmusokonkeresztülfogatáblakihelyezésmegvalósulni.
amifőkutatásikérdéseinkezértígyszólnak:
–Milyennyelvhasználatifogyasztóicsoportokkülönböztethetőkmegahelyiválaszadókszerint;
–amegkérdezettszerintjóttesz-eazüzletnekakét-vagytöbbnyelvűség,és(akár
igen,akárnem)
–milyenmechanizmusokonkeresztüljelentkezikezahatás;
–végül,hogyankerülnekkiahelyükreafeliratok.

előzetesvárakozásainkaterepről

egyantropológiaiterepmunkanemlenneteljesaterepbemutatásanélkül.amiesetünkben a „terep” a kelet-szlovák–magyar határszakasz tábláit, feliratait jelenti. a
jelenlegigyakorlatmegértéséhezegykicsitmesszirőlindulunk,bemutatvaegytérségbelikörképet.
a balkán-félsziget országain végigszaladva észak felé azt látjuk, hogy jószerivel
ahány ház, annyi szokás, országonként eltérő kétnyelvű gyakorlat figyelhető meg.
Görögországbanpéldául,aholagörögábécéismereteazidetévedőkülföldiekrészéről
nemáltalános,azagyakorlat,hogyalegtöbbfeliratangolulisolvasható.eztermészetesenazírásképentúlrészbenazegykoribritdominanciávalismagyarázható.aszomszédos bulgáriában vagy szerbiában hasonló a helyzet, a cirill betű ismerete más
országok látogatói számára nem nyilvánvaló, ezért ott is általánosnak mondhatók a
kétnyelvű,pontosabbanegynyelvű,dekétábécészerintleírtfeliratok(szerbül:latinica,
cirillica).érdekes,hogybárazalbáníráslatinbetűs,alegtöbbközérdekűfeliratmagyarázatot is kap (pl.: Kentar/Center), mert (helyi értelmezés szerint) az albán nyelv
másoknaknemérthető.ezekenkívülléteznekkisebbséginyelvhasználatifeliratokis,
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Miveljelensorokíróiismagyarországivagyhatárontúlimagyarkutatók,ezértelőzetes
ismereteink / szakirodalmi olvasmányaink nekünk is a kisebbségtudomány/nyelvi
jogoktémaköréheztartozik.jelenkutatássoránazonbanakisebbségtudományiszempontokatnemtudtukhasznosítani,mertavizsgálatfókuszábanakétországegymáshozátjáróturistái,látogatóiálltak.Például,aprojektegyikbeavatkozásihelyszínén,a
magyarországi sárospatakon de facto nincs szlovák kisebbség, ezért ott kisebbségi
nyelvhasználatrólnemlehetbeszélni.avárosvezetésemégiskifejezettenkérte,hogy
anövekvőszlovákiai(szlovákanyanyelvű)idegenforgalommiattavárosturisztikaicélpontjait két nyelven, magyarul és szlovákul táblázzuk ki, jelen projekt keretén belül.
ennekabeavatkozásnakazigényfelméréséhezéshatásvizsgálatáhozakisebbségtudományi szakirodalmi keret nem adott volna fogódzót – az üzleti tudományok, közelebbrőlazüzletiantropológiaviszontigen.
amipedigazönreflexivitást illeti,fontosnaktartjukasaját,kutatássaléskétnyelvű
táblákkalkapcsolatoselőzetesvéleményünketistisztázni.nemhiszünkatudományos
objektivitásban,hiszenatudománytisemberekcsinálják,aminembaj,defontostisztázni,hogymiazanézőpont,amelyalapjánazadottvéleménykialakul.Fontosnaktartottukezértakutatáselejéntisztázni,hogymiavárakozásunk,mitgondolunkakétnyelvűtáblákrólszlovákiábanésMagyarországon.
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pl. a multietnikus vajdaságban előfordulnak szerb cirill/latin/magyar/német/horvát
nyelvűtáblákis.romániábankülönösenügyelnekarra,hogyakülönbözőnyelvűfeliratokbetűmérete,tipográfiaikinézeteegyenlőlegyen(bársorrendbenmindigazállamnyelvazelső).
aztgondolnánk,hogyamagyarésszlovákgyakorlatezekhezhasonló,deeznincsígy.
azalbánvagygöröggyakorlattalszembenpl.egyiknyelvsemgondoljaazt,hogykicsiés
érthetetlennyelvlenne,amelyetangolulkellenefeliratozni.ezamagyarnyelvesetében
anakronisztikus,amikorméganagyvárosokmellettimallokatiscsakegynyelvű(magyar)
kifejezésalapjántalálhatjamegazautós.akifejezés(bevásárlóközpont)egykülföldinek
nyilvánnemmondsemmit,báregybevásárlókocsipiktogramolykoroldjaeztadilemmát.
akülföldiekszámáraérthetetlentábláinkközülazegyikszemélyeskedvencemegynyírbátorikörforgalomútjelzőtáblája,amelyakihajtásbaneztírja:„országhatár”.
ami a kisebbségi nyelvhasználatot illeti, a hivatalos (public) gyakorlat mindkét
országbanjószerivelcsakahelységnévtáblákraszűkítileakisebbségifeliratokat,ám
aromángyakorlattalszembenittnemazállamnyelvvelmegegyezőméretben,hanem
a tőtábla alatt, kisebb méretben, megkülönböztető színnel (Magyarországon zöld,
szlovákiábankékalaponfehér),mintegymagyarázófeliratként,gyengébbekkedvéért
tüntetifelahelyikisebbségitelepülésnevet.Mindezekalapján,aterepmunkaelejénaz
azérzésünklehetett,hogymindkétországbanfontosnaktartjákazanyanyelvvédelmét,
fontosabbnak,mintazidelátogatókülföldiekkelkapcsolatosgördülékenykommunikációtvagyakisebbséginyelvhasználatpozitívdiszkriminációját.
Terepmunkaközbenazonbanmeglepvetapasztaltuk,hogyazüzletifeliratokesetében,amindennapokbannemérvényesülazanyanyelvidominancia.Kifejezettenjelentősatöbbnyelvűség,ésfőlegazangolnyelvjelenléte–amitsemegyhivatalos,nemzeti
nyelvpolitikai szándék, sem pedig egykori félgyarmati múlt nem magyaráz, mint pl.
albániavagyGörögországesetében.2

3.akutatásról

nyelvitájkép-kutatásunk 2018 nyarán zajlott. a kutatás során terepmunkaeszközöket
használtunkamagyar–szlovákhatárrégióvendéglátói,szálláshely-szolgáltatóiésturizmushozkapcsolódóüzleteikörében.Kérdéslehetazolvasóelőtt,hogymiértvoltszükségegyáltalánszemélyesterepmunkára,miértnemvolteléganyelvitájképetgoogle
streetviewalkalmazásbólkinézni,esetlegegyalkalmasmotorralgyűjtenianyelvitáj2

azeurostat2016-osadataialapjánMagyarországona25–34évesek40százaléka,a35–
54évesekközel60százaléka,az55–64éveseknekpedigaháromnegyedenembeszélegy
idegennyelvetsem.ugyanezekazarányokszlovákiábancsupán8,13és14százalék.noha
arról, hogy milyen nyelveket beszélnek az egyes országokban, nem állnak rendelkezésre
pontos statisztikák, az iskolai nyelvtanulással kapcsolatban elmondható, hogy míg
szlovákiában a diákok 99 százaléka tanul angolul és 59 százalékuk németül, addig
Magyarországangolnyelvtanulásvonatkozásábanazegyiklegutolsóeurópaiország:adiákok84százalékatanulangolul,továbbácsak46százalékanémetül,amitöbbmint10százalékpontoslemaradásszlovákiáhozképestmindkétnyelvesetén.(Forrás:eurostat2016)
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aterepmunkaszűkebbenahatárrégiókeletirészébenkerültmegvalósításra,észak-és
Kelet-borsod-abaúj-zemplén megyében (Putnoki, edelényi, szikszói, encsi, Gömrői,
sátoraljaújhelyi, sárospataki, Tokaji, szerencsi járások), továbbá a nyugat- és KeletKassai kerületben (Gölnicbányai/Gelnica, iglói/spišská nová ves, rozsnyói/rožňava,
nagymihályi/Michalovce,szobránci/sobrance,Tőketerebesi/Trebišovkistérségekben),
illetvearégiónagyvárosaiban.2018.június21.ésjúnius31.között,összesenhétturnusbanlátogattunkmegösszesen231üzlethelyiséget,ezenbelül90-etszlovákiában
és141-etahatárrégiómagyaroldalán.

Kutatásunksoránmindkétországesetébenagazdaságiágazatonbelülaturizmusrafókuszáltunk, és a benne megjelenő többnyelvűségre mint gazdasági erőforrásra. a turisták
által látogatott térségek, települések, turisztikai desztinációk esetén elsősorban a szolgáltatóegységeken belül próbáltuk feltérképezni a különböző nyelvek használatát. nem
voltcélunktehátmásszektorokban,színterekenmegjelenőtöbbnyelvűségvizsgálata,ám
bizonyos esetekben az összkép bemutatásához ezt sem hagyhattuk figyelmen kívül.
szlovákiábanamagyarságautochton/őshonoskisebbség,éppenezértamagyaroklakta
településekentermészetesnekvehetjükamagyarnyelvközterekenvalómegjelenését.

4.eredmények

jelentanulmányegyszlovák–magyarhatáronátnyúló,kétnyelvűséggelfoglalkozóprojekt kutatási eredményei alapján készült. a projekt célcsoportjai a turisztika, szállás,
vendéglátás területén dolgozó vállalkozások, a kutatási kérdés pedig az volt, hogy
miként lehetne szlovákiát komfortosabbá tenni nyelvi szempontból az odalátogató
magyarvendégekszámáraésviceversa.akutatásokkeretébenegy100-100elemű,
célcsoportba tartozó vállalkozást felölelő nyelvitájkép-kutatás valósult meg, amelyet
résztvevőmegfigyeléséskvalitatívinterjúsorozategészítettki,illetveegypilotbeavat-
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kép-statisztikákat.nos,akérdezőbiztosokakülső(utcai)feliratokmechanikusrögzítéséntúlmás,szinténfontosmunkarészeketvégeztekmég,akövetkezőket:
1. a kérdezőbiztosok először is megnézték, le is fotózták és értelmezték a külső
(azaz homlokzati, kirakati) feliratokat; ez az a munkarész, amelyet akár egy online
motoriseltudnavégezni.
2.ezutánbementek,ésbeltéri(azazbelső)feliratokat,pl.azárlapotvizsgáltákmeg,
szinténtöbbnyelvűségszempontjából.
3.Majdszóbaelegyedtekakiszolgálószemélyzettel,aminekkeretébenrésztvevő
megfigyeléstvégeztek:különbözőhelyzetekbenkülönbözőidegennyelvekenpróbálkoztak. a terepmunkát végző csapat tagjai között volt magyar, ukrán–szlovák és orosz
anyanyelvű.
4.engedélytkérteknéhánybeltérifotókészítésére,majd
5.Hamódnyíltrá,egyegyszerűigényfelmérőkérdéssortisvégigkérdeztek,strukturáltinterjúkeretében.
6. végül, a látogatás után a kérdezőbiztosok rögzítették benyomásukat a helyről,
közteolyankvázikeményadatokatis,mintazüzletbecsültalapterülete,ésolyannehezenmegfoghatójelenségetis,mintahelypresztízse.

10

Hires-lászló kornélia – Horzsa Gergely – letenyei lászló

kozás(kétnyelvűtáblák,étlapokkihelyezése)kapcsánpedig280fős,alapvetőenatáblakihelyezéshatásosságátmérőadatfelvételkészült.
akutatásoknakvolthárommeglepő,előrenemvárttapasztalatuk.

azegyiknemvárttapasztalat,hogyakétnyelvűség(értsd:szlovák–magyarkétnyelvűség)defactonincsjelenatérségben.Korábbimegérzéseink,terepbejárásaink,úgylátszikmegtévesztettek:areprezentatívmintaadataialapjánúgytűnik,hogyakelet-szlovák–magyarhatárrégióbanaturisztika,szállás,vendéglátásfőbbhelyeinaHu/sKkétnyelvűfeliratokarányaaz5%-otisaligériel.
1. ábra. afeliratoknyelveiakétországhatárvidékén
17

Hungary
17

MONO
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30

HU/SK
HU/SK/ENG

0

Slovakia
MONO
HU/SK

3

HU/SK/ENG

8

MONO/ENG

MONO/ENG
3

91

MULTILING

62

MULTILING

az5%körüliHu/sKkétnyelvűüzletifeliratokarányanemcsakakétországba,plánea
kéthatártérségbeirányulóHu/sKidegenforgalomarányainálalacsonyabb,dehelyenkéntésidőnkéntahelyiszlovákiaimagyar/magyarországiszlováknépességarányánál
isalacsonyabb.

Másik nem várt tapasztalatunk az angol nyelvi feliratok kiugróan magas aránya volt:
25%-nyi angol nyelvi feliratot észleltünk (a külső feliratokban). a magas arányt nem
csakatörténelmihagyományoknemindokolják(atérségnemvoltbritgyarmat,sosem
voltakjelentőskulturáliskapcsolataközép-európaiésangolszászországokközött),de
atérségbelátogatóangolanyanyelvűidegenforgalomsem.

azangolnyelvtérhódításáterősítettemegarésztvevőmegfigyeléseredményeis.
azthittük,hogynagyonfelkészültenvágunkbeleakutatásba,amikorolyankérdezőbiztosokatsikerültKárpátaljáróltoborozni,akikközöttvoltmagyar,szlovák+ukránés
oroszanyanyelvűegyaránt.akérdezőbiztosokatarrabiztattuk,hogyazegyeskommunikációs szituációkban igyekezzenek az anyanyelvüket mint idegen nyelvet használni
(természetesenkülönösenaszlovákotMagyarországonésviceversa).
avalóságbanazonbanakommunikációnemtörtszlovákvagytörtmagyarnyelven
folyttovább,hanemtöbbnyiretörtangolsággal.ennektöbbokaisvan–lásdkésőbb.
amitazonbankövetkeztetéskéntlevonhatunk,akövetkező:mindkétországsokattesz
a saját anyanyelve védelméért és ápolásáért. Ha azonban nem tesznek lépéseket a
szomszéd ország nyelvének ápolásáért is, akkor a két szomszédos ország lakosai
előbb-utóbbangolulfognakkommunikálniegymásközött.

a kétnyelvűség mint üzleti érdek

11

aharmadiktapasztalat,amelyrenemvoltunkelőrefelkészülve,egynonverbáliskommunikációra utal: a pénzre. a két ország eltérő pénznemet használ, Magyarország a
forintot,szlovákiapedigazeurót.anyelvenkívülakomfortérzetetazisjavíthatja,hogy
azénpénzemelfogadható,vagynemiscsakelfogadott,deétlapon,feliratbanismegjelentett,egyenrangúpénzahelyipénzzel.azanyanyelvmintájáraeztakomfortérzést
egyújfogalommalneveztükel:anyapénz. anyapénzapénznem,amelybenleginkább
otthonosantudokgondolkodni,érzemaszámokértékét,azonnalmegtudomállapítani,hogyszámomramidrágaésmiolcsó.
2. ábra. anyapénzkülföldön:azárakmegjelenítéseahazaiésvendégpénznemben

Slovakia

Hungary
8

0

6

EURO

HUF

HUF

Both

Both

52

30

délkelet-szlovákiaimintánkbanzérusközeliaforint,mígMagyarországonjelentősaz
eurómegjelenítéseírásbanazárakban(kirakatokban,étlaponvagybelsőfeliratokban).
errőlegyelőrenemtudunktöbbetmondani:izgalmaskérdés,többtovábbikutatható
kérdéstfelvet.
ronthatja-eakétnyelvűségazüzletikilátásainkat?

a kutatási kérdéseinkre visszatérve, kutatásunk középpontjában az állt: segíthetik-e,
ésmilyenmechanizmusokonkeresztülakétnyelvűfeliratokahatáronátnyúlóidegenforgalomnövekedését.

akérdésvizsgálatáhozelőszörszembekellettnéznünkegymásikkérdéssel:ronthatja-e
együzletkilátásait,haamagyaronkívülaszlováknyelvetismegjelenítüzletikommunikációjában Magyarországon (és vice versa). ez a kérdés végső soron a nacionalizmus,illetveaxenofóbia(idegengyűlölet,azazjelenesetbenakétnyelvi/etnikaicsoport
egymássalszembeninegatívérzései)kérdéséheznyúlikvissza.Hajelentősaxenofóbia
(nacionalizmus)egytérségben,akkorérthetőlenne,haegyidegenforgalmivállalkozó,
példáulegyétteremtulajdonosaattóltarthat,hogyaszomszédországnyelvéneknyilvánosmegjelenítésévelahazaifogyasztóikörétvagyannakegyrészétveszíthetiel.
a térségbeli nagymintás nacionalizmus- és idegenellenesség-kutatások jobbára a
szlovákésmagyarközösségegymásirántiellenszenvénektartóscsökkenésérőlszámolnakbe,különösenakétországeu-csatlakozásaóta.Különösenaschengenihatá-

FóruM Társadalomtudományiszemle,XXi.évfolyam2019/4,somorja

EURO

12

Hires-lászló kornélia – Horzsa Gergely – letenyei lászló

rokmegnyitásaótadinamikusannövekszikakétországközöttiszemélyforgalom,ami
hozzájárulhatottaszemélyesjótapasztalatokerősödéséhez.
Különösenbeszédesekegy2016-ban,szlovákiaimagyaranyanyelvűkisebbséghez
tartozófiatalokrafókuszálókutatásadatai:
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3. ábra. Xenofóbiaaszlovákiaimagyarfiatalokkörében

Forrás:MozaiK,MagyarifjúságKutatás2016
http://www.ujnemzedek.hu/sites/default/files/atoms/files/magyar_ifjusag_kutatas_2016_gyor
sjelentes_a_karpat-medencei_fiatalokrol.pdf

azábránlátható,hogyaszlovákiaimagyarfiatalokkörébenazidegenellenesség(fordíthatnánk talán bizalmatlanságnak is) általában mindenkivel szemben elég magas
értékű, beleértve a „piréz” népcsoportot is, amely egy kontrollváltozóként használt,
kitalált nép. Két etnikai csoport megítélése viszont pozitív, a saját (tehát szlovákiai
magyar)ésaszlovák.akutatásieredménypozitívüzeneteamikutatásunkszempontjából az, hogy ezek szerint a makroadatok alapján a szlovák–magyar viszonyt üzleti
szempontbólnembefolyásoljáknegatívanakétnyelvűfeliratok:példánkbanavendéglősnemfogvendégeketelveszíteniazért,mertkétnyelvűfeliratokathelyezel.

Kutatásunksoránrésztvevőmegfigyelésselvizsgáltukaverbáliskommunikációalakulását:hogyanhasználjukazidegennyelvet,amásikországnyelvétélőszóban?
Kérdezőbiztosaink,akikközöttvoltszlovák,ukrán,oroszésmagyaranyanyelvűis,
ketteséveljártak.aztafeladatotkapták,hogyahollehetséges,igyekezzenekamásik
országnyelvénkommunikációtkezdeményezni.Kérdezőbiztosainkönreflexívmódon,a
kommunikációsszituációvalkapcsolatosérzéseikreiskitértekterepmunka-beszámolóikban.abeszámolókbólazderültki,hogyezafeladatszámukrarendkívülmegterhelő
volt,akövetkezőérzéseikmiatt:
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asajátérzéseikkelszembenakérdezőbiztosokaválaszadókérzéseitnemismerhették,csakaviselkedésüketfigyelhettékmeg.Megfigyelésükígyisérdekes:aztvették
észre,hogymindmagyar,mindszlovákoldalonakkorveszielőszívesenazeladó/pincér stb. az idegen nyelvet, ha azt jól, már-már kitűnően beszéli. Több válaszadó úgy
fogalmazott(aterepmunka-beszámolókszerint),hogytudamásiknyelven,denemjól,
ésnemakarja,hogykinevessék.Gyakori,hogymegérti,deválaszolnimárnemtudaz
idegen nyelven. Összességében: azt figyelték meg, hogy amikor valaki csak kicsit
beszéli(töri)aszomszédországnyelvét,akkornemszívesenhasználja.aztörtszlovák
éstörtmagyarhasználatahelyettviszontgyakranvettékelőatörtangolt,amelyetszintén nagyon kevesen beszéltek jól. Úgy látszik, ebben a térségben az angolt törve
beszélnikevésbéfrusztráló,mintahelyinyelveket.

Összefoglalva: a másik ország nyelvén való élőszavas kommunikáció sokszor nehézkes.enneknemxenofóbiaazoka(aszlovák-,illetvemagyarellenességeltűnőbenvan),
hanemmásfélelmek,frusztrációk:nemfognakmegérteni,udvariatlannakfognaktartani,kinevetnek.akövetkeztetésünkhasonló,mintafeliratokalapján:haakétország
nemteszerőfeszítéseketaszomszédországnyelvénekerősítéséért,akkorapolgárai
valószínűlegelsősorbanangolulfognakkommunikálniegymásközött.

Gondot jelent, hogy nem alakultak ki általános kulturális minták a többnyelvű üzleti
kommunikációra,amimindavásárlókban,mindazeladókbanzavart,frusztrációtokozhat.egyszerpéldáulbarcelonábanjárvaegykatalánismerősünkelmagyarázta,hogya
többnyelvűvárosbanafőszabályszerintmindigavevőnyelvéhezigazodikakommunikáció:hakatalánul,spanyolulvagyangolulkérünkvalamitaboltban,azeladóigyekszik
az adott nyelven válaszolni. itt, a kelet-szlovák–magyar határtérségben nincsenek
ehhezhasonlóegyszerűszabályok.
az eddigiek alapján megállapíthattuk, hogy a többnyelvűség – nem árt az üzletnek.
nem jelentős a szlovák/magyar idegengyűlölet, ezért nem valószínű, hogy sokan fel-
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–gyakrantartottakattól,hogynemfogjákőketmegérteni(Magyarországonszlovákulésviceversa);
–méggyakrabbanarrólszámoltakbe,hogyúgyérezték,egyfajtaudvariatlanság,
sőttaláninzultuslennearészükről,hanemaszlováknyelvetvennékelőszlovákiában
(ésviceversa),holottaztisbeszélik,vagylegalábbiskettejükközülazegyikbeszéli.
számukra az lett volna természetes, hogy ha kettejük közül az egyik beszéli a helyi
országnyelvet,akkorbeszéljen(tolmácsoljon)ő;
–másfelőlviszontazisfrusztráltaőket,harosszmagyarsággal/szlováksággalkellettvolnabeszélni,ezértakármelyiknyelvenis,demindigazanyanyelvűkérdezőbiztos
kommunikált az adott helyen, illetve ha nyelvet váltottak, akkor a társa vette át a
beszélgetésfonalát;
–attólviszontnemtartottak,hogyőketinzultusérnéamiatt,habármelyiknyelven
beszélnek.azoroszanyanyelvűkérdezőbiztosszámoltbeilyenérzésről,illetveszórványosanjelentmegegyezzelkapcsolatosfélelemérzésakérdezőbiztosokban,denem
nyertigazolást.
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húznákazorrukategy-egykétnyelvűfeliratláttánbármelyországban,élőszóbanpedig
azidegennyelvűkommunikációugyannehézkes,ámüzletilegnemártalmas.devajon
jóttesz-eakétnyelvűségazüzletnek?Lehetreálisanüzletihasznotremélniakétnyelvű
feliratokelhelyezésétőlaturisztikaidesztinációkban?
akétnyelvűség–szexi!

4. ábra. atöbbnyelvűésegynyelvűfelirattalrendelkezőszállás,vendéglátás,turisztikai
célpontokmegítéléseakérdezőbiztosokvéleményealapján

Épület
külseje

Külföldi
vendØgek Hozzávetőle KiszolgÆlÆs Presztízs
arÆnya
ges bevØtel minősége megítØlØse

50

Épület
belseje
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eztakérdéstkétadatfelvételalapjánkérdeztük.azelsőakérdezőbiztosokmegérzése
volt:terepbejárásuksorántöbbszempontszerintrögzítettékbenyomásaikatahelyekről,ezekközöttvoltakkézzelfoghatóbbszempontok(pl.becsültnégyzetméter)ésképlékenyebbérzések(pl.milyenmagasahelypresztízse).azeredményeketazalábbigrafikonfoglaljaössze:
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SK
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SK
HU
SK
HU
SK
HU
SK
HU
SK
HU
Egynyelvű

Többnyelvű

azábránjóllátható,hogyatöbbnyelvűhelyekkivételnélküljobbanteljesítenek,mint
azegynyelvűek:többkülföldilátogatótvonzanak,jobbminőségűszolgáltatásokatnyújtanak,magasabbpresztízstsugallnakstb.ezazeredménynemmeglepő:akiatérséget ismeri, tudja, hogy az újabb, korszerűbb, fancy helyek egyúttal többnyelvűek is.
Példakéntmutatunkkéthonlapot,mindkettőegy-egyidegenforgalmivállalkozáshonlapja,amelyekegyazontelepülésenműködnek.akéthonlapközöttistílus-éspresztízs-
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belikülönbségkb.az,amitakérdezőbiztosainkabejártterületenakétszerszázelemű
mintánistapasztaltak.

5. ábra. illusztráció:egykétnyelvűésegyegynyelvűidegenforgalmivállalkozáshonlapja

Mint a 6. ábrán látható, a stakeholderek (szállás, vendéglátás, turisztikai célpontok
vezetői/dolgozói)többnyireerősenegyetértenekazzal,hogyatöbbnyelvűségjótteszaz
üzletnek.
vanazonbanegymagyarországiválaszadó,akiszerintakétnyelvűségnemjavítana
azőüzletén.visszakerestükazadatbázisunkban,hogymilyenvállalkozásrólvanszó.
nos,amagyarázatittsemaxenofóbia:egyolyanfalusivendéglátóhelyrőlvanszó,ahol
semaszlovákkisebbség,semazidegenforgalomnemjelentős.
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azegynyelvű(kicsitprovinciális,vidékies)éstöbbnyelvű(fancy,korszerű,divatos)érzésekközöttikülönbség,mitafentiképillusztrál,mindenbizonnyalüzletielőnnyelisjár
–gondoltukmi.demitgondolnakrólaavállalkozók?akérdésmegválaszolásához–
megkérdeztükavállalkozásokképviselőit,ugyanennekanyelvitájképeskutatásnaka
keretében.akérdésszándékosanegyszerűvolt:Önszerintakétnyelvűségjótteszaz
üzletnek?
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6. ábra. Önszerintakétnyelvűségjótteszazüzletnek?–vállalkozókválaszai
55
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Semleges
Magyarország

Egyetért

Teljes mértékben
egyetért

Szlovákia

egyharmadikmegközelítésben,apilotprojektbeavatkozáshozkapcsolódóanmegkérdeztünk280helyijárókelőt,alapvetőenakihelyezetttáblákkalkapcsolatban,demelleslegugyaneztakérdéstnekikisfeltettük.amintanemalakosságra,hanemakihelyezetttáblákranézvereprezentatív:
7. ábra. akétnyelvűségjótteszazüzletnek?járókelőkvéleménye,5fokúskálánmérve
4,21
4,15
4,03

3,73

SzlovÆk

Beavatkozás előtt

Magyar

BeavatkozÆs utÆn
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a járókelőket két alkalommal szólították meg a kérdezőbiztosok, a tábla kihelyezés
előttésután.
azábránlátható,hogyazemberekáltalánosságbanegyetértenekazzal,hogyakétnyelvű táblák jót tesznek az üzletnek (4,03 és 3,73 átlag szlovákiában és
Magyarországon);haazonbanlátnakisegyilyenkétnyelvűtáblát,akkorasajátbenyomásukalapjánjóvalmarkánsabbezapozitívvélemény(4,15és4,21érték).ebbőlaz
következik,hogyahatártérséglátogatói,lakosaiésvállalkozóiakkorértékelikigazána
kétnyelvűtáblákat–havannak.
amultinacionálisüzletigyakorlat

8. ábra. aTescoGlobalMagyarországhonlapjánakáruházkeresőszolgáltatása

az ábra egy kísérlet eredményét mutatja. Ha helymeghatározásunk szerint a szlovák
határ mellett, Tornyosnémetiben vagyunk, és megkérjük a keresőt, hogy mutasson
közeliTescoáruházakat,akkorafentitalálatilistátadja.érdekes,hogymégabudapesti áruházakat is figyelmünkbe ajánlja a kereső (248 km), míg a legközelebbi, kassai
Tescoáruházatnem(18km).egyelőrenemtudjuk,hogymiennekazanomáliánakaz
oka,detény,hogyaglobálisláncokalapvetőenbelföldrekorlátozzákacélcsoportelérésierőfeszítéseiket.
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amikorakutatástmegkezdtük,azvoltazelőfeltevésünk,hogyakétnyelvűségetanagy
(multinacionális,globális)kiskereskedelmivállalatokvalósítjákmegalegkönnyebben.
Meglepődtünk, hogy a multikereskedők tulajdonképpen úgy viselkednek, mintha az
országhatárontúlnemlenneélet.
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9. ábra. aTescoáruházakhonlapja

Meglepődvevettükészrepéldául,hogyaTescoáruházhonlapjaegynyelvű.emlékszik
mégráazolvasó,hogymitírtunkazegynyelvűvállalkozásokról,általánosságban:alacsonypresztízsű,kevéssékorszerű,kevéssétrendi,jellemzőenfalusi.Meglepővoltszámunkra,hogyéppegyilyenglobális,nemzetközicég,amelynyilvánjelentősmarketingköltségvetésseldolgozik,szinténebbenakategóriábantalálható.Kivételtcsakazonlinebevásárlófelületjelent,amelymagyar–angolilletveszlovák–angolkétnyelvű,deide
csakazalátogatójutel,akieltudjaolvasniamagyarmenüpontot:onlinebevásárlás.

aTescoestenemegyedi,atöbbiáltalunkvizsgáltáruházlánc(auchan,Kaufland,Lidl,
billa,PennyMarket,Coop,Cba)hasonlóüzletpolitikátfolytat.
egymásikáruházkutatásiosztályávalfolytatottinterjúnksoránkiderült,hogypl.az
ún.kasszafelméréseksoráncsakazadottországirányítószámaittudjakezelniarendszer (pl. Magyarországon a 4-jegyűeket). a külföldi vásárlókra tehát nem terjed ki a
kasszafelmérés.vanolyanáruház,aholbizonyosidőszakokbanakasszafelmérésadatainak30-40%-amissing,azazérvénytelen.vélhetőentöbbségükbenkülföldivásárlók.
Meglepő, hogy a kiskereskedelmi láncok marketingkutatása, pláne a marketingkommunikációignorálegyilyenjelentősfogyasztóicsoportot.
Hogyantovább?

akulturálisantropológiaegyikfontosirányzatavoltaz1930-asévekbenazún.akcióantropológia,amelyamagasanképzettfehérbőrűantropológusokmoráliskihívásának
tekintette,hogynecsakkutassa,hanemlehetőségeihezmértensegítseisazalacsonyabbiskolaivégzettségűésmásbőrszínemiatthátrányoshelyzetbekerülőtársadalmi
csoportokat.
azakcióantropológiaszéphagyományátébresztettefeljelenegyüttműködés,amikoraCorvinusegyetemoktatóiéscivilszférábólérkezőszlovákiaipartnereegyolyan
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akciótfogalmazottmeg,amelytalánsegíthetiakétnyelvűszolgáltatásokkiteljesedését
a határrégióban: egy kétnyelvűséget hirdető matricáról van szó, amely kiragasztható
azokraahelyekre,aholkétnyelvűszolgáltatásokérhetőkel.(amagyarországiváltozatbanaszlováknyelvnagybetűs,amagyarfordításkisbetűsésviceversa).nemtitok,
hogyamatricaötletétakolozsváriigentessek.rooldalinspirálta,amelyerdély-szerte
térképeniskereshetővétetteamagyarlátogatókszámáraelérhető,komfortoshelyszíneket.Kitudja,talánidővelazegészKárpát-medenceszlováknyelvenelérhetőhelyszíneiiselérhetőklesznekegyhasonlótérképikeresővel,aszlovákokszámáraútmutatást adva a magyar határ menti, vagy épp távolabbi olyan helyszínekre, ahol szlovák
nyelven is elérhető szolgáltatások vannak (pl. békésben vagy a vajdasági Petrőczön,
erdélybenélesd,nagylakstb.),ésviceversaugyanezmagyarnyelven.
10. ábra. Kétnyelvűhelyekbejáratáraszántmatrica–szlovákiaiváltozat
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KornéLia Hires-LászLó—GerGeLy Horzsa—LászLó LeTenyei
biLinGuaLisM as a CoMMerCiaL inTeresT

Thequestionofmonolingual/multilingualinscriptionshadintheCarpathianbasin
long been a subject of political discourses on ethnic minorities. We in Hungary
hadforthemostpartfeltharmedbythelawsadverselyaffectinglanguageuseof
public inscriptions in slovakia, romania, the former yugoslavia, and, most
recently,inukraine.Thepoliticizationofthesubjectmadeitrarelypossibletopay
due attention to the economic aspects of the multilingual inscriptions. The
present study attempts to fill this gap: the fieldwork on the east side of the
slovak–Hungarian border region made it possible to measure the potential
economic significance of multilingual inscriptions from the point of view of
tourism. as a result of the study we found that 1) the multilingualism of the
examined shops providing tourist services or venues of hospitality industry is
associated with higher prestige, and higher presumptive incomes, and, 2) the
stores where the salespersons do not use the language of the neighbouring
countriestypicallycommunicatewiththeenteringguestsinenglish.ingeneral,
the lack of openness toward the neighbouring language generally results in
pushingbothlocallanguagesintothebackground.
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László Letenyei, András Morauszki
WHO REAPS THE BENEFITS OF PERMEABLE BORDERS?
MENTAL MAPS, NETWORKS AND LANGUAGE SKILLS IN THE HUNGARIANSLOVAKIAN BORDER-REGION

Abstract
Every year the European Union spends millions of euros to promote cross-border
cooperation among its member states. The efficiency of these expenditures is
measured with indicators, such as

• the number of enterprises in the region increases
• the number of jobs along the border increases
• there is a given number of women among the project management staff
All in all, we argue, that the indicators demanded by the EU are not suitable to measure
how efficiently have the funds assigned to Cross-border Cooperation been spent.
The present paper aims to present a direct measurement of the efficiency of Crossborder cooperation programmes, based on

• mental mapping (how do people see the other side of the borders, the towns
and villages, services and opportunities)

• language skills (how much do people speak the language of the neighbouring
country, how functional are these language skills)

• and position generator (how much does their social network reach across the
state border)

This proposed research tool is suitable for both a cross-sectional analysis of a given
geographical region (e.g. the two regions of Hungary and Slovakia that were examined in the pilot study), as well as a longitudinal analysis and measurement of the
impact of Cross-border Cooperation programmes.
Introduction
From one programming period to the next, the amount of funding allocated for
cross-border cooperation (CBC) programmes in the framework of the Community
Initiative Interreg is increasing,1 however, little attention is given to the social effect of
1 In the 2007-2013 programming period 8.7 billion Euros were allocated. In the following fifth programming period of 2014-2020, which is still in progress, the amount of funding was raised to 10.1 billion
Euros out of which 6.6 billion Euros were allocated for 60 cross-border programmes along 38 internal borders.
https://ec.europa.eu/regional_policy/hu/policy/cooperation/european-territorial/ (Retrieved: 11.07.2019)
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these projects. The purpose of the eMMAP project was to provide a set of indicators,
which measure these often neglected direct social effects of cross-border cooperation programmes on the basis of mental mapping, an estimation of social capital,
and language skills. But more generally, this instrument is designed to be flexible
enough to measure the relationship of people living alongside any border in the
world.
In the construction of the measurement tool – i.e. the questionnaire –, it was important for it to be suitable for various modes of data collection. As part of the pilot
study we tested the questionnaire in face-to-face interviews, online self-completed
and CATI surveys as well. For the purpose of the various modes of questioning,
multiple versions of the modular questionnaire were produced. Although the
design of the pilot study was cross-sectional, the methodology is suitable for
longitudinal research as well.
Research with the paper-based questionnaire was conducted on four sites close to
the border between Hungary and Slovakia. The pilot study’s other part was conducted online with the help of a newly developed ‘Online Mental Map Editor’ software, on a sample of Hungarian and Slovakian enterprises. First the questionnaires
was sent by email to a list of addresses, and then a series of phone interviews was
made to reach the target number of respondents in both countries.2 In this case
we cannot speak of a representative sample, our goal was to prove the software’s
applicability.
The paper is based on the first component, the personal interview survey. This pilot
study showed that easy access has a profound effect not only on the frequency
but also the nature of the visits to the neighbouring country. The results have also
shown the linking role of language minorities, but also the effect of income and
education level on the relationship with the neighbouring country. First we present
the methods we used to explore the respondents’ relationship with the neighbouring country and its inhabitants, then the locations of data collection and finally we
move on the results of the pilot study that we present in three sections according
to the three main methodological components of the research.

Methodology
Mental or „cognitive mapping is a construct that encompasses those processes that enable people to acquire, code, store, recall, and manipulate information about the nature
of their spatial environment” (Down and Stea 1973, quoted in Letenyei 2006: 149).
The main idea behind mental mapping is that the use of space redraws the actual
image of our surroundings in our minds. It affects how we perceive this particular
space, what we consider close or distant, our own, friendly or alien and strange. The
2 The online sample consisted of 500 people (250 Hungarians and 250 Slovakian entrepreneurs from
the border-region).
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result is a mental representation of our surroundings consisting of mental spaces,
boundaries and orientation points. The method of mental mapping is used to
collect and interpret these cognitive maps of the respondents. Collection of data
can take many forms ranging from purely quantitative data collection to purely
qualitative and may be accompanied with map drawing, either based on free recall,
or guided to ensure some level of standardisation, or also existing maps or images
may be used. Regardless of the method, data on the area and data on the respondents’ attitudes and opinions are gathered. The data regarding the area (Lynch
1960) consist of
a) the names and extent of mental spaces
b) borders and boundaries
c) orientation points and landmarks
d) routes
e) junctions
In the pilot study we explored the frequency of the respondents’ visits to the neighbouring country, the names of the visited settlements (mental spaces), a route the
respondents have used more often in the neighbouring country, junctions and reference
points along this route, and reference points and places of interest in the town or
settlement they knew the best. We also explored the respondents’ attitudes towards
the neighbouring country and its inhabitants. The survey was complemented by
the drawing of a map of the neighbouring country by the respondents (preferably)
containing the places mentioned by the respondent.3
Another social impact of the projects supporting cross-border cooperation may
be the emergence of cross-border interpersonal relationships. To measure this
aspect, we chose the so-called position generator method (Lin-Dumin 1986; Lin, Fu
and Hsung 2001) over other methods such as the name generator or the resource
generator. The former of these two would have been more suitable to explore
a restricted number of variously operationalized (see Wellman 1979, Marsden 1987,
Fisher 1982) strong ties (Granovetter 1973, Lin–Erickson 2008), and less suitable
to examine the diversity of personal networks, furthermore it is relatively time
consuming. In the case of the resource generator (Snijders 1999, Van der Gaag
& Snijders 2005) the number of relevant resources is big, and may vary depending
on life-situations, cultures, and geographical area. Van der Gaag, Snijders and Flap
(2008) have found a strong correlation beween the results of the resource generator
and the position generator, therefore, we decided to use the more easily applicable
position generator. Further advantages of the position generator are that the
position generator has been used successfully in a culturally diverse set of countries
(Lin–Erickson 2008) and that the answering takes up relatively little time, and thus
participants are more willing to answer.
3 For online self-completion surveys, an ‘Online Mapping System’ has been designed, to fully utilize the
potential of the mental mapping methodology. Respondents had to pinpoint the settlements on an outline map.
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Essentially, the respondent had to indicate whether he knows people of the listed
occupations. The list included occupations that were relevant from the viewpoint
of people living in borderregions and were fit to inspect both the vertical and horizontal reach of the respondents’ social networks (Lin-Erickson 2008), and all millieus
identified by Angelusz and Tardos (2008) were represented by at least one position.
In a similar way we explored the relationship with relevant services: the respondents were asked to indicate whether they had any favourites, in both countries,
out of the listed service-types and locations (town, village).
The third component assesses the respondents’ language skills, the extent to which
the respondents are familiar with the language of the neighbouring country. On the
one hand, we asked what languages the respondent spoke and at what level, similarly to the Europass CV to identify and control for people who are more proficient
in the language of the neighbouring country. On the other hand, we developed
a method, which explored the basic vocabulary needed to get around (e.g. to use a
map or ask for directions), to get information during short period stays. The 25-item
list included expressions that the respondents may come across in public, e.g. at
a train station, in the main square, etc. One can learn these expressions during
visits to the neighbouring country by natural language acquisition (Murányi 2015).
Incidentally, a respondent with such limited language capacity and unfamiliar with
the grammar and vocabulary of the other language in general could declare that he
didn’t speak the neighbouring country’s language at all in the Europass CV section.
The knowledge of the selected expressions was tested in three ways: as part of the
active vocabulary, as part of the passive vocabulary, and finally we measured visual
recognition. The concept of active and passive vocabulary is rather well known. The
testing of visual recognition (using photos) allows us to know the extent to which
respondents can recognise the target country’s reference points even if they are
not familiar with their linguistic code, e.g. does a Hungarian visitor recognise a main
square, a pharmacy, a bus stop in Slovakia, even if he does not speak Slovakian,
so he does not understand the labels. The results of this method held no obvious
surprise: Slovakia and Hungary are visually similar, and their reference points were
recognised by the countries’ respondents even if they did not speak each other’s
language at all (they were not familiar, even on a passive level, with the basic vocabulary of getting around). This may seem an obvious result to everyone familiar
with the two countries, but we must point out that this indicator was conceived to
measure the cognitive distance between any two countries.

Data collection locations and sample composition
The pilot research forming the basis of the paper was conducted in 2015 simultaneously in four locations along the Slovak-Hungarian border. We chose two locations in both countries: in Hungary, Esztergom and Mosonmagyaróvár; in Slovakia,
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Štúrovo and Šamorín. In each location 125 respondents filled out the questionnaire. The research was primarily designed to focus on comparison, and this goal
was fulfilled from several aspects by the chosen settlements.
At the time of the 2011 census, Esztergom had 28,926 inhabitants and Mosonmagyaróvár had 32,004; in both cases the vast majority declared Hungarian nationality,
neither have significant minority ethnic groups. Štúrovo and Šamorín are somewhat
smaller than their Hungarian counterparts: in the 2011 census, Štúrovo had 10,919
inhabitants and Šamorín had 12,726. Both towns have significant ethnic Hungarian
minorities: in the last census in Štúrovo 6,624 (60.7%), while in Šamorín 7,309
(57.4%) people declared themselves ethnic Hungarians.
Esztergom and Štúrovo are members of the Ister-Granum EGTC, Mosonmagyaróvár and Šamorín are members of the Arrabona EGTC. Moreover, Štúrovo and Esztergom are twin towns, and so are Šamorín and Mosonmagyaróvár. Cooperation between Štúrovo and Esztergom has a long history: the two municipalities
became official twin towns in 1991. Later on, the respective mayors first agreed
on a regional cooperation in 1999, which was further fuelled by the simultaneous
accession of both countries to the European Union.4 Arrabona EGTC was established in 2010.5
Esztergom and Štúrovo are border crossing points, they have been connected by
the Mária Valéria Bridge since 2001, and previously the Danube could be crossed
by ferry. However, there is no direct connection between Šamorín and Mosonmagyaróvár. The closest border crossing point on road is 18 kilometres from Mosonmagyaróvár (Rajka-Rusovce), and approximately 27 kilometres from Šamorín
(Gabčíkovo-Lipót).
Thus, a two-dimensional comparison could be made: on one level, the samples of
the two Hungarian and two Slovak settlements could be compared, by which we
could examine the effect of the direct connection and the longer cooperation; on
a second level, the two Slovak samples could be compared with the two Hungarian
ones, which showed the role played by minority groups living in neighbouring
countries.
Figures 1 and 2 show the composition of the samples by two control variables: level
of education and subjective income. The Slovak samples had more respondents
with secondary school certificate, but the two Slovak samples did not show significant differences. The subjective income composition of the two Hungarian samples
did differ, however: the replies given by the Mosonmagyaróvár respondents
indicated a somewhat better income situation. The Slovak samples did not differ
greatly from each other, nor from that of Mosonmagyaróvár.

4 Ister-Granum EGTC (http://www.istergranum.hu/tortenet.html, 12th May, 2015)
5 Arrabona EGTC (http://www.arrabona.eu/egtc_bemutatas.html, 12th May, 2015)
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Figure 1: Respondents by levels of education

Figure 2: Respondents by their subjective income
There were many respondents with Hungarian mother tongue in the Slovak samples:
we found 99 Hungarian speakers in Štúrovo, 116 in Šamorín, while there were 20
Slovak speakers in the former and 6 in the latter sample; however, out of them 18
and 4, respectively, spoke Hungarian as a foreign language. There were none with
Slovak mother tongue in the Hungarian samples; except for a small number of the
respondents, all declared Hungarian mother tongue. Language skills are discussed
in more detail in the next section.

Main findings
1. Respondents’ mental maps
As Figure 3 shows, the presence of ethnic Hungarian respondents and respondents
with at least basic Hungarian language skills in the Slovakian samples resulted in
a higher proportion of those respondents that have visited Hungary at least once. 6
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This is true for almost everyone in these two samples. However, contrary to our
expectations, this proportion does not differ significantly in the two Hungarian
samples. The proximity of the border apparently did not play a deciding role in this
aspect. While Mosonmagyaróvár and Šamorín are located several kilometres from
the nearest border crossing point, thus it takes a rather considerable detour to get
to Slovakia or Hungary, the same percent of respondents have visited the neighbouring country as in the other two cases. The expected difference, however, can
be found in the frequency of the visits.

Figure 3: Respondents on whether they have ever been to the neighbouring country
There were only 4 people in Štúrovo and 12 in Esztergom who indicated that they
have not been to the neighbouring country in the last 12 months. This number
was 39 in Mosonmagyaróvár and 10 in Šamorín. The respondents of Esztergom
visited the neighbouring country on average 34.7 times in the last 12 months, of
Štúrovo 30.12 times, of Šamorín 8.47 times, and of Mosonmagyaróvár only 1.94
times. Based on the median values, the first two samples switch places: the median
is highest in Štúrovo with 20 visits, in Esztergom it is 13.5, in Šamorín 4, and in
Mosonmagyaróvár 1, which means half of the respondents have been to the neighbouring country maximum this many times, and the other half minimum this many
times. Both estimates showed a rather close connection of the Štúrovo and Esztergom residents to the neighbouring country. Further, they showed that the values
were higher in Šamorín than in Mosonmagyaróvár, which we attribute mainly to the
presence of the ethnic Hungarian minority. These results supports the assumption
usually present in academic literature about the mediator and bridge function of
linguistic minorities.
Those respondents that had already been to the neighbouring country were asked
further questions: they were asked to name a settlement, which they visited most
often, and could list a maximum of 5 other settlements they had been to. According
to the answers, in all samples it was the closest town they visited most often. The
6 As the section on language skills will show, there were only few people who spoke any Slavic language
in the Hungarian samples.
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data clearly demonstrates the existing strong ties between Esztergom and Štúrovo.
In Šamorín, the primary destination was Győr, the second in line was Budapest; in
Mosonmagyaróvár, most people listed Bratislava as first, while Šamorín was tied
in second place with Dunajská Streda with only 7.5% of the responses. If we added to this the rest of the settlements the respondents had visited, we got more
settlement names that were situated far from where the survey was carried out:
typical tourist and holiday resorts had a relatively high number of mentions, such
as the settlements of the High Tatras and Piešťany in Slovakia, and Lake Balaton in
Hungary. Respondents in Slovakia also mentioned several large Hungarian towns,
primarily county capitals (e.g. Eger, Debrecen, Szeged, Pécs).
Nevertheless, the strong relationship between Esztergom and Štúrovo was still obvious in the comprehensive list: Esztergom was named by 121 out of 125 respondents in Štúrovo, and Esztergom respondents put Štúrovo far above the rest of the
list with 85 mentions, while the second was Bratislava with 13, and the third was
Komárno with 12. The comprehensive list showed that Mosonmagyaróvár respondents listed Bratislava first (72), Šamorín second (21), and Dunaszerdahely third
(17). Most of the Šamorín respondents visited Győr most often (115), Budapest was
in second place (102), and Mosonmagyaróvár was only the third (33) on the list. It
is thus clear that for those living in Mosonmagyaróvár and in Šamorín are primarily
affected by the pulling effect of the nearby big towns (Bratislava, Győr, Budapest)
and rarely visit the twin town, while respondents living in Esztergom and Štúrovo,
connected by a bridge since 2001 tend to concentrate their visits on each other’s
town.
The strong relationship of these two towns was evident from the routes that the
respondents described as well: Štúrovo and Esztergom functioned not only as destinations but in case of longer routes as transit and orientation points. In the case
of even farther destinations, Budapest was the most frequently mentioned settlement in between. In the other two samples, the twin town had no dominant
role, the already mentioned pulling effect of the respective capitals could be perceived. The twin town was cited by 5 people in Mosonmagyaróvár, and only by one
in Šamorín. The respondents of Mosonmagyaróvár named Bratislava as the town “in
between” on the way to farther destinations, and Rajka in the case of visits to the
Slovak capital; Šamorín respondents most often travelled through Budapest or Győr.7

7 The graphs of typical routes can be found in the Appendix.
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Figure 4: What respondents from Esztergom and Mosonmagyaróvár perceive
of Slovakia (Esztergom – light, Mosonmagyaróvár – dark)

Figure 5: What respondents from Stúrovo and Šamorín perceive of Hungary
(Stúrovo – light, Šamorín – dark)
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The respondents from Esztergom indicated 1.42 visited settlements on average
(out of a maximum of 1+5), those of Mosonmagyaróvár 1.85, of Šamorín 4.85, and
of Štúrovo 4.91. On the one hand, it is apparent that respondents in Slovakia, primarily ethnic Hungarians, know Hungary better than the Hungarian respondents
know Slovakia. On the other hand, the higher average in Mosonmagyaróvár than
Esztergom shows a different kind of relationship with the neighbouring country:
one that results in a relatively more diverse set of destinations.
The reasons and motivations of the visits answers were examined in two forms:
on the one hand, respondents could formulate them in their own words, and on
the other, they had to state whether they had taken part in the listed activities in
the neighbouring country. The answers given to the two types of questions were
in harmony. In Šamorín and Mosonmagyaróvár, recreation (excursions, holidays,
tourism) ranked higher than in Esztergom and Štúrovo, but, perhaps linked to the
above mentioned, many took part in small or large-scale shopping, had lunch in
a restaurant, chose some form of entertainment, and a relatively high percentage
visited family or friends. In Esztergom and Štúrovo however, the needs of daily
life, e.g. shopping proved to be more important than in the other two cases. The
respondents in Esztergom highlighted the cost of petrol in Slovakia, which for a
long time was more favourable to the Hungarian petrol cost, the fair of Štúrovo,
and they also mentioned that the proximity of Štúrovo and the ease of its access
appeared as further motivations. Employment, education, and doctor’s visits were
listed among the less common activities, however, these ranked higher in Štúrovo
and Esztergom than in the other two settlements.

Figure 6: How many of the respondents took part in the following activities in the
neighbouring country?
The average number of activities was 1.81 in Mosonmagyaróvár and 1.39 in Esztergom. The Slovak samples presented higher values: respondents reported 5.7
activities in Štúrovo and 5.66 in Šamorín. The differences between settlement pairs
were not significant, and the somewhat higher values in Mosonmagyaróvár may
have been caused by the wide spectrum of activities they took part in during

W H O REAP S THE B ENEFIT S O F PER M EA B LE B O R D ER S ?

I 81

holidays and excursions (lunch, entertainment), which again shows the different
nature of the visits.
Respondents were also asked to imagine a visit to the settlement they visited more
often with the interviewer, and name the places they would undoubtedly have him
visit. The responses underpin our claims referred to above: for Štúrovo and Esztergom residents, visits to the neighbouring country are different from those of
Šamorín and Mosonmagyaróvár. The respondents of the first two samples would
take the interviewer shopping (to malls, stores, markets), while the residents of the
latter two preferred recreational activities (sights, baths, theatre, cinema, etc.).

Figure 7: What would the respondents have the interviewer undoubtedly see in their
most visited settlement?
Another significant difference between samples was the willingness to live for a
specific time in the neighbouring country, which, of course, was very much influenced by the respondents’ language skills. The question was two-fold: first, they
had to state whether they would live in their most visited settlement, and after that
they could freely choose a settlement they would be willing to live in. Figure 8 shows
a comprehensive picture about the percentage of respondents willing to live in the
neighbouring country for a couple of years. It was apparent that the percentage of
those who were willing was higher in the Slovak settlements, given the presence
of Slovakian Hungarians, but at the same time, it was obvious that their proportion
was higher in Esztergom than in Mosonmagyaróvár. A possible interpretation of
these results is that Esztergom respondents accept the neighbouring country more
easily, because they visit it more often, and they have more experience of the daily
life there.
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Figure 8: Respondents’ replies on whether they would be willing to spend a couple of
years living in the neighbouring country for work purposes
Deeper familiarity with the neighbouring country showed strong positive correlation with education levels and subjective income, the reverse of which meant that
people with lower education level and/or poorer people could benefit less from the
advantages presented by the proximity of the border.
The frequency of visits to Slovakia was clearly influenced by the level of education: in the last year, respondents from Štúrovo with college or university degree
have been to Hungary 49 times, with secondary school-leaving certificate or lower
25 times, and with vocational certificate only 19 times. In Šamorín, the difference
presented itself between the respondents with and without secondary school-leaving
certificate: respondents with higher education level visited Hungary 10-11 times
on average, those with lower education level only 3 times. Subjective income only
had a manifest effect in Šamorín. This also suggests that in Šamorín, a visit to Hungary was also a question of available financial resources, as opposed to Štúrovo,
where, as it was the already mentioned, proximity and easy access eliminated the
role of financial resources.
In the Hungarian samples, neither education levels, nor income had palpable
effects on the frequency of neighbour visits, but age did: younger residents crossed
the border over to Slovakia more often.
The number of towns the respondents had visited and named (the scope of the
mental map) was related to levels of education in Esztergom and Štúrovo, and
to subjective income in Mosonmagyaróvár and Šamorín. In Esztergom, college
or university graduates named 2 settlements on average, people with secondary
school-leaving certificate 1.5, and those with vocational certificate or lower only
0.9. In Štúrovo, those with lower than completed secondary education listed 4.4
settlements on average, while those with higher level of education approximately
5.1-5.2 settlements. In Mosonmagyaróvár, those who found it hard or very hard to
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make ends meet named 1.33 visited settlements, while 2.1 were named by those
living in better financial situation. In Šamorín, these values were 3.8 and 5 respectively.

2. Interpersonal networks
Interpersonal network of the respondents were explore using the position generator method. All in all, we can state that the social network of the respondents did
not reach far over the border. Slovakian respondents, most of all ethnic Hungarians, had more personal relationships in Hungary than vice versa, and the absolute
number of relationships was positively influenced by education and income levels.
Out of the 22 listed occupations, on the average 1.35 was mentioned in Esztergom,
0.67 in Mosonmagyaróvár, 2.8 on Šamorín, and even in Štúrovo the number of
mentions was only 3. The difference in sample averages is due to a higher percentage of respondents in Štúrovo and Esztergom who could access a relatively high
number of contacts. The limits of the top deciles were 6 in Esztergom, only 2 in
Mosonmagyaróvár, while 9 in Štúrovo and 7 in Šamorín: the most well-connected
10% of the respondents in each settlement, knew people of at least that many occupations in the neighbouring country.
There were of course noticeable differences between the occupations. Some were
relatively well known, like teachers, small entrepreneurs, doctors, and nurses, while
occupations like maids, unskilled workers, tractor drivers, and policemen were
barely mentioned.

Figure 9: The number of respondents that knew people
of the listed occupations
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Figure 10: The number of respondents with favourite services or locations in
the neighbouring country
In a similar way we asked whether respondents had any favourite services and
settlements in the neighbouring country. On the average, there were 1.1 favourite
places in the Esztergom sample, 1.7 in the Mosonmagyaróvár one, 2.1 in the Štúrovo
one, and 2.3 in the Šamorín one. The results again showed higher values in the
Slovakian samples and are consistent with the different nature of the visits:
e.g. respondents from Šamorín and Mosonmagyaróvár were more likely to have
a favourite bar, but less likely to have a favourite pharmacy.

3. Language skills
Figure 11 and 12 show the foreign languages spoken by the respondents. Most
respondents int he Hungarian samples did not list any, but most of those who did,
listed German or English. There were 10 people in Esztergom who spoke some degree
of Slovak, and there were 5 who spoke some other Slavic languages (Russian,
Croatian, and Czech). Nobody spoke Slovak in Mosonmagyaróvár, but 10 spoke
Russian. In Šamorín and Štúrovo, the most common “foreign” language was the official language of the country, as most of the respondents were of Hungarian mother
tongue. The other most spoken languages were English and German, too. Most of
Slovak mother tongue respondents also spoke a certain degree of Hungarian.
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Figure 11: Knowledge of foreign languages in Esztergom and Mosonmagyaróvár

Figure 12: Knowledge of foreign languages in Štúrovo and Šamorín

Figure 13: The following expressions were present in the active vocabulary of
the respondents
Due to the high proportion of ethnic Hungarians and Slovaks speaking Hungarian
as a foreign language in Štúrovo and Šamorín, 24.6 and 24.4 expressions, respectively, were present in the active vocabulary on average. Of the listed expressions,
5.1 were present in the residents’ active vocabulary in Esztergom, and 4.2 in Mosonmagyaróvár. The median, which is less sensitive to outlier values, was 4 in Esztergom and only 1 in Mosonmagyaróvár, so the difference in between cannot be
explained by the presence of Slovak speakers in the Esztergom sample.
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Figure 14: The following expressions were present in the active or passive vocabulary
of the respondents
However, the difference in between the two samples disappeared when we also
took into account the recognition of foreign language expressions. Mosonmagyaróvár respondents were more successful in this respect. In Esztergom, 10 words
were recognized actively or passively on average, while in Mosonmagyaróvár 9.2
on average, the median was 9 in both cases.
There were well-known and not-so-well-known words listed. All in all, many respondents recognised words that had similar Slovak and Hungarian forms, or which
they recognized as the forms used by major European languages, e.g. polícia - police
station, pošta - post office, hotel - hotel, bankomat - ATM. When the two forms of the
word differed greatly in the two languages and also from major European language
form (e.g. újságárus – novinový stánok - newsstand, színház – divadlo - theatre, városháza – mestský úrad - town hall, könyvtár – knižnica - library) they were recognized by
less people. In some of these cases, and especially in the case of the active vocabulary, there were significant differences between Esztergom and Mosonmagyaróvár,
which shows the positive effect of the frequent visits on natural language acquisition.

4. Correlations between indicators
The study yielded a number of indicators that measure the intensity (e.g. frequency of
visits), diversity (e.g. visited settlements, activities) and effects (e.g. language skills,
interpersonal networks) of the visits in the neighbouring country, which indicators
are, of course, interrelated. Beside the magnitude of the individual indicators, the
patterns of their correlation provides additional insight into the residents’ relationship with the neighbour country.8
In Esztergom for example, there was a strong correlation between the two indicators
measuring the frequency of the visits (last year and total visits to primary destination), which, however, was not present in Mosonmagyaróvár. This is consistent with
8 The correlation matrices can be found in the Appendix
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our reasoning that the visits of Esztergom respondents were chiefly concentrated
at one particular settlement: for most of them, it was Štúrovo. However, for Mosonmagyaróvár residents, there was no settlement of this degree of popularity; their
latest visits did not target the same, already well-known destination. This is suggested by the fact that there is a medium strong correlation between the number
of visits to the settlement at the top of the list and the number of settlements listed
in Mosonmagyaróvár: the more visits to the primary destination, the more visits to
other places, frequency and diversity go (more or less) hand in hand.
It is also interesting to note that the number of occupations, favourite services, and
enjoyed activities are all primarily correlated with the number of listed settlements,
and there is only a much weaker correlation with the frequency of the visits if there
is any correlation at all: thus, for respondents to have many relations and favourites
in the neighbouring country visiting a higher number of different settlements yields
more than frequent visits to the same settlement.
Except for the Šamorín sample, and primarily in the Mosonmagyaróvár one, there
is a relatively strong correlation between the number of listed settlements and the
number of enjoyed activities, that is, the indicators measuring the diversity and
variety of the relationship with the neighbouring country. The proportion of lower
correlation coefficients in the matrix of Šamorín is relatively high, which appears
to show that the different indicators measuring the relationship with Hungary
are more independent from each other. Significant correlation was only present
between the indicators of the visit frequency and the number of activities, the
latter of which is rather strongly connected to the number of occupations known.
In contrast, in Štúrovo, relatively high correlation coefficients are much more
frequent. Out of all the indicators, only that of the number of visits to the firstly
listed settlement shows a relatively weak correlation with the others.

Summary
Our study presented the main results of the pilot research carried out at the SlovakHungarian border. The pilot study tested the suitability of a questionnaire that
measures the direct social effects of CBC projects, and the relationship of residents
on both sides of any border with the neighbouring country, their knowledge thereof
and attitudes towards it and its inhabitants, and finally the consequences of their
cross-border visits on their social networks and language skills.
The results demonstrated that the presence of ethnic kin in the border region exerts
considerable influence on the development of cross-border relationships. This was
shown by the percentage of those who have ever been to the neighbouring country
(Hungary), their knowledge about this country (e.g. the number of settlements they
had visited), and also by their number of weak ties to people on the other side of
the border.
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Furthermore, other differences have also been revealed. The respondents in Esztergom had the stronger relationship with the neighbouring country than respondents in Mosonmagyaróvár, while of the Slovak samples the same was true for the
residents of Štúrovo. Compared to the respondents of Mosonmagyaróvár, those of
Esztergom visited Slovakia more often in the last year, they were also more willing
to live a couple of years in the country, they had more cross-border relationships,
and their active vocabulary was also relatively more extensive than that of Mosonmagyaróvár respondents. Accordingly, the relationship of Štúrovo respondents
with Hungary was more intense: the number of their visits to the neighbouring
country in the last 12 months was especially high, and they also had more, although
only slightly more, relationships across the border.
However, some indicators subverted our expectations, and indicated a relationship
motivated by different factors in Mosonmagyaróvár and Šamorín on the one hand,
and Esztergom and Štúrovo on the other. Recreational visits more typical in the
former pair of samples led to a higher number of listed destinations and favourite
services, while the visits motivated by everyday activities (e.g. grocery shopping)
more typical of the latter pair, tended to be concentrated on one particular destination. Additionally, although all in all these activities were not typical at either
location, the number of those who studied, worked, or went to the doctor in the
neighbouring country was higher in Štúrovo and Esztergom; these were the activities
that indicated a tighter, regular connection.
It is important to point out the strong relationship between Štúrovo and Esztergom: in both settlements, the most well-known settlement was the twin town, and
the most frequently visited. The same cannot be claimed about the relationship
between Mosonmagyaróvár and Šamorín: for Šamorín respondents, the most wellknown settlements were Győr and then Budapest, and for those in Mosonmagyaróvár, the primary destination was Bratislava, with Šamorín trailing far behind.
The direct connection offered by the Mária Valéria Bridge offers ample opportunities for the residents of Štúrovo and Esztergom to visit the neighbouring country,
they can do so easily, even on foot. Therefore, it is not a privilege of those in a
consolidated financial situation, but everyone, regardless of wealth can profit from
the permeability of the border.
The situation of Šamorín and Mosonmagyaróvár is different. Although they are only
17 kilometres away as the crow files, they are still relatively far from border crossing
points, thus a visit to Hungary and Slovakia is more typical for those in higher income positions. The construction of a new, closer border crossing point could, even
significantly, transform the relation of Šamorín and Mosonmagyaróvár residents
with their neighbouring country.
As a result, out of all the potential covariates which could explain the strength of
the connection, education level was the strongest influencing factor in the case
of Esztergom and Štúrovo, but subjective income proved to be more influential in
Šamorín and Mosonmagyaróvár. This is again consistent with the different type of
the visits: shopping in one case and recreation, holiday in the other.
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Appendix

Figure 15: Routes taken by Esztergom respondents9

Figure 16: Routes taken by Mosonmagyaróvár respondents
9 The position of the settlements on Figures 15 through 18 does not reflect their geographical location.
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Figure 17: Routes taken by Štúrovo respondents

Figure 18: Routes taken by Šamorín respondents
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ÖSSZEFOGLALÁS
Az MTA 2016. évi akadémikusválasztása azzal a meglepő eredménnyel zárult, hogy egyetlen
nő sem került be az új akadémikusok közé. Ez az eredmény nagy felháborodást és aktív tudományos vitát váltott ki, majd pedig Nők a Kutatói Életpályán Elnöki Bizottság létrehozását eredményezte. Ezen fejleményeknek is tulajdonítható, hogy 2019-ben rendkívül magas számban
kerültek nők az új akadémikusok közé.
Tanulmányunk helyzetjelentést kíván adni a magyar nők tudományos életen belüli pozíciójának néhány sajátosságáról, a bizottsági munka hároméves folyamatának legfontosabb állomásairól, és az ennek nyomán végrehajtott konkrét lépésekről. Bár a kérdés rendkívül összetett,
már az utolsó elnökválasztás tükrében is látható, hogy melyek azok az intézkedések, amelyek
révén már viszonylag kis odafigyeléssel is mind a nők jelölésének folyamata, mind az akadémikussá válást megelőző nagydoktori fokozat megszerzése kiegyensúlyozottabbá és kiegyenlítettebbé válhatna.

ABSTRACT
In 2016 at the General Assembly of the Hungarian Academy of Sciences (HAS) not a single woman was elected to the members of the Academy. That created outrage and scientific dispute
as well as resulted in the establishment of the Presidential Committee Facilitating Women’s
Academic Advancement at the Hungarian Academy of Sciences. Thanks to these developments
A szerzők szeretnék megköszönni az MTA Titkárságának segítségét az adatokhoz való hozzáférésben, továbbá a Nők a Kutatói Életpályán Elnöki Bizottság tagjainak az itt említésre kerülő
kérdésekben való közös gondolkodást és munkálkodást.
1
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at the elections of 2019 an unprecedented high number of women were elected to the members of the Academy.
Our paper wishes to report progress describing some special features of Hungarian women’s
academic career, the results of the three years’ activities of the Committee and the concrete
measures adopted on its motions. Although the problem is extraordinarily complicated, the
results of the last election to the membership of HAS showed that due to some solicitude what
measures might contribute to more balanced and more equal nominations to the membership
of the Academy, and to promote women in obtaining the scientific title of the Doctor of HAS as
a stage preceding becoming a member of the Hungarian Academy of Sciences.
Kulcsszavak: nők a tudományban, akadémikus nők, Nők a Kutatói Életpályán Elnöki Bizottság,
nemek egyenlősége, esélyegyenlőség
Keywords: women in science, women members of the Academy, Presidential Committee Facilitating Women’s Academic Advancement, gender equality, equal opportunity

2016-ban, a Magyar Tudományos Akadémia 187. közgyűlésén nagy feltűnést keltett Somogyi Péter akadémikus felszólalása, amelyben egy nagyon is égető, de
nem új problémára hívta fel a figyelmet: nevezetesen arra, hogy a Magyar Tudományos Akadémia tagjai között igen kevés a nő. Felszólalásában, amelyet később
a Magyar Tudomány című lap is közölt, utalt arra, hogy ezt a méltatlan helyzetet
mielőbb orvosolni kellene, miként ezt már más országokban megtették. A hozzászólás és a publikáció egyaránt aktív és építő jellegű vitát váltott ki. Somogyi
Péter felszólalásával és írásával (2016) kapcsolatban, amely a provokatív Alkalmasak-e nők az MTA tagságra? címet viselte, számos válasz érkezett, például:
Hargittai Magdolna (2016), Kamarás Katalin (2016), Lamm Vanda (2016), Csépe
Valéria (2017) és Csermely Péter (2017).
A helyzet orvoslására Somogyi Péter egyben javaslatokat is tett. Tény, hogy
ezek a javaslatok nem kerültek a helyszínen elfogadásra, azonban az Akadémián
elkezdődött egy folyamat. Első lépésként az MTA (említett) 187. közgyűlése elfogadta 5/2016. (V.2.) sz. határozatát, amely szerint „Az Akadémikusok Gyűlése
megbízza az Akadémia Elnökségét azzal, hogy Somogyi Péter akadémikus javaslata alapján vizsgálja meg az akadémikus jelölés és választás eljárásának módját,
különös tekintettel a nőkkel szembeni esetleges diszkriminációra, és vizsgálata
eredményét terjessze az Akadémikusok Gyűlésének következő ülése elé”.
Ezen túlmenően, néhány hónappal a 2016. májusi közgyűlés után, Lovász László, az MTA elnökének kezdeményezésére létrejött a Nők a Kutatói Életpályán
Elnöki Bizottság. Feladatai kiterjednek nemcsak a női akadémikusok alacsony
számával összefüggő problémák vizsgálatára és a helyzet javítása érdekében javaslatok megtételére, hanem – ehhez kapcsolódóan – arra is, hogy a kutatói és az
egyetemi oktatói életpályát választó nők szakmai előmenetelét miképpen lehetne
Magyar Tudomány 180(2019)11
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segíteni, és miképpen lehetne növelni az általános és középiskolás lányok érdeklődését a kutatás, ezen belül is kiemelten a természettudományok iránt.
Mivel az idézett közgyűlés óta eltelt három év, és magunk mögött tudhatjuk az
újabb akadémikusválasztási ciklust, mód van arra, hogy értékeljük a két választás
közötti tevékenységeket, tendenciákat és változásokat. Tanulmányunkban először
rövid történeti áttekintést nyújtunk a magyar nők akadémikussá válásának legfontosabb mérföldköveiről, majd bemutatjuk az akadémikusnők számának növelésére tett lépéseket, végül összegezzük ennek a munkának az első eredményeit.
1. KÖZEL 200 ÉVES AKADÉMIÁNK NŐI TAGJAI – TÖRTÉNETI ÉS JELENKORI ÁTTEKINTÉS
Az MTA fennállása, 1825 óta összesen negyvennégy nőt választottak a testület
tagjai közé, ami bizony igencsak kevés, főleg ha azt nézzük, hogy majd kétszáz
év alatt sok száz tudós férfiú vált az Akadémia tagjává. Összességében a női
akadémikusok száma akkor is nagyon alacsony, ha figyelembe vesszük, hogy
Magyarországon az egyetemek kapui a nők előtt igencsak későn és fokozatosan
nyíltak meg (Pető, 2018). Ennek fényében nem meglepő, hogy a második világháború előtt az MTA-nak egyetlen nő sem volt tagja.
A jelenleg hatályos szabályok (a Magyar Tudományos Akadémiáról szóló többször módosított 1994. évi XL. törvény, valamint a Magyar Tudományos Akadémia Alapszabálya és Ügyrendje) értelmében az akadémikusok körét magyar
állampolgárságú rendes és levelező tagok (hazai tagok), továbbá külső és tiszteleti
tagok alkotják. A külső tagok az alapvetően életvitelszerűen nem Magyarországon élő, nem vagy nem csak magyar állampolgárságú, magukat magyarnak valló
tudósok; a tiszteleti tagok pedig külföldi tudósok. A külső és tiszteleti tagokkal
éppen ezért jelen írásunkban nem foglalkozunk. A rendes és levelező tagokat a
tudományos osztályok jelölik, mégpedig alapvetően az adott osztályhoz tartozó
akadémikusok ajánlása alapján; tagjelöltekké azok válnak, akik a hazai akadémikusoktól kellő számú ajánlást kapnak. Az Akadémia tagjainak megválasztására a
hazai akadémikusok közgyűlésén kerül sor, tagválasztó közgyűlést háromévenként tartanak. Korábban előfordult, hogy nem csak háromévente választottak új
tagokat.
Az első női akadémikus Andics Erzsébet történész volt, aki 1949-ben lett levelező tag, és már a következő évben rendes taggá választották.2 Ezután hosszabb
szünet következett, és csak több mint egy évtized múlva, 1961-ben került be nő
a tudós testület tagjai közé, mégpedig Radnót Magda orvos; őt követte Szabolcsi
Gertrúd biokémikus, akit 1967-ben választottak az MTA tagjai közé. 1973-ban
2
Mindez nyilván összefüggött Andics Erzsébet kommunista múltjával, valamint neki és férjének, Berei Andornak az új rendszerben betöltött politikai szerepével.
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Női levelező
tagjelöltek
3

2

2

1

0

0

1

Erdei Anna biológus, VIII. Oszt.
Hargittai Magdolna (Hargittai Istvánné Vámhidy Magdolna)
kémikus, VII. Oszt.
Kurutzné Kovács Márta mérnök, VI. Oszt.

Ádám Veronika (Ádám-Vizi Veronika) orvos, V. Oszt.
Hetényi Magdolna geokémikus, X. Oszt.

Ferge Zsuzsa (Ferge Sándorné Kecskeméti Zsuzsa)
szociológus, IX. Oszt.
Németh Judit (Dörnyeiné Németh Judit) fizikus,
XI. Oszt. (elhunyt 2019)

Tóth Klára (Szepesváry Tamásné Tóth Klára) kémikus,
VII. Oszt. (elhunyt 2013)

Heller Ágnes filozófus II. Oszt. (elhunyt 2019)

Megválasztott nők

1. táblázat. Az akadémikusok nemek szerint, női levelező tagjelöltek
és levelező taggá választottak (1990–2019)
Megválasztott nők az
azévi választás során
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Bollobás Enikő irodalomtörténész, I. Oszt.
Buzás Edit Irén biológus, VIII. Oszt.
Csákiné Michéli Erika mezőgazdász, IV. Oszt.
Helyes Zsuzsanna orvos, gyógyszerkutató, V. Oszt.
Hohmann Judit kémikus, VII. Oszt.
Kovács Ilona pszichológus, II. Oszt.
Padisák Judit biológus, VIII. Oszt.
Sperlágh Beáta orvos, gyógyszerkutató, V. Oszt.
Szalai Júlia szociológus, IX. Oszt.
Voszka Éva gazdaságtörténész, IX. Oszt.

E. Kövér Katalin kémikus, VII. Oszt.
Kovács Melinda állatorvos, IV. Oszt.
Madas Edit irodalomtörténész, I. Oszt.
Pálné Kovács Ilona jogász, regionális tudományok
IX. Oszt.

Kamarás Katalin fizikus, XI. Oszt.
Kondorosi Éva (Kondorosi Ádámné Kuzsel Éva Zsuzsanna)
biológus, VIII. Oszt.
Schaff Zsuzsa orvos, V.

Barnabás Beáta biológus, növénytermesztő, IV. Oszt.
Csépe Valéria pszichológus, II. Oszt.
É. Kiss Katalin nyelvész, I. Oszt.
Lamm Vanda jogász, IX. Oszt.
Ligeti Erzsébet orvos, V. Oszt.
Oláh Edit onkogenetikus, V. Oszt.
R. Várkonyi Ágnes (Ruttkay Kálmánné) történész,
II. Oszt. (elhunyt 2014)
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viszont egyszerre négy nő lett levelező tag, mégpedig Garas Klára művészettörténész, Hollán Zsuzsa orvos, Kliburszkyné Vogl Mária geokémikus és Péter Rózsa
matematikus. Az elkövetkező több mint másfél évtized alatt, vagyis öt, akadémikust választó közgyűlésen mindössze négy nő lett az MTA levelező tagja, így
1976-ban Falusné Szikra Katalin közgazdász, 1985-ben Ancsel Éva filozófus és
T. Sós Vera matematikus, 1987-ben Ormos Mária történész. 1989-ig tehát mindössze tizenegy nőt választottak az MTA tagjai közé, és közel négy évtized alatt
csak nyolc olyan tagválasztó közgyűlés volt, amelyeken nőket is levelező taggá
választottak. (Lásd ezzel kapcsolatban Palasik Máriának a Magyar Tudomány
Ünnepe 2018. évi rendezvényén tartott előadását, továbbá Palasik–Papp, 2007;
Balogh–Palasik, 2010, valamint Tigyi, 2006.)
Annak ellenére, hogy mind a mai napig nagyon alacsony a női akadémikusok
száma, a rendszerváltozás után némi – igencsak szerénynek nevezhető – változás történt. Így az 1990. májusi közgyűlésen választották az MTA tagjává Heller
Ágnes filozófust, és 1990 óta mindössze három olyan közgyűlés volt, amikor
nők nem kerültek be az MTA tagjai közé. Ilyen volt az 1990. decemberi közgyűlés (1990-ben két közgyűlést tartottak), valamint az 1993. és a 2016. évi tagválasztó közgyűlés. Megjegyzendő, hogy az 1990. decemberi közgyűlés levelező
tagjelöltjei között sem volt nő. Az 1993. és az 2016. évi tagválasztásra viszont
az akadémikusok nyolc, illetve tizenkét nőt javasoltak levelező tagnak, azonban
egyetlenegy sem jutott be közülük az MTA tagjai közé, miként ezt az 1. táblázat
is összefoglalja.
Tény, hogy az akadémiai osztályok között eltérő gyakorisággal fordul elő, hogy
nőket jelölnek, majd választanak levelező, majd rendes taggá. Ezt a változatosságot szemlélteti a 2. táblázat, jelezve, hogy vannak osztályok, ahol az elmúlt
évtizedek során csak egy-két nő került be az akadémikusok körébe, míg máshol
egyre gyakoribb a nők jelölése és megválasztása.
Ismeretes, hogy az Akadémián a tudományos osztályok legtöbbje igencsak heterogén összetételű, abban az értelemben, hogy egy-egy tudományos osztályhoz
több – kétségtelen egymással rokonítható – tudományterület is tartozik. Így a női
akadémikusok alacsony számának van egy olyan következménye is, hogy még
azon tudományos osztályok esetében is, ahol négy–hat akadémikusnő van, valójában ők is csak az osztály által lefedett tudományterületek egy részét képviselik.
Vagyis több olyan tudományterület van, amely köréből nincsenek női akadémikusok, vagy pedig a tudományterület ebből a szempontból rendkiv́ ül alulreprezentált.
Még mielőtt bárki azzal érvelne, hogy (egyelőre) nincs annyi felkészült nő
a tudományos pályán, akinek a teljesítménye alkalmas lenne arra, hogy ennek
alapján bekerüljön az MTA tagjai közé, álljon itt néhány adat a tudományos fokozatot betöltők nemek szerinti megoszlásáról tudományos osztályok szerint!
A 3. táblázat rámutat néhány fontos jellegzetességre. Először is, a nők jelen vanMagyar Tudomány 180(2019)11
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nak a tudományos pályán, a PhD- és a kandidátusi fokozatra vonatkozó adatok
különösen bizonyítják ezt, másodszor, osztályonként változik, hogy a két nem
kiegyensúlyozottan van-e reprezentálva, és ez összefügg a felsőfokú oktatásban
tetten érhető nemek szerinti elkülönüléssel, harmadrészt, a tudományos szinteken
felfelé haladva erősebben csökken a nők, mint a férfiak jelenléte. Összességében a
nők növekvő tudományos teljesítménye ellenére a két nem tudományos jelenlétét
változatlanul erős horizontális és vertikális szegregáció jellemzi.
2. táblázat. Az MTA fennállása óta az egyes osztályokhoz tartozó női akadémikusok száma
(2019. augusztus)
Tudományos osztály

MTA női
MTA női
rendes
levelező
tagok (élők) tagok (élők)

Elhunyt női
MTA rendes
és levelező tagok

Nyelv- és Irodalomtudományok Osztálya

2

1

0

Filozófiai és Történettudományok Osztálya

2

1

5

Matematikai Tudományok Osztálya

1

0

1

Agrártudományok Osztálya

2

1

0

Orvosi Tudományok Osztálya

4

2

2

Műszaki Tudományok Osztálya

1

0

0

Kémiai Tudományok Osztálya

2

1

1

Biológiai Tudományok Osztálya

2

2

1

Gazdaság- és Jogtudományok Osztálya

3

2

1

Földtudományok Osztálya

1

0

1

Fizikai Tudományok Osztálya

1

0

1

Ugyanakkor, mint a 3.táblázatban is láthatjuk, az akadémikus nők alacsony száma nagyon is összefügg azzal, hogy jóval kevesebb nő rendelkezik DSc/MTA
doktora címmel, mint férfi, és ez jelenti a legerősebb közvetlen és jól látható gátat
az akadémikusi jelölések útjában. 2019. áprilisi adatok szerint míg 2245 férfi rendelkezik DSc/MTA doktora címmel, addig a nők esetében ez a szám mindössze
420 fő, azaz 16%. A női DSc/MTA doktora címmel rendelkezők alacsony száma
azért is riasztó és elszomorító, mert míg a női és férfi PhD-hallgatók száma kiegyensúlyozott, és a PhD/DLA-fokozatot szerzők között is 37% a nők aránya, a
PhD-fokozat megszerzése után a nők lényegében eltűnnek a tudományos közéletből. Ez pedig felhívja a figyelmet mind a „szivárgó vezeték” (leaky pipeline)
metafora, mind az életút-megközelítés relevanciájára (Paksi, 2014).
Magyar Tudomány 180(2019)11
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A fiatal kutatókra vonatkozó friss eredmények, amelyekre a későbbiekben még
utalunk, azt jelzik, hogy ez a kérdéskör a közeli jövőben is kulcsfontosságú marad
a nők tudományos pályán maradása szempontjából (Alpár et al., 2019).
3. táblázat. Tudományos fokozattal rendelkezők eloszlása az akadémiai osztályok szerint (fő),
2019. április
MTA
doktora/
tudomány
doktora

Kandidátus

PhD/DLA

Nő

Férfi

Nő

Férfi

Nő

Férfi

I. Nyelv- és
Irodalomtudományok
Osztálya

55

135

113

149

454

347

1253

II. Filozófiai és
Történettudományok Osztálya

52

186

168

301

454

533

1694

III. Matematikai Tudományok
Osztálya

10

147

24

111

90

276

658

IV. Agrártudományok
Osztálya

26

161

125

455

361

585

1713

V. Orvosi Tudományok
Osztálya

87

419

215

542

299

488

2050

VI. Műszaki Tudományok
Osztálya

20

219

33

351

118

771

1512

VII. Kémiai Tudományok
Osztálya

45

264

109

305

320

441

1484

VIII. Biológiai Tudományok
Osztálya

56

231

98

138

329

474

1326

IX. Gazdaság- és
Jogtudományok Osztálya

35

188

177

527

494

852

2273

X. Földtudományok Osztálya

16

92

30

126

161

361

786

XI. Fizikai Tudományok
Osztálya

18

203

19

146

60

270

716

420

2245

1111

3151

3140

5398

15465

Összesen
Forrás: MTA Titkárság
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2. AZ AKADÉMIKUSNŐK SZÁMÁNAK NÖVELÉSÉRE TETT LÉPÉSEK:
A NŐK A KUTATÓI ÉLETPÁLYÁN ELNÖKI BIZOTTSÁG MUNKÁJA
Ahogy a bevezetésben említettük, néhány hónappal a 2016. májusi közgyűlés
után létrejött a Nők a Kutatói Életpályán Elnöki Bizottság, amelynek feladata az
volt, hogy azonosítsa azokat a közvetlen és közvetett, széles körű akadályokat,
amelyek gátolják, hogy a nők akadémikussá váljanak; továbbá javaslatokat is tegyen a kedvezőtlen helyzet megváltoztatására. Az volt a törekvés, hogy a bizottság javaslatait már a 2019. évi akadémikusválasztás során figyelembe lehessen
venni. Hosszú távú célként megfogalmazódott az az elképzelés is, hogy segíteni
kell a kutatói és az egyetemi oktatói életpályán dolgozó nők szakmai előmenetelét, erősíteni kell az előmenetellel kapcsolatos ambíciókat. Az elérendő célok köre
és a bizottsági tagok kompetenciája egyaránt meglehetősen széles volt3.
A bizottság csaknem hároméves munkájának részletes bemutatása nem célunk, és meg is haladná e cikk terjedelmét, ezért az alábbiakban azokra a tevékenységekre fókuszálunk, amelyeket a legfontosabbnak vélünk a 2019-es akadémikusválasztás kimenete szempontjából. A bevezetőben felidézett 2016. évi
akadémikusválasztási kudarc után a már jelzett intenzív vitában számos javaslat
látott napvilágot, hogy miképpen kellene növelni a női akadémikusok számát.
(Lásd ezzel kapcsolatban Solymosi, 2017; Takács, 2017.) A szerzők egy része a női
kvóta mellett szállt síkra, mások ezt ellenezték. Többen a tagválasztási rendszer
megváltoztatásában látták a megoldást.
A 2007., majd pedig a 2019. évi tagválasztások tapasztalatai azt mutatják (2007ben hét, 2019-ben pedig tíz nőt választottak levelező taggá), hogy bizonyos mértékig a hatályos választási szabályok mellett is növelhető a női akadémikusok száma, főleg, ha – amint erről még szó lesz – a tudományos közösség jobban figyel a
tagjelölés szempontjából számításba jövő nők tudományos teljesítményére és a női
tudósok MTA-n belüli helyzetére. Az alábbiakban az erre vonatkozó lépéseink egy
részét foglaljuk össze.
Konzultációk kutatónőkkel
Annak érdekében, hogy megismerhető legyen a kutatónők helyzete, továbbá hogy
releváns és reális javaslatokat tehessen a bizottság, először konzultációk zajlottak
az MTA-n (Energiatudományi Kutatóközpont, Bölcsészettudományi Kutatóközpont, Közgazdaság- és Regionális Tudományi Kutatóközpont, TársadalomtudomáA bizottság tagja: Dalos Anna PhD, Frank András MTA levelező tag, Groó Dóra CSc, Horváth Ákos PhD, Kamarás Katalin MTA r. tag, Kospál Ágnes DSc, Lamm Vanda MTA r. tag, Ligeti
Erzsébet MTA r. tag, Müller Veronika DSc, Nagy Beáta CSc, Pető Andrea DSc, Szabó-Morvai
Ágnes PhD, Vértesi Beáta DSc.
3
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nyi Kutatóközpont) dolgozó női kutatókkal. Bár nemcsak az MTA-n belül vannak
kutatói pozíciók, hanem például egyetemeken vagy egyéb intézményeken belül is,
mégis itt vannak a legkoncentráltabban jelen, és valószínűleg nekik a legközvetlenebb a kapcsolatuk az MTA vezetésével. (Ezeken túl a Semmelweis Egyetemen is
zajlott egy beszélgetés.) 2017–2018-ban öt találkozó volt, amelyeket kizárólag nők
számára hirdettek meg. A konzultációkat jelentős számú, aktív részvétel jellemezte.
A beszélgetések során előkerült a családalapítás és a karrierkezdet összeegyeztetésének nehézsége, benne az a probléma, hogy a kutatói pályázatok elvétve veszik figyelembe, hogy a női kutatókra háruló reprodukciós feladatok nemcsak
több terhet tesznek a nők vállára, de figyelmen kívül maradnak a tudományos
teljesítmények és pályázatok elbírálása során is. De nemcsak a munka-magánélet
kombinációja, hanem a női kutatók kisebb mértékű szakmai elismerése, sőt a
szexuális zaklatás előfordulásának tematizálására is sor került. A kutatók megfogalmazták annak igényét, hogy a bizottság dolgozzon ki javaslatokat arra, hogy
a fiatal és középkorú kutatónők is ugyanúgy kibontakoztathassák a tehetségüket,
mint férfi kollégáik. Felmerült a pályázati életkori határok felemelése a kisgyerekes szülők esetében, esetleg újabb pályázati keretek létrehozása az esélyegyenlőség kialakítása érdekében.
Ezeket a véleményeket erősítik meg a 45 év alatti, fiatal kutatókra vonatkozó
kérdőíves vizsgálat eredményei is. (A kutatást fiatal kutatók csoportja végezte, és
az eredményeket a közelmúltban publikálta. Lásd Alpár et al., 2019.) Ezen eredmények rámutattak arra, hogy a fiatal kutatónők gyakrabban késleltetik a család
alapítást és a gyermekvállalást a karrier érdekében. A gyermeket nevelők, főleg
a nők, gyakran tapasztaltak negatív megkülönböztetést a családi állapotuk miatt
(a gyerekes nők 44,5%-a nyilatkozott így, főleg a műszaki, orvosi és kémiai tudományok területén dolgozók). A gyereknevelés és tudományos pálya kettős terhén
túlmenően azonban a nők gyakran beszámoltak az elismerés hiányáról is. Ez is
hozzájárulhat ahhoz, hogy tudományos előmenetel szempontjából a fiataloknál is
reprodukálódnak az eltérő esélyek. Ahogyan a beszámoló írja: „31 és 40 év között
a férfiak körében felülreprezentáltak a vezetők, 31 és 35 év között pedig a docensek is. Így létszámban nem, de tudományos pozíciók tekintetében már 45 év alatt
elkezd szétnyílni a tudományos előmenetel ollója” (Alpár et al., 2019).
Konzultációk az MTA tudományos osztályainak elnökeivel és a női akadémikusokkal
A nők helyzetével kapcsolatos kérdések megismertetése érdekében és a 2019. évi
tagválasztás előkészítéseképpen a Nők a Kutatói Életpályán Elnöki Bizottság
konzultációkat kezdeményezett az MTA tudományos osztályainak elnökeivel és
az MTA női tagjaival. Ezek a találkozók mindenképpen alkalmasak voltak arra,
hogy a bizottság tagjai egyfelől valamiféle információt kapjanak azzal kapcsolatban, hogy az egyes tudományos osztályokról várható-e női levelező tagok jeMagyar Tudomány 180(2019)11

2019 ISMÉT A „NŐK ÉVE” AZ AKADÉMIÁN – TÖREKVÉSEK A NŐK TUDOMÁNYOS PÁLYAFUTÁSÁNAK…

1659

lölése, másfelől pedig megismerhessék az osztályelnökök és a női akadémikusok
véleményét, miképpen lehetne a nők tudományos előmenetelét segíteni. Ez minden bizonnyal segítette azt a folyamatot is, hogy nők akadémiai teljesítményének
elismerése és az arról való párbeszéd napirenden maradjon.
A bizottság javaslatai
A Nők a Kutatói Életpályán Elnöki Bizottság kiemelten kezelte a női akadémikusok alacsony számával összefüggő problémákat, és a helyzet orvoslása érdekében
különböző javaslatokat is megfogalmazott.
A karrier újrakezdésével és segítésével kapcsolatos intézkedések között első helyen szerepelt az, hogy segíteni kell a nőket (elsősorban kisgyermekes anyákat) abban, hogy az MTA doktora cím megszerzéséhez szükséges disszertációt meg tudják
írni, és így minél több nő szerezze meg a címet, hiszen a jövő akadémikusai közülük kerülnek majd ki. Hazai viszonylatban már az is nagy előrelépés lenne, ha a női
akadémikusok és DSc/MTA doktora címmel rendelkező nők aránya közelítene a
férfi akadémikusok és DSc/MTA doktora címmel rendelkező férfiak arányához.
Ennek érdekében a bizottság javasolta egy külön ösztöndíj alapítását, amely segíti a kutatónőket és az egyetemi szférában dolgozó nőket az MTA doktora cím
megszerzésében. A kezdeményezés pozitív visszhangra talált, és 2018 őszén az
MTA ösztöndíjat hirdetett a kisgyermeket nevelő kutatónők és kiskorú gyermeküket egyedül nevelő kutatók tudományos előmenetelének elősegítése érdekében. Az
ösztöndíjra azok pályázhatnak, akiknek akadémiai doktori disszertációja előrehaladott állapotban van, és annak befejezése egy éven belül várható. Az ösztöndíj iránt
nagy volt az érdeklődés, s a támogatást nyolc nő és két férfi nyerte el, az utóbbiak
kisgyermeküket egyedül nevelő apák. Nyilvánvalóan a női akadémikusok számának növelésében az ösztöndíj jótékony hatásai csak évek múlva fognak jelentkezni.
Mindenképpen a női akadémikusok ügyét segítette az is, hogy az Elnöki Bizottság korábbi javaslatai nyomán az MTA 189. közgyűlésén az Akadémikusok
Gyűlése elfogadta az akadémikusválasztás új eljárási szabályait. (MTA 189.
Közgyűlés Akadémikusok Gyűlése 7/2018. (V. 8.) sz. határozat.) Ennek lényeges
pontja volt, hogy a tudományos osztályok között egyenlően el nem osztható levelező tagsági helyek felére mindenképpen női tagjelöltek kerüljenek.4 Elmondható,
A dokumentum 5. § (8) bek. értelmében az MTA Elnökségének – a 2019. évi tagválasztó közgyűlést megelőzően a levelező tagsági helyeknek a tudományos osztályok közötti elosztása során –
az osztályok között egyenlően el nem osztható levelező tagsági helyek felét (páratlan számú hely
esetén azok felét egész számra felfelé kerekítve) elsősorban azok között a tudományos osztályok
között kell szétosztania, amelyek az osztályok között egyenlően elosztott helyre női jelöltet javasoltak; másodsorban pedig az Elnökségnek olyan női jelölteket kell támogatnia, akik az osztályukon
elnyerték ugyan a szavazatok több mint 50%-át, de a rangsorban elért helyük az egyenlően elosztott
hely megszerzésére mégsem volt elegendő.
4
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hogy a 2018/19. évi jelöltállítás során sokkal láthatóbbá válhattak a rátermett,
akadémikussá jelölésre alkalmas nők.
A bizottság nemcsak az akadémikus nők ügyével foglalkozott, hanem a kutatónők és a kisgyermekes családok helyzetével is. Javaslatainak első csoportjába sorolhatók azok, amelyek a munkába visszatérő kismamákat segítenék
abban, hogy csökkenthessék a tudományos karrierjükben bekövetkezett lemaradásukat.5 A javaslatok második csoportja a gyermekvállalással kapcsolatos
intézkedésekre vonatkozott, s azok a kisgyermekes családokat érintették.6
Harmadik csoportba sorolhatók azok az ajánlások, amelyek a nők teljesítményeinek és a női kutatók szakmai eredményeinek láthatóvá tételével foglalkoztak; ez utóbbiak nemcsak sokféle intézkedést, hanem hosszú távon szemléletmódosulást is igényelnek, csak remélni tudjuk, hogy előbb-utóbb ezek is
megvalósulnak.7

5
Példaként megemlíthető, hogy a szülés és gyermekgondozás után munkába visszatérő kutatónőket – kérésükre – bizonyos ideig mentesíteni kellene az adminisztratív és szervezési feladatoktól, annak érdekében, hogy kutatómunkájukban a távollét miatti esetleges lemaradásokat pótolni
tudják. A különféle pályázatok elbírálásánál ne az utolsó öt év publikációs tevékenysége legyen
a meghatározó, ez ugyanis a kisgyermekes anyáknál nem biztos, hogy helyes képet ad a pályázó
addigi munkásságáról. Egy speciális utazási keret biztosítása a kisgyermekes kutatónők számára
külföldi konferencián való részvétel céljából szintén segítené már a gyermekvállalás előtt kiépített
nemzetközi kapcsolatok ápolását, fejlesztését.
6
Az oktatásban részt vevő kisgyermekes szülők igényeinek figyelembevétele a tanórák beosztásánál a munka és magánélet területeinek összehangolhatóságát célozta meg. Ehhez hasonló célt
kívánna elérni a részmunkaidő vagy távmunka biztosítása várandós anyák és kisgyermekes szülők számára, továbbá az éves szabadságok családbarát kiadása; vagy az egyetemek, kutatócentrumok közelében bölcsődei, óvodai helyek biztosítása, mégpedig a gyermekek felügyeletének nagyfokú időbeli rugalmasságával. Megemlíthető még videokonferenciák szervezése; az elektronikus
szavazások lehetőségének növelése; tudományos rendezvényeken gyermekfelügyelet biztosítása;
nyári szünetekben elérhető árú, színvonalas intézményi nyári táborok szervezése.
7
E javaslatok központi gondolata az, hogy mivel a nők kevésbé vannak benne az informális hálózatokban, ezért ritkábban is javasolják őket szakmai szervezetekben, bizottságokban betöltendő
különféle pozíciókra. Az Elnöki Bizottság azt fogalmazta meg, hogy a rendezvények és bizottságok kialakításánál tudatosan figyelni kell a nemek kiegyensúlyozottságára, így például valósuljon
meg a nők/férfiak arányának figyelemmel kísérése rendezvényeken, bizottságokban. A különféle
ösztöndíjak felől döntést hozó bizottságok összetételénél vegyék figyelembe a nemek arányát, és
az tükrözze az adott tudományterületen belüli nemek közti arányt. Az MTA különféle bizottságai
beszámolóikban külön térjenek ki arra, hogy az adott bizottság összetételében hogyan alakul a
férfiak és a nők aránya. A jövőben a pályázati beszámolókban kérjenek adatokat arra vonatkozóan
is, hogy az adott pályázat keretében megtartott konferenciákon miképpen alakult a férfi és női
előadók aránya. A tudományos rendezvények szervezése során külön figyelmet kellene fordítani a
férfi és női előadók megfelelő arányára. Végül a mentorálásról való intézményi gondoskodás és a
nők tudatos karrierépítésének segítése szerepelt a bizottság felvetései között.
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Szociológiai kutatás
Mivel a jelöltállítás joga a jelenlegi akadémikusok kezében van, a bizottság szerette volna előzetesen megismerni az akadémikusok álláspontját egy-két kapcsolódó kérdésben. Éppen ezért a bizottság 2018 folyamán az MTA tagjai körében
anonim felmérést végzett három alapvető témával kapcsolatban: javasoltak-e már
nőt MTA tagságra, valamint saját szakmájukban látnak-e erre alkalmas nőket, és
hogy tervezik-e, hogy a következő jelölés során nőket is javasolni fognak. Az online kérdőívet az MTA Titkársága küldte ki, és a válaszok is oda érkeztek vissza.
A kérdésekre 164 válasz érkezett, ami azt jelenti, hogy a megkérdezett akadémikusok 45%-a válaszolt.
Az adatokat áttekintve azt láthatjuk, hogy a válaszadók pozitívan viszonyultak a felvetett témához és a feltett kérdésekhez. A 164 válaszadó közül 82 fő válaszolta, hogy a korábbi jelölések során javasolt nőt az akadémiai levelező tagságra. (Az igen választ adók leggyakrabban egy nőt (49-en) vagy két nőt (25-en)
jelöltek akadémiai tagnak.) Akik korábban jelöltek már nőket, azok több mint
háromnegyede (64 fő) most is lát alkalmas női jelöltet. Viszont akik eddig még
nem jelöltek nőt akadémiai tagságra, azok kétharmada is (54 fő) lát alkalmas
nőket a jelölésre. Összességében tehát a 164 válaszadó akadémikus 71%-a (117
fő) pozitívan vélekedett a kérdésben, és látott a környezetében alkalmas női jelöltet. 44-en egy alkalmas női jelöltet, 43-an két alkalmas női jelöltet, 12-en pedig
három alkalmas női jelöltet is láttak. (A legnagyobb megadott érték nyolc volt.)
Akik láttak alkalmas női jelöltet maguk körül, azok közül – némileg meglepő
módon – többen nem tervezték nő jelölését, pedig korábban már jelöltek nőt,
így az összes válaszadók 61,5%-a tervezett nőt jelölni a 2019. évi tagválasztó
közgyűlésre.
Összefoglalóan tehát azt mondhatjuk, hogy a válaszoló 164 akadémikus közül 117-en láttak alkalmas jelöltet, és összesen 111-en mondták, hogy terveznek
jelölést is. Mindössze 46 (28%) olyan válasz érkezett, hogy saját tudományterületén nem is lát MTA tagságra alkalmas nőket. Ezek a válaszok mindenképpen
azt mutatják, hogy a válaszadó akadémikusok szerint sok levelező tagságra alkalmas női jelölt van. A felmérésből arra azonban nem lehetett következtetni,
hogy a megkérdezettek szerint valójában összesen hány alkalmas női jelölt van,
hiszen nagy a valószínűsége annak, többen ugyanarra vagy ugyanazokra a tudós nőkre gondoltak. Ettől függetlenül, a beérkezett válaszok mindenképpen
biztatók voltak a 2019. évi tagjelölések szempontjából.
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3. A BIZOTTSÁGI MUNKA KÖZVETLEN ÉS KÖZVETETT EREDMÉNYEI
Figyelemfelkeltés a tudományos berkekben és azokon túl
A 2017-es megalakulása óta nagy érdeklődés, egyszersmind jelentős várakozás
övezi a Nők a Kutatói Életpályán Bizottság munkáját. A rendszeres sajtóbeszámolókon túl minden évben sor került a Magyar Tudomány Ünnepének keretén
belül egy-egy rendezvényre, előadásra vagy kerekasztal-beszélgetésre, ahol személyes és tudományos eseteket is megismerhettek az érdeklődők.
A kérdés napirenden tartása mellett azonban nyilvánvalóan az váltotta ki a
legnagyobb érdeklődést, hogy vajon sikerül-e a következő (2019. évi) akadémikusválasztás során a jelenlegi keretek segítségével több női jelölt felbukkanását és
tag megválasztását segíteni.
A 2018/19. ÉVI TAGJELÖLÉSEK
A 2019. május tagválasztásra az akadémikusok 110 tudós kollégát javasoltak levelező tagságra, akik között 29 nő volt, így a női tagjelöltek az összes jelöltek
26,4%-át tették ki. Az osztályokon való szavazás során a 29-ből 16 kapott 50%
4. táblázat. Az 1990 utáni női levelező tagjelöltek és levelező taggá megválasztottak száma
Közgyűlési év

Női levelezőtag-jelöltek

Levelező taggá megválasztott nők

1990 (máj.)

5

1

1990 (dec.)

2

0

1993 (máj.)

8

0

1995 (dec.)

10

1

1998 (máj.)

9

2

2001 (máj.)

12

2

2004 (máj.)

18

4

2007 (máj.)

20

7

2010 (máj.)

18

3

2013 (máj.)

14

4

2016 (máj.)

12

0

2019 (máj.)

29

10
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feletti támogatottságot, és közülük 10 nő került be az MTA tagjai közé. (A 2019.
évi tagválasztás eredményeivel kapcsolatban lásd még Bazsa, 2019.) Ezek mindenképpen örvendetes eredmények, hiszen az MTA fennállása óta még sohasem
jelöltek ennyi nőt levelező tagságra, és az sem fordult még elő, hogy egyszerre tíz
nőt válasszanak levelező taggá!
Nyugodtan állítható, hogy ilyen szempontból 2007 és 2019 a „nők éve” volt az
Akadémián, miután mindkét évben legalább húsz volt a női tagjelöltek száma,
és közülük 2007-ben hét, 2019-ben pedig tíz nőt választottak az MTA levelező
tagjává (4. táblázat). Így 2007-ben a női jelöltek 35%-a, 2019-ben pedig 34,48%-a
került be a tudós testületbe. Mindezek ellenére összakadémiai viszonylatban a női
akadémikusok számát és arányát tekintve a nyugat-európai államokhoz képest a
lemaradásunk továbbra is óriási.
A 2019. májusi tagválasztás után az MTA eddigi hazai női akadémikusainak
száma negyvennégyre emelkedett, akik közül – fájdalom – tizenhárom tudós nő
már nincs köztünk.
ÖSSZEFOGLALÁS
Mindenképpen örvendetes, hogy a kudarcos 2016. év után – amikor egyetlen nő
sem került be az MTA tagjai közé – nemcsak megindult egy szakmai diskurzus,
de igen fontos intézkedések is történtek annak érdekében, hogy támogassák a nők
tudományos szakmai előmenetelét, és főleg, hogy segítsék a nők számára az MTA
doktora cím megszerzését. Ezen intézkedések jótékony hatásai nyilván majd csak
évek múlva jelentkeznek, törekedni kell azonban további hasonló intézkedések
bevezetésére.
A 2019. évi akadémikusválasztás eredményei azt mutatják, hogy kellő odafigyeléssel a hatályos szabályok módosítása nélkül is növelhető – bizonyos
mértékig – a női akadémikusok száma. Éppen ezért – noha a 2018 májusában
elfogadott eljárási szabályok eredetileg csak az 2019. évi tagválasztásra vonatkoztak – kívánatos lenne, ha ezek a szabályok a következő tagválasztáskor is
irányadók lennének. Ezzel a megoldással ugyanis ösztönözni lehet az osztályokat a nők jelölésére.
Az MTA közel két évszázados fennállása óta a 2019. évi tagválasztás volt az
első, amikor egyszerre tíz nő került be a tudós testület tagjai közé. Mindez azonban nem változtat azon, hogy az MTA hazai női akadémikusainak száma még ma
sem éri el a hazai akadémikusok 10%-át. A női akadémikusok száma növelésének kérdése az egész magyar tudós társadalom ügye, és hogy sikerül-e eredményt
elérnünk, az mindenekelőtt azokon múlik, akik meg tudják alkotni a megfelelő
szabályokat, ki tudják alakítani a támogató szabályozást, és példát tudnak mutatni
a női kutatók számára.
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Feltehetjük ugyanakkor a kérdést, hogy vajon félig üres vagy félig tele van a
pohár. A fenti cikk célja az volt, hogy rámutasson arra, hogy már kellő szándékkal és odafigyeléssel is elérhetők fontos célok. Ha jelen vannak a jelöltek között a
nők, akkor – az idei tapasztalatok alapján – ugyanakkora eséllyel szavaznak rájuk
az akadémikusok, mint a férfiakra.
Ugyanakkor a trendek gondos vizsgálata óvatosságra is int bennünket, hiszen
például miközben 2007-ben is relatív jó eredmény volt, ez saját magától nem állandósult, hanem utána megtörtént a (2016-os drámai) visszaesés.
Ez felhívja a tudományos utánpótlással foglalkozó kutatók és érdeklődők figyelmét néhány fontos dologra: nem szabad levenni a kérdést a napirendről, mert
akkor a régi automatizmusok, például a homoszociális reprodukció (hasonló hasonlót vonz) lépnek újra működésbe. Az utánpótlásban ugyanakkor még mindig
sokkal több nő van, mint ahányan úgy érzik, hogy érdemes végigmenni a tudományos pályán, tehát eltűnnek a rendszerből a női tehetségek.
A bizottság két fontos tevékenységével mindenképpen hozzájárult a 2019-es
előnyösebb eredményekhez: szemléletformálást végzett (a közéletben és az akadémiai életben). Ez elengedhetetlen ahhoz, hogy az egyenlő lehetőségeket fontosnak tartó, támogató légkör megvalósuljon. A másik fontos konkrét dolog a jelölt
állítás szabályának módosítása, ami viszont csak egyetlen ciklusra szólt. Hosszú
távon hatása lehet még az MTA doktora cím megszerzését ösztönző pénzügyi
támogatásnak is, de mint írtuk, ezen eredmények beérésére még bőven várni kell.
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K9.1 Spillover between work and private life*
Beáta Nagy, Gábor Király & Márta Radó
According to spillover theory, the experiences one
undergoes in one area of life positively or negatively
influence (spill over to) another area. This spillover
takes place in both directions: from private life to
work and from work to private life. This study only
explores the latter. Scientific papers (Greenhaus–
Powell, 2006) usually differentiate between affective and instrumental spillover between work and
family. Affective work-family spillover means taking
home one’s feelings and attitudes from work, while
the transfer of skills is called instrumental spillover.
In the work-family spillover literature, temporal
and spatial flexibility receives special focus. Flexible work arrangements may significantly support
the reconciliation of work and family obligations
but also often make establishing and maintaining
borders between various areas of life difficult.
At the same time, the flexibility of work is also
a privilege that not all groups possess. Men tend to
be able to choose their place of work more flexibly
than women. Similarly, individuals with a higher
social status are more likely to have a job that does
not require permanent presence and, in this way,
may be carried out remotely.
As part of the Omnibus survey by TÁRKI, the
study titled Dilemmas and Strategies for Reconciling Family and Work (K104707) by the Hungarian
Scientific Research Fund explored, on a representa* The detailed analysis in English is included in Radó
et al. (2015).

tive sample of the Hungarian adult population, in
May 2014, to what extent work spills ove to private
life, merging negative and positive spillover effects
in one index. The analysis primarily concerned the
association between gender and spillover. Figure
K9.1.1 presents differences in spillover according
to gender, financial well-being and flexibility of
work. It shows that men, those enjoying financial
well-being and those with more flexible work arrangements reported more positive spillover.
Then it was examined whether spillover is independent of gender if the flexibility of work and
financial well-being are controlled for (Figure
K9.1.2). The model below shows that after controlling for financial well-being and the flexibility of
work, spillover is independent of gender.
In order to better understand the estimated parameters of Figure K9.1.2, the categories of the variables should be examined in more detail. The gender variable assumes the value 1 if the respondent
is male and the value 2 if the respondent is female.
The financial well-being variable assumes the value
1 if the respondent is poor and the value 2 if the
respondent is rich. The ‘flexibility of work’ variable assumes the value 1 if the respondent has flexible work arrangements and the value 2 if he or she
has fixed work arrangements. Finally, the value of
the spillover variable is 1 if work has a negative effect on private life, 2 if it has a neutral effect and 3
if it has a positive effect.

Figure K9.1.1: Spillover by gender, material prosperity and flexibility of work
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Fugure K9.1.2: Parameters estimated
for the path model
Material wealth

–2.22**
2.22**

0.23* –0.134* –0.10*
–0.23* 0.134* 0.10*

–0.21**
0.21**
Spillover

Gender

0.09**
–0.09**

–0.09* –0.01* 0.10*
0.09* 0.01* –0.10*

Flexibility at work

Note: The graphical presentation of the loglinear
path model also shows the estimated parameters on
arrows. Provided that a hypothetical graph has two
nodes (A and B): if A and B were binary variables,
only the non-redundant parameters related to the
lower value would be provided. On the other hand,
if two or three categories were related to A or B, all
parameters would be provided. The estimated parameters in the ith row and jth column of arrow AB,
correspond to the ith value of A and the jth value of B
respectively.
Significance levels *** p < 0.01, ** p < 0.05, * p < 0.1.
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In conclusion, women are significantly less likely
than men to have a job with a positive effect on
family life, even though spillover is independent of
gender, if financial well-beingand flexible work arrangement are controlled for. This is because women are less likely to report financial well-being and
flexible work arrangement, which would increase
the possibility of positive spillover.
Our analysis revealed that gender disparities are
caused and maintained by various social inequalities such as access to flexible work arrangements
and subjective financial well-being. The results confirmed that men are characterised by better subjective financial well-being. The study also revealed
that after controlling for subjective financial wellbeing, men are more likely to perceive they are able
to influence their working conditions. The findings point out that equal access to flexible work arrangements and increasing the perceived financial
well-being of women significantly improve the social position of women both directly and indirectly.
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2.3 FEMALE AND MALE MANAGERS
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Share of men and women in management positions
Data from the Labour Force Survey of the Central Statistical Office (CSO)
indicate that the share of women in management positions is increasing. The
gender ratio in the first main category of the Hungarian Standard Classification of Occupations (HSCO) (managers) is close to balanced: the share of
women in the 2010s exceeds 41 per cent. One of the important reasons for
this high proportion is the increasing female dominance in the younger generations in higher education, which increases the female management pool.
However, this 41 per cent share hides the excessive heterogeneity of the category, since it includes all management categories (ministers, heads of nurseries, business leaders or railway stationmasters). That is why the most frequent
educational attainment level in the main category of management positions
is college degree, followed by upper-secondary qualification, while university
degree is only the third most frequent for women and men alike (Figure 2.3.1).
Figure 2.3.1: Educational attainment in management, 2015–2017
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Source: Labour Force Survey of CSO.

Where are women in managerial positions?
Women more frequently hold management positions in the public rather
than in the private sector (see data in Pocketbook). When further analysing
horizontal segregation, the gender gap is also striking across economic sectors: women primarily work as managers in finance and budgeting, followed
by manufacturing, while the order is just the opposite for men. Apparently,
women and men hold management positions in different sectors and, as will
be seen later, in different occupational categories (Figure 2.3.2).
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Figure 2.3.2: The share of women in management categories (2011 and 2016)
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Because of the small number of cases, the Figure does not include the category
of HSCO-111: legislator and senior officials.
Source: Wage Survey, National Labour Office (NLO).

*

The narrower the categories, the more striking the segregation of female and
male managers according to branches of industry: Figure 2.3.3 illustrates this
difference with the examples of managers in ICT and education.
Figure 2.3.3: The share of female managers in information and communications technology and in education
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How much do managers earn?
The aggregate difference between the wages of men and women, according
to data from the Wage Survey, was 16 percentage points in 2016, the majority of which results from segregation, the fewer hours worked by women because of family obligations and less work experience. However, an analysis of
managers compares more homogeneous female and male groups of leaders.
Figure 2.3.4 presents the wages of female and male managers in the public
and private sectors.
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Figure 2.3.4: Average wages of men and women in management positions, 2016
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In the public sector, both male and female managers earned the highest wages
in advocacy, administration and finance-budgeting in the period investigated (Figure 2.3.4). The wage advantage of male leaders is significant in all categories except for the management of service organisations. As for the managers of service organisations, male leaders typically had the highest wages
at financial institutions, while women had the highest wages as managers of
healthcare and educational institutions.
In the private sector, men had the highest wages at leading organisations
assisting business activities, followed by managers at special interest organisations and business organisations. Similarly, the highest average wages for
women leaders were seen at organisations assisting business activities, followed by leaders at service organisations and business organisations. The wages of women managers were lower than those of men in all categories, mostly
quite massively.
Do women managers have a family life?
There is a well-known correlation between holding a management position
and the difficulties of balancing work and family life (the higher the position,
the greater the difficulty). While men often may rely on their wives (partners)
and children as resources, the ‘second shift’ drains resources in the case of
women. Hungarian data also show that female managers are less often married or cohabit: in the 2010s, 70 per cent of male managers and 62 per cent of
female managers lived in a relationship, according to the Labour Force Survey.
In families and households, the tasks of caring for dependents place more
burden on women: caring for children and the elderly mainly falls to women. It
is underpinned by the fact that more female than male managers receive social
transfers related to child and elderly care. Data from the Labour Force Survey
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indicate that 0 per cent of men as opposed to 6–7 per cent of women managers receive parental leave benefits or domiciliary care allowance in the 2010s.
Although data suggest a very high (41 per cent) proportion of women managers in Hungary, the patterns of occupational segregation are also seen. Social
norms and roles keep women in feminized sectors and occupations, which
are less-paid and in this way they account for some of the gender wage gap in
management. Nevertheless the wage disadvantage of female managers, except
for a single occupational category, is also conspicuous in a detailed categoryby-category comparison. The disadvantage of female managers is reinforced
and sustained by the fact that women more often than men are responsible
for caring for dependents in the family.

K2.1 Women in science – in Europe and Hungary
Veronika Paksi & Dóra Groó
In accordance with the strategy of the European
Union, the share of women in research and development (R&D) has been growing since the millennium; however, the gender gap is only very slowly
decreasing. Women accounted for only one-third
of the European R&D sector in 2012, and the share
of women was even lower in the field of engineering and technology (28 per cent) in spite of a substantial labour shortage. One of the main reasons
for the low presence is the significant disadvantages
that female researchers still face during their career. A lower proportion of them is able to obtain
a job in research or in a field corresponding to their
qualifications and a higher proportion of them
work under precarious employment contracts, especially in higher education. Although the gender
wage gap has decreased since the millennium in
R&D, women still received 18 per cent lower wages
for the same job in 2012 – which was larger than
the wage gap seen in the economy overall. Vertical
segregation (the so-called glass ceiling) remained
strong, particularly in male dominated professions,
despite the fact that the proportion of female heads

of higher education institutions and the share of
women in decision making bodies significantly improved in that period. Nevertheless, the proportion
of female professors in the field of technology did
not exceed 13 per cent in 2012 (EC, 2013, 2015).
The situation of Hungarian female researchers
is less favourable than that of their European colleagues or their male counterparts. Their headcount has increased more slowly than that of men
in R&D since the millennium, thus their proportion has been continuously decreasing – currently
it does not even reach one-third. Horizontal segregation across sectors (the so-called glass wall)
forces women into the low-paid public sector and
only one-fifth of them holds a job in the better paid
private sector. Although the largest increase in the
headcounts of women was seen in technology, their
proportion is the lowest in this field (22 per cent)
and there is intense movement between the sectors:
women typically move from the private to the public sector (EC, 2012, 2015). Qualitative research has
highlighted that this trend is partly due to striving
for a better work-life balance, meanwhile, knowl-
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MEASURING THE EFFICIENCY
OF PRESENTATION SKILLS
IN BUSINESS AND EDUCATIONAL CONTEXTS
IN HUNGARY:
CHALLENGES AND PERSPECTIVES OF A RESEARCH
Zita KOMÁR1, Veronika PELLE2

ABSTRACT:
The study reports on a research that aims to conceptualise the notion of
successful and efficient communicator and presentation in business contexts.
Following a literature review on empirical studies and research conducted in
business settings, the paper introduces the design of the complex
methodology of the examination as well as the challenges and new
perspectives of the research. It also reports on the shift in the scope of
examination from business to educational contexts, comparing employers’
and future employees’ expectations about vital communication and
presentation skills. The theoretical and methodological frameworks are
completed by a Hungarian case study conducted among university students
and a final outlook to the current state of communication skills development
in (higher) education with lessons to consider.
KEYWORDS: business communication, business presentations,
communication skills, presentation skills, communication skills education,
efficiency, personality, ethos, Big Five
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INTRODUCTION: Communication skills in business context
Efficient business communication is the key to planning, leading, organizing
and controlling the resources of organizations by sending and receiving
verbal and non-verbal messages within organizational context (Roebuck,
2001; Ober, 2001; Murphy, Hildebrand and Thomas, 1997). This process
includes both external and internal communications. Therefore, improving
business communication skills is critical to career and organizational success
on every level (Conrad and Newberry, 2011).
The expanse and importance of business communication underscores the
need for business communication skills education in order to prepare business
major students for the workplace3. Several studies (e.g., Young and Murphy,
2003) reveal that business education should be sensitive to the
communication skills needs of business employees. Among these, the socalled soft skills4 should be identified as key issues in business and higher
education as well, in order to prepare graduates for performing at job
interviews and business meetings successfully. Some surveys (e.g., Lee and
Blaszcynski 1999; Siegel 2000) also indicate that the importance of
3

Business major graduates refer to students who obtain a university degree in Business Administration, generally
with a major in finance, accounting, general management, marketing or strategy, e.g. students studying at the
Faculty of Business Administration of Corvinus University of Budapest, Hungary.
4 Key employability-related business communication skills are a complex set of competencies including both hard
and soft skills. The terms hard and soft skills have developed through the years “as a way of identifying
characteristics and skills needed to be successful in management positions” (Weber, Finley, Crawford and Rivera,
2009: 354). Hard skills are generally referred to as teachable abilities or skills which can be easily measured and
quantified, such as computer programming, use of a software, proficiency in a foreign language, etc. Hard skills
are typically related to the job-specific aspects of a job description and are linked to the individual’s intelligence
quotient (IQ). As opposed to hard skills, soft skills, often referred to as ‘interpersonal skills’ or ‘people skills’, are
a collection of personal traits, characteristics, attitudes, attributes, communication abilities and other
competencies, such as communication, leadership, flexibility, team work or time management. Soft skills
empower the employee to act and interact effectively with others and improve their relationships and performance
at the job. Soft skills are difficult to measure and quantify, and are mainly associated with the emotional
intelligence quotient (EQ) and defined as inter- and intrapersonal, human or behavioural skills, corresponding to
human, conceptual and leadership categories which are also essential to have in order to successfully communicate
and manage at the workplace (Binsaeed, Unnisa and Rizvi, 2017; Rainsbury, Hodges, Burchell and Lay, 2002).
By synthesising the available literature (McLarty, 1998; Tucker et al., 2000; Nabi, 2003; Elias and Purcell, 2004),
Andrews and Higson (2008: 413) identified the key ‘transferable’ soft skills and competencies integral to graduate
employability as follows: professionalism; reliability; ability to cope with uncertainty; ability to work under
pressure; ability to plan and think strategically; capability to communicate and interact with others (in teams or
through networking); good written and verbal communication skills; Information and Communication
Technology skills; creativity and self-confidence; good self-management and time-management skills;
willingness to learn and accept responsibility. From the competencies listed above, this paper and case study
focuses on written and verbal communication skills, creativity and self-confidence, and the willingness to learn
and accept responsibility.

communication skills to entry-level positions is likely to grow. Moreover, the
increasing importance of communication skills is not unique to PR,
marketing, media and communication-based degrees and positions. Just on
the contrary: it is regardless of specialty that business employers rank
communication skills highly.
In surveys conducted among employers in the past decade, communication
skills have been regularly listed among the top generally required skills and
competencies5 that employers look for in applicants. One of the most wellknown American surveys of this type, the Annual Job Outlook Survey,
carried out in the United States by the National Association of Colleges and
Employers (NACE), yearly report that both oral and written communicative
efficiency are considered to be among the most required and valued
competencies of employees. According to their latest results (NACE, 2017),
written communication skills¾closely succeeding the problem-solving skills
and the ability to work in team¾belong to the top three attributes that
employers look for in candidate’s resumes. In addition, verbal
communication skills are also listed among the top seven attributes in last
year’s results. In Hungary, Kiss (2010) conducted a survey among young
career-starter graduates, which yielded similar results: communication skills
appeared as one of the most important competences required in the
participants’ jobs, and were ranked as fourth in a list of twenty competence
areas.
Despite the general agreement on the importance of the improvement of
business communication skills of applicants and employees, very little
feedback on these skills gets transferred from the labour market to higher
educational institutions. Sapp and Zhang (2009 as cited in Conrad and
Newberry, 2011) conducted a survey among 238 industry supervisors over a
5-year-period in the departments of English and communication at a private
university in the Northeast. The results of their research pointed out that rarely
5

Skills and competencies, together with abilities and capabilities, are close concepts, often being interchanged or
mentioned together with very slight or without any clear distinction made. When looking at the numerous
definitions of competency reported in the literature, Rainsbury, Hodges, Burchell and Lay (2002) focus on
definitions which are most relevant for educational, business and training purposes, with particular reference to
assessing the development of students’ skills or competencies in specific areas. They cite the New Zealand
Qualifications Authority (1997, as cited in Rainsbury, Hodges, Burchell and Lay, 2002: 8), which defines
competency as “the ability of individuals to apply knowledge, skills, attitudes and values to standards of perfection
required in specific contexts. Birkett (1993, as cited in Rainsbury, Hodges, Burchell and Lay, 2002: 8) also views
at competency as the concept integrating skills, knowledge, attitudes and personal qualities: “competency is
related to the manner in which individual attributes, such as knowledge, skills and attitudes, are drawn on in
performing tasks in specific work contexts - resulting in overall job performance.”

do university faculties have the chance to incorporate practical pieces of
advice and guidance from business partners and industry insiders into their
courses, aiming to facilitate students’ transition into full-time employment.
One of the reasons behind this is the lack of communication as well as the
missing bridge and relationship between the institutions and agents of
business and those of education. Another is that we have little empirically
gained and evidence-based knowledge of what is specifically meant by the
often-cited concept of “communication skills”. In other words, it is difficult
to define what the precise subskills and elements of so-called business
communication skills are, which make a communicator in an organisational
setting successful and efficient.
Knowing which communication skills are important for new employees is
primarily useful for determining the skills that need to be focused on in any
school curriculum or college preparation (Christensen and Rees, 2002).
Moreover, the identification of inevitable communication skills should help
graduates and applicants focus on personal competencies and problem areas
in order to target the most expected verbal and non-verbal indicators
evaluated by job interviewers or employers. In order to identify these
communication skills and be able to create the missing bridge between the
agents of business and education, a research6 was launched by our research
team7 at Corvinus University of Budapest (Hungary). The main aim of the
research was to explore employers’ and future employees’ expectations about
vital business communication skills, and examine what makes a
communicator and a presentation efficient and successful in organisational
settings.
1.

Developing a new methodology on measuring communication skills
in business contexts

As touched upon above, operationalizing the concept of (business)
communication skills have proven to be a rather difficult task for the
empirical scientific attempts carried out so far. While there is a good dose of
popular books on business management skills available on the market, written
for the wider audience of non-academic nature, empirically based scientific
6

The research was supported by the Széchenyi 2020 Human Resource Development Operational Programme
(EFOP-3.6.1-16-2016-00013).

7

The members of the research team are researchers and instructors of Corvinus University of Budapest (Hungary),
namely: Tamás Bokor PhD, Gábor Kovács PhD, István Dobó, Zita Komár and Veronika Pelle.

literature on this specific question seems to struggle with hiatus. Recently,
however, new studies have appeared, which managed to show relationship
between message features and objective measures of individual or
organizational success. One of these is Kauffeld and Lehmann-Willenbrock’s
(2012) research, in which they video-recorded business meetings of 20
medium-sized organisations in Germany. The analysis of their sample
resulted in a classification of message types (they distinguished between
problem-focused, procedural, socio-emotional and action-oriented
statements), from which they developed an instrument for group interaction
analysis, their so-called act4teams coding scheme. With this, they were able
to show correlations between the frequency of certain types of messages and
specific measures of team productivity and organizational success.
In addition to the analysis of business meetings, Chen, Yao and Kotha’s
(2009) research examined another frequent genre and practice of business
communication, generally taking place within the context of business
meetings, i.e., business presentations. Undertaking a controlled experiment as
well as a field study scrutinizing business plan presentations, the authors
aimed at examining links between given factors of business presentations and
their impressions on the audience, and managed to determine attributes of
presentations which influence venture capitalists’ decisions on investing.
They focused on two characteristics of studied presentations: the presenter’s
preparedness (deducted from the verbal characteristics of the presentations)
and the presenter’s passion (drawn from the patterns of nonverbal behaviour).
Their results proved that the former attributes¾i.e., the actual and perceived
preparedness of the presenter¾influenced the decisions of the participant
audience strongly, while the latter examined element¾i.e., the actual and
perceived passion displayed by the presenter¾did not make such strong
impact on the audience. Furthermore, Chen, Yao and Kotha’s (2009) research
was the first one to develop valid and reliable quantitative measures for the
different aspects of impression-making in terms of business presentations and
could connect these to distinctive behavioural responses produced by the
audience.
Due to their methodological novelties, and since business meetings and
business presentations provide the main contexts for examining business
communication skills, the studies of Kauffeld and Lehmann-Willenbrock as
well as Chen, Yao and Kotha inspired us in developing the methodology of
our research. We aimed at applying the method of video-analysis to
Hungarian business contexts, asking small and medium-size enterprises to
video-record business situations from their everyday communication

practice. We focused the scope of our sample to business presentations of
various kinds, be it more traditional presentations of business plans,
presentations of ideas within a meeting or speeches delivered within the
business practice of a company.
Nevertheless, since Chen, Yao and Kotha’s (2009) study focuses on only two
specific aspects of the impression made by a presentation¾the perceived
passion and the preparedness of the presenter¾, in order to address our
research questions which aims to embrace a wide and comprehensive scale
of communication skills, competencies and characteristics that determine the
overall success of a business presentation, we needed to look for other
sources. Since to the best of our knowledge no measuring instrument or
theory with a firm empirical background have been developed to address our
specific research question, we turned our attention to the literature on public
speaking and decided to build on Osborn, Osborn and Osborn’s (2012) work.
Their widely used university textbook on public speaking seems to stand out
from the range of volumes lacking empirical evidence from behind their
recommendations by offering a clear theoretical framework on the efficiency
of presentations.
Osborn, Osborn and Osborn’s (2012) starting point for operationalising this
efficiency is the Aristotelian concept of ethos, which they interpret as the
entirety of impressions created by the speaker in the audience, embracing all
“those characteristics that make the speaker honest, credible, powerful and
appealing” (Osborn, Osborn and Osborn, 2012: 40). The authors
conceptualise the concept of ethos based on four components: the speaker’s
perceived competence, integrity, goodwill and dynamism. The first
component, competence is referred to speakers who make the impression of
being intelligent, well-informed and well-prepared. Speakers demonstrating
integrity are considered to be honest, dependable and ethical. Goodwill is a
characteristic feature of people who display having the interests of others at
heart. Finally, dynamism is an inherent attribute of speakers who are
perceived as enthusiastic, confident, energetic and in control of the situation.
In order to operationalise the above four components, we conceptualised them
as four distinct variables and established a set of directly observable
indicators for each. Our indicators were created based on the specific
recommendations for each of the four components introduced above. These
were provided by Osborn, Osborn and Osborn (2012) in the form of
normative statements about how speakers should behave and what they
should do in order to create the impression of a given component. These
statements and recommendations were then turned into descriptions of

audience’s impressions, which served as indicators of the research.8 After
removing all redundancies, a 54-item scale of indicators were created, which
we translated into Hungarian. The scale currently exists only in Hungarian
and cannot be included here for limitations of space. Nevertheless, Figure 1
below (Kovács, 2018) provides a brief summary of the indicators used for
each component. This instrument, designed as a comprehensive evaluation
scale for presentations, was planned to be used for examining the correlations
between the impression of video-recorded presentations (as perceived by the
coder audience) and the personality attributes of its presenters.

8

A more detailed explanation of this process as well as of the whole methodology of the
research was published in: KOVÁCS, G. (2018), Towards a comprehensive inventory of
efficiency in business presentations, Society and Economy, 40(3), 479-492. DOI:
10.1556/204.2018.40.3.12

Figure 1. Indicators of the four components of the impression made by a
presenter. Source: Kovács (2018: 488), based on Osborn, Osborn and
Osborn (2012)

For exploring the effect of a speaker’s personality in overall impressionmaking during a presentation and so measuring the personality attributes of
the presenters participating in our research, we applied a shortened and
translated version of the widely known and freely available International
Personality Item Pool (IPIP) (Maples, Guan, Carter and Miller, 2014). This
instrument operates with the personality dimensions of one of the leading
personality models of psychology, the Big Five model by Robert McCrae and
Paul Costa (1987; 1999), which allows for linking the personal traits and
attributes of presenters to their communication competencies. According to
this long-standing and well-known model of personality psychology, the core
of human personality is determined by five central traits: extraversion,
neuroticism, agreeableness, conscientiousness and openness. Figure 2 by
Kovács (2018) displays the list of these personality traits and some of the
adjectives commonly related to them.

Figure 2. Big Five personality traits with commonly associated
adjectives/expressions describing low-scorers and high-scorers in each
dimension. Source: Kovács (2018: 490), based on Robert McCrae and Paul
Costa (1999)

Looking at these adjectives as impressions of personality made in the
audience of a speaker of a presentation drew our attention to the connections
between the personality dimensions of the Big Five model and the four
components of ethos and impression-making by Osborn, Osborn and Osborn
(2012). Therefore, examining these potential correlations was planned to be
at the core of our research.
2.

From business to education: Challenges and new perspectives of the
research

The target group of our research was the top managers of companies (SMEs)
seated in the Central-Transdanubian area of Hungary, whom we contacted
and asked to provide a sample of video recordings of real business
presentations. These recordings were then designed to be assessed by a panel
or raters, based on the evaluation scale presented above. At the same time,
the presenters appearing in the video samples were asked to fill out the
Hungarian adaptation of a self-report personality inventory, the International
Personality Item Pool (IPIP) introduced above. Adapting this tool to the
Hungarian-language context proved to be the first challenge of our research
due to the major differences between the structure and logic of the two
affected languages, English and Hungarian. Maintaining the original
semantic contents and avoiding any semantic distortions required
extraordinary care from the side of the researchers.
Reaching and activating our target group turned out to be the next challenge
of the research even if we applied professional contact lists and contacted the
target companies in numerous rounds, adopting several methods. In exchange
of participating in our research, they were offered the opportunity of a
personalized communication analysis of the recorded presentations as well as
extra counselling free of charge. Thus, any employee becoming a participant
of this video-based research instrument could receive valuable personal
feedback and knowledge about their own perceived ethos, presentation skills
as well as the effect and impression they make on the audience. However,
since the interest in participating in our research proved to be rather low for
a variety of reasons (including socio-economic factors as well as lack of
experience on the business side in benefiting from scientific results), our
research methodology needed to be revised.
This lead us to developing an online survey which aimed at examining
managers’ expectations in terms of communication competencies towards
their (future) employees. In other words, we aimed at mapping the specific

communication skills that the employers of the region consider as highly
important in business context. Serving this purpose, we created a
questionnaire targeting the decision-makers of the SMEs of the region
(representing the side of employers) as well as our university students of
Communication and Media Science (representing the side of future
employees), aiming to collect their opinions about the significance of various
communication competencies.
For constructing this instrument, our research team compared and contrasted
28 different taxonomies of communication skills and competencies from the
international scientific scene. Based on this analysis, we created a list of 21
competencies9, precisely defining each. For length constraints, we are
confined to provide a sole list of these competencies in the following: spoken
communication skills, written communication skills, presentation skills,
appearance, nonverbal behaviour, attention and reflection, interpersonal
communication, negotiation techniques, assertive communication and
confrontation, persuasive skills, explanatory skills, intercultural skills,
foreign language skills, self-management, group communication skills, use of
communication technologies, feedback, self-disclosure, sense of humour,
proactivity and emotional control.
The collection of data has recently started, and we have high hopes for a
sample size that allows for a multivariate analysis of variance (multivariate
ANOVA), which could yield significant correlations between the attributes
and preferences of our respondents, i.e., of the decision-makers and leaders
of companies of the region (as employers) as well as of (our) students of
Communication and Media (as future employees). Although data collection
is currently still in progress, the preliminary results based on the responses of
116 Hungarian company CEOs indicate that their preferences regarding their
(future) employees’ skills and competencies notably resemble those of the
international job surveys. Out of the 21 item (competency) list,
communication skills rank among the top skills preferred and required by the
Hungarian CEOs as well: speech competence ranking as the very first (with
an average of 4,621 on a 5-point-scale), interpersonal communication being
the third (with an average of 4,500) and written communication skills ending
up as fourth (with an average of 4,345) out of the 21 competencies examined.
9

These 21 competencies are: appearance; assertive communication and confrontation; attention, reflection;
confirmation/feedback; competence in foreign languages; emotional control; explanatory skills; group
communication competence; intercultural competence; interpersonal communication; negotiation; non-verbal
communication; persuasion; presentations skills; proactivity; self-disclosure; self-management; sense of humour;
speech competence; usage of ICT; written communication skills.

Since the results of this questionnaire cast light on employers’ expectations
about the communication skills required from their future employees, the
research provides vital feedback to job applicants on the communication
skills they should focus on and train. In addition, having and overview of
these skills and competencies will not only serve individuals looking for jobs
(such as our soon-to-be graduate students of Communication and Media at
Corvinus University of Budapest) but it will also provide essential feedback
to the agents of education. Based on these data, lecturers, instructors and
heads of (higher) educational institutions offering programmes on training
students’ communication skills can revise their curricula and rethink whether
they do address the improvement of the same communication skills which are
required and expected by the key agents of business contexts. Thirdly,
examining the expectations of our students of Communication and Media as
soon-to-be employees about their perceptions of key communication and
presentations skills, and comparing them with the results of our SME
questionnaire, can throw light upon potential discrepancies between the
expectations of current employers and soon-to-be employees regarding the
communication competencies of job applicants.
3.

A case study on examining students’ expectations of communication
skills in a university level educational context

Teaching rhetoric and argumentation has a long tradition and a vast literature
in Western societies (for instance, in the United States of America), where
not only university but also secondary school education contains rhetoric and
public speaking classes. In addition, students are encouraged to join debate
clubs, student organizations and other extra-curricular activities focusing on
preparing participants to enter the workforce with the best possible set of
rhetorical and communication skills (Glenn, Lyday and Sharer, 2008).
Although¾as touched upon above¾communicative efficiency is one of the
most required and valued competencies of employees, the acquirement of
these skills is barely backed up by formal education in Hungary. Successful
communicators often prove to be the ones who possess an inherent sense and
talent for communication, which is generally accompanied by certain
personality traits. At the same time, less emphasis falls on the improvement
of communication skills within Hungarian educational curricula. This is often
the case even with university level curricula specified on communication, i.e.,
training professionals specifically in the field of Communication and Media
Science. As the operational curricula and course syllabi of the currently

launched university programmes of Communication and Media Science in
Hungary10 show, many of these programmes put emphasis on the
development of students’ theoretical knowledge in the field but less attention
is devoted to the practical training of students’ communication skills.
Typically, the development of practical skills and competencies of
communication (such as rhetoric, argumentation or presentation skills)
appears in the curriculum in a smaller proportion of courses, either as a
voluntary or elective subject, or as an additional, side objective of courses
focusing on theoretical knowledge. This implies that these practical skills are
considered rather as „nice to haves” besides the knowledge gained in classes
designed to be compulsory.
The aim of this case study is to identify students’ reflections upon their
presentation skills improvement during a university course focusing on
practical communication skills development, and to explore their
expectations of communication competencies as preferred outcomes of
university trainings. This pillar of the research focuses on student perceptions
of communication skills in order to provide a closer insight into the
expectations of young job applicants and soon-to-be employees, who will be
entering the workforce in the next 2-4 years.
In order to examine the perceptions of students as the next generation of
employees, we have collected textual, free-writing essays from students
attending the one-semester Professional Communications Skills bachelor
course launched by Corvinus University of Budapest, Institute of Behavioural
Sciences and Communication Theory, Communication and Media Science
English speaking BA programme, which was taken by both international and
Hungarian students in the Spring semesters of school years 2016/2017 and
2017/2018. Altogether, we summarized the results of 22 essays written in the
spring of 2017 and 32 essays submitted in the same period of 2018. The
essays were handed in after finishing the 13-week-long communication skills
development course covering the basics of rhetoric, argumentation,
presentation techniques and various related in-class exercises. At the end of
the semester, the course also included a so-called “speech session”. During
10
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the speech sessions, participants were asked to deliver 5-minute-long
speeches written on their own and presented by heart in front of the class
audience (35 and 30 members). These situations served as simulations of reallife presentations at team meetings or other types of business settings where
presentation and persuasion are essential.
At the beginning of each semester, we are generally interested in students’
expectations about the course. Therefore, in the first lesson, we ask them to
answer questions like “What do I expect from this course?”; “What skills and
competencies would I like to develop?”; “What makes a presentation
successful?”, etc. Their answers typically consist of rather general ideas, such
as “communication skills development”, “presentation techniques” or “selfassessment”. Their answers clearly reflect the goals of the previously received
course description and course curricula but lack deeper self-reflection,
personal motivation structures or concrete development plans of individual
skills. The lack of deeper reflection and consideration from students’ side
may also be the result of the fact that this course is compulsory to take,
therefore some attendants may not be as highly motivated in completing the
course as in the case of a voluntary subject chosen on their own.
At the end of the semester, not later than seven days after the students have
delivered their speeches, we ask them to submit a piece of feedback: an essay
entitled „Becoming a Speaker”, giving voice to their unique and formerly
unknown experiences by reflecting on the following question sheet:
A. Reflections on the presentation/speech and individual experiences
Q1: How did you feel before and after presenting? Describe your feelings
of performing an individual speech/presentation in front of the class.
Q2: How did you prepare for the presentation/speech? (E.g., schedule,
problem-solving methods, ideas and selection of topics, milestones of the
decision-making and presentation preparation process, etc.)
Q3: What were the strengths and weaknesses of your presentation
according to your opinion, the course curricula and the received pieces of
feedback? Are you satisfied with your performance? Why/why not?
Q4: How would you describe your professional development throughout
the semester?
B. Reflections on the communications skills development areas and future
goals

Q5: Have you learned rhetoric/presentation techniques (at university)
before?
Q6: What were your top 3 goals when preparing for the task?
Q7: Which communication competencies do you think you should
develop in order to become successful in everyday life situations and at
your (future) job?
Q8: What would you recommend to a future presenter/speaker? What are
your pieces of advice?
These post-semester pieces of feedback are then compared with students’ presemester expectations. We expect that these fresh and authentic experiences
help them better articulate their thoughts and anticipations towards their
future career goals, plans and further educational aims of communication
skills development, hopefully meeting the expectations of their future
employers.
From the collected sum of student data, this paper only focuses on and
evaluates those questions and answers (i.e., Q1, Q4, Q5, Q7 and Q8) which
can add up to the idea of supporting students in becoming professional
communicators and presenters within educational and business contexts as
well.
First of all, the essays revealed that all students had been quite afraid of giving
speeches or professional presentations (Q1), and it became evident that they
had not done individual public speeches/presentations before. Among their
answers, various expressions referred to their initial feelings about the task
(Q2): “scared”, “nervous”, “stressed”, “freaked out”, “losing control”,
“intimidating”, “very scary”, “uncertain”, “frightened”, “panic”, “anxious”,
“unprepared”, “sceptical”, “interested”, “excited”, “empowering and
vulnerable at the same time”, etc. In addition, students were sometimes
frightened by the speech/presentation itself as well. In other cases, the
revealed expectations of their peers or the lecturer’s evaluation put pressure
on them. Furthermore, succeeding peer-evaluation made them become
stressful, too:
“Even though I felt very confident about all the knowledge I had
acquired, the fact that I was going to be evaluated made me
pressure myself to do a very good performance, with that came
the fear of not attending even my own expectations.” (Gabriela,
Brazil, 2017)

“I quickly realised that I do not possess such skills and charms,
so I tried to build the whole speech according to my style and my
way of speaking.” (Tamás, Hungary, 2017)
“On the speech day, I became super nervous, and I was even
thinking of not going to school and find some stupid reason to
skip it. But I didn’t, I told myself, nothing can be worse than
death, and the speech is nothing compared to it. The worst
scenario would be that I forget what to say and get a 2. Then I
realized that it won’t be graded. So, there’s actually nothing to
lose. Therefore, I went to the stage.” (Cunyu, China, 2018)
“During this class I became more familiar with public speaking.
It is a fact though that it does seem more easy as it is in real life.
(…) I had to realize that delivering a speech and putting yourself
out there is much more: it is about self-branding.” (Hanna,
Hungary, 2018)
“To be completely honest I wasn’t sure what to expect from this
class at the start of the semester. Obviously, the concept was
clear, but I wasn’t sure how can we possibly improve our self and
overcome our fear of public speech in class of more than twenty
people.” (András, Hungary, 2018)
Students’ feelings highlight the importance of communication skills
development being included in school curricula in order to prepare students
for future challenges of (public) presentations. This need is also in
consonance with corporate and HR expectations of hiring employees with
excellent (or at least good) communication skills, especially for
communication, marketing, PR and HR positions or junior leadership
programmes.
The feelings and fears related to public speaking reported above can appear
in business situations as well, when employees or leaders have to present their
ideas or business plans in front of potential partners or their colleagues.
Therefore, it is extremely important to resolve these fears and problems at an
early stage by practising and rehearsing. This makes the responsibility of
universities and educational institutions even bigger in training students to
enter the workforce “beweaponed” and fully prepared regarding the
expectations of companies concerning communication skills. As it was
reflected in one of the essays,

“To my surprise after each class when we had a small presenting
task I felt more confident and during our presentations in other
classes I always felt that I had a little extra boost from what we
have learned and practiced in professional communication skills
class.” (Levente, Hungary, 2018)
The examination of the essays brought another pattern to light: each student
feedback highlighted that improving communication skills is among their
most important development goals, despite the fact that they had never really
learned how to deliver rhetorical speeches and professional presentations
before (Q5). This is especially true in the context of the Hungarian education
system, where rhetoric and presentation technique classes are typically
missing from school curricula not only at primary but at secondary and higher
education levels as well. However, students’ feedback show that this situation
and experience are not exclusive to Hungary as students from other countries
reported about having faced the same problem:
“In Germany (business courses) we never have to do things like
this, not even many presentations. But I think it is very important
to have these skills, so I am very happy I took this course. (…) All
in all this course was quite nice to take, since courses like this are
never offered at my home university.” (Nina, Germany, 2017)
“That is one of the first things I am not used to in my home
university in the Netherlands. (…) because we often do not get the
opportunity to evaluate our fellow students, we do not know what
to say if we get the opportunity. (…) Giving feedback or
mentioning things that can be improved is not common even when
we know that you can learn the most from these feedback
moments.” (Suzan, Netherlands, 2017)
“For most of my classes, if I had to do presentation, I would
prepare my slides and my speech for it, but I would read the
material from the paper, that is how I used to present.” (Shi Shi,
China, 2017)
“Before I came to Budapest to do my Erasmus I had never really
thought about taking a class in rhetoric, I don’t even know if my
home university even provides a course like this.” (Dhrun,
Belgium, 2018)

There was only one student out of 54 who had studied presentation skills at
her university before (however, it might be relevant to add that she was from
Finland, one of the leading European countries in terms of education, wellknown for the high quality of its educational system11. Therefore, it does not
come as a surprise that they have already recognized the power of
communication skills early on and implemented presentation skills courses in
their higher education programmes.
“I found every lecture extremely interesting and since I had had
a similar course in Finland, it was easy to understand different
topics in English too.” (Emma, Finland, 2018)
Students reflected variously upon the communication competencies
presenters should develop in order to become successful in everyday
situations and professional tasks as well (Q7). This draws attention to the fact
that a successful presentation depends on many kinds of diverse components,
and none of them is more important than the other. Just on the contrary,
mastering these skills create a strong and complex performance. In sum, it
turned out that a persuasive presentation depends on the sum of
communication competencies and previous experiences of students:
“During this semester I learned a lot of things. In the first place,
I thought a course in which you will be graded by doing a
speech… that sounds way too easy. (…) However, right now, I
definitely see the added value of the course professional
communication skills and I think I have learnt even more things I
will use in practice (for example in my future job) than I have
learnt by reading only scientific articles. (…) Moreover I learnt
how to evaluate other students and how important it is to give
feedback or pieces of advice as well. More importantly, I learnt
how to receive feedback. (…) All in all, this course has really been
of added value to my future life.” (Suzan, Netherlands, 2017)
“I tried to hold eye-contact with the audience. I spoke in a
serious way about my very serious topic. Moreover I showed pro
11

“The Finnish education system has received attention from all over the world because of the great success of
Finnish 15-year-olds in the OECD’s PISA surveys in 2000, 2003, 2006 and 2009 (e.g. OECD, 2006; 2009; 2010).
The knowledge and skills of Finns in problem solving, scientific, mathematical and reading literacy are
representative of the highest level of international standards. (…) Major reasons for these high learning outcomes
are a purposeful educational policy and the high standards of teachers. According to researchers (Schleicher, 2005;
Välijärvi, 2004; Simola, 2005; Laukkanen, 2006; Niemi & Jakku-Sihvonen, 2006), the Finnish educational policy
has aimed at equity in education and has promoted the common comprehensive school model” (Niemi, 2016: 23).

and contra arguments, but still had my point of view.” (Nina,
Germany, 2017)
“I read a lot and gathered my data, always double-checking the
numbers with two or three other sources. I believe that the more
I read, the more committed I became to speak (…) One of my
goals was to sound very professional.” (Gabriela, Brazil, 2017)
“When I was practicing my speech I was practicing in front of the
mirror. For my body language, intonation and pronunciation are
70% of speech. I was really focusing on that. Some people said I
had a performance and for me that was an aim, because I
consider giving a speech something similar to acting.”
(Aleksandra, Serbia, 2017)
“It made me realize that the course wasn’t intended for creating
public speakers, but rather to better ourselves in situations that
real life can present us with.” (Noémi, Hungary, 2017)
“In the future, I believe I will have more opportunities to present
in front of the audience and continuously improve by
implementing the fruitful knowledge and experience I have
acquired.” (Veronika, Russia, 2018)
“In order to make better speech and become a better speaker,
first I need to have a self-confidence, and overcome 'mistakephobia'. Second, I will have to control my pace. I tend to speak a
bit fast when I am nervous. I should keep that in mind.” (Jae,
South Korea, 2017)
“I think that being master of speech performances comes only
with practice and constant putting of theory into the practice.”
(Milana, Serbia, 2017)
It is said that “practice makes perfect” and this seems especially true in the
context of communication and presentation skills. This also means that there
is no such thing that can add up to the power of the combination of
preparedness and self-confidence when it comes to public performance.
Moreover, companies start to realize that they can make profit out of the
added value employees (or leaders) with excellent communication skills bring
to the company on more than one platform (e.g., closing business deals and
signing contracts more easily; more effective and problem-free customer
relationship management; more efficient team meetings; more powerful
communication of the brand with higher impact on the market).

According to student evaluations, powerful presenters possess the following
features (Q8):
“I love when the speakers are fully aware of what they say and
make eye contacts with the audience.” (Jae, Japan, 2017)
“The fact that others are listening to you and potentially, in 5
minutes you can give value to them is an empowering feeling.”
(Márta, Hungary, 2017)
“It is important for a speaker to make sure that the topic is
relevant to him/herself. Definitely the most successful speeches
(…) were the ones that people were familiar with and/or
passionate about it.” (Gabriela, Brazil, 2017)
“I think communication, as it is, is highly important for each and
every human being.” (Hanna, Hungary, 2018)
“Working in a corporate environment for a year now I thought
my personal communication skills are at an average level and I
was pretty much ok with that. I wasn’t really seeking improvement
(…). The first few classes were eye opening for two reasons: how
much can be improved with a few tweaks and how small my
knowledge is of the mental aspect of giving a presentation. How
strongly preparation and practice are linked to self-confidence.”
(András, Hungary, 2018)
“This task helped me to open up and that I should not be afraid
to speak in public. As I see on the others, nobody is perfect and
could make mistakes which is not a weakness.” (Bernadett,
Hungary, 2018)
Sometimes students also shared ideas on how not to present, which was as
useful for them as the pro-tips and pieces of advice from others:
“when you are underprepared, it is hard to improvise and make
up for mistakes, also, in some cases it resulted in students
speaking very quickly and with little emotion, trying to hurry up
and finish what they had prepared as fast as possible before its
forgotten (…)” (Daniel, USA, 2018)
In sum, students’ reflections upon their personal development during this
course disclosed that young future employees face higher inner and external
expectations than we might think, which makes them feel unprepared,
stressful and left alone with this problem. On the other hand, students proved

to be extremely interested in improving their communication competencies
during their university years. Therefore, there is a strong need for
communication skills courses and trainings being fully integrated into all
faculty programmes of (higher) educational institutions. Universities ought to
improve their own curricula, reducing the gap between the expectations of
the market and its corporate employers on the one hand and the abilities, skills
and competencies of today’s students and tomorrow’s employees on the other
hand, by creating a bridge between the two. For a better understanding and
successful communication flow, the three parties should work together,
integrating their own experiences and expectations into the course curricula,
thus supporting the accomplishment of career goals of their participants in the
long run.
4.

New perspectives: Bridges from business to education, from
expectations to practice

Higher education systems are deeply committed to their given institutional
standards and often seem to ignore the special development needs and given
talents of students. This means that presentation techniques courses (if there
is any in the curricula) aim to provide general rules and guidelines (often in
the form of theoretical models and frameworks) on how to present and speak
in front of a public. Moreover, these courses often offer solely ICT tools and
technical knowledge for students to become successful presenters, as if it was
the matter of the mere visuals of a slideshow or a pre-given rhetorical
structure to convey the impression and persuade others (Komár, 2017).
Therefore, education needs to be adapted to the expectations of corporate
employers and to the needs of the newest generations as well. The course
materials of rhetoric and presentation techniques education have to carry the
promise of practical knowledge as well, ideally presented with progressive
teaching methods in interactive, practice-based and highly involving ways,
fulfilling the expectations of students.
As practice shows, the simplest way to respond to these student inquires is
often to present course content with ICT-based methods and tools as well as
use freely accessible applications promising to partly take over the
responsibility, creative planning and individual preparation from the
presenter – in both educational and business settings. In spite of the fact that
it takes more time and effort to create personal connection between students
and the given curriculum, the advantages of a more personalized, practicebased and holistic view of education becomes evident when preparing

students to real-life business situations based on participation. “These slowly
evolving and challenging processes can be supported through ongoing
dialogue and collaboration among teachers from different disciplines with
different perspectives as they discuss the importance of knowledge and issues
that affect their everyday lives” (Krug & Cohen-Evron, 2000: 258).
Curriculum development will require different ways of conceptualizing
course curricula by completing traditional and discipline-based approaches
with the use of ICT-tools as well as theoretical knowledge with real-life
experiences, in order to help students discover their communication skills
through direct learning experiences. It is important to emphasize the role of
creativity as something immanent to each learning situation which can’t be
conceptualized, nor fostered by the mere use of technology and smart devices
and applications.
“Over the centuries prior to digital technology,
education evolved into a system that used paper
technology in a variety of highly sophisticated ways
to fulﬁl its mission to develop and accredit knowledge
and skills. Its future must certainly be one in which it
extends this capacity to a sophisticated use of digital
technology. Like every modern enterprise, education
is currently learning and adapting to the
opportunities afforded by information and
communication technologies, albeit slowly.”
(Beetham & Sharpe, 2007: 4)
ICT-learning activities relevant to business communication contexts include
but are not limited to the use of organizing and agenda-setting applications;
synchronous and asynchronous online discussions and games; presentation
management tools; visual aids and design programs; virtual meeting rooms
and project management applications; online self-assessment tools and
education programs; virtual field trips, labs and simulations; problem solving,
concept-building and mind-mapping tools; and many other interactive
learning objectives.12 While managers may think that communication
competencies are based on¾or at least connected to¾ICT-skills and service
applications, the literature reveals that business communication efficiency
depends on a broader scale of competencies, many of them being soft skills,
which highlight that a presenter’s success is not just a matter of an ICT12 A more detailed examination of the market of supportive ICT platforms and technologies based on virtual learning

environments, e-learning and blended learning strategies can be found in Bokor, Komár and Pelle (2018).

skillset. Although incorporating ICT-based learning methods into the course
curriculum as well as everyday business practice has become a vital must, it
is necessary but not sufficient to merely rely on these tools when preparing
for professional and business presentations. Accomplishing the preferred
communication outcomes depends on creativity, personalized content,
rhetorical preparedness and techniques of overcoming real-life challenges as
well.
CONCLUSION
The aim of our research described in this paper was to identify the set of
communication skills and competencies as well as related personality traits
which shape the notion of the efficient communicator and presenter in
business and educational contexts. In this paper, we focused on introducing
the rationales behind this research and the complex methodology designed to
measuring what makes a successful communicator and efficient presentation
in business and educational contexts.
The presentation of the methodology of this research was preceded by a
review of literature on empirical studies on business communication and
research conducted with the focus of exploring the importance of
communication skills and business contexts. We have also examined research
methods which had been applied for measuring business communication
efficiency before and which served as the basis of the construction of our own
research methodology. In addition, the expectations of employers about their
applicants’ communication skills and competencies was also discussed.
The description of the designed methodology of the research first included
the reasoning of the chosen research tools (video-analysis, questionnaire on
employer and future employee expectations as well as a self-assessment
personality inventory test). Secondly, the applied theoretical frameworks
were introduced: the operationalization of the concept of ethos based on
Osborn, Osborn and Osborn (2012) and the Big Five model of Robert McCrae
and Paul Costa (1987; 1999) as well as the self-assessment International
Personality Item Pool by Maples, Guan, Carter and Miller (2014). Finally, we
reflected upon the various methodological and practical challenges the
research team had had to face and overcome during the research process. This
latter led the researchers to direct their examination partly to new directions
and explore new perspectives of the question at the focus of the research.

As a result, the scope of examination was broadened and the focus of research
has been turned from solely business contexts to business and educational
contexts. The aim of this phase of the research has been to compare and
contrast the expectations of current employers (leaders and managers of
Hungarian SMEs) with those of soon-to-be employees (current university
students of Communication and Media Science in Hungary) about the most
important communication and presentation skills employees in both of their
opinions should possess. Since the quantitative data collection process is
currently ongoing (and only some preliminary indicative data are available),
the current paper presented an additional smaller scale (n=54) qualitative case
study on university students’ expectations about essential communication and
presentations skills based on their feedback at the end of a semester-long
practical course on improving their professional communication and
presentation skills. The examined pieces of student feedback highlighted the
basic need for the development of specific communication skills and revealed
the importance of highly practical communication and presentation
techniques courses and trainings in education.
The outcomes of the research suggest that the results of the ongoing research
presented in this paper could yield manifold benefits. First, they can help
students, graduate students, career-starters and candidates of job positions to
reflect upon their communication competencies and prepare for their job
interviews and future careers more consciously and more profoundly.
Secondly, the results will not only help individuals but the (leaders and
managers of the) companies on the employing side as well, to articulate their
expectations about the communication skills of their future employees both
towards the candidates and the educational institutions training these soonto-be employees. Finally, our results could be of benefit to these (higher)
educational institutions targeting the development of communication skills
and competencies of their students. Receiving empirical data on the
expectations of employers towards future employees (i.e., the students they
train) gives these institutions valuable input for revising their curricula and
adjusting their educational programmes to real-life claims and expectations
of the labour market.
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Austrian Reconstruction and the Collapse of Global Finance
1921−1931. By Nathan, Marcus. Cambridge, MA−London, England:
Harvard University Press, 2018. 546 pp.
Interwar Austrian monetary history is a popular theme in current historiography.
Many monographs have dealt with this issue in recent decades. One would
assume that there is no reason for a new research endeavor in the field, but
Nathan Marcus’s bulky volume refutes this assumption when it tells the
well-known story from other perspectives. This book aims to present how
postwar hyperinflation was overcome in Austria in 1922, the road to financial
stabilization, and the events until 1931 by offering a complete reassessment of
the role and activities of the League of Nations in the Austrian stabilization
process.
The introductory chapter summarizes the political and economic history
of the Austro-Hungarian Monarchy from 1848 to 1908, unfortunately leaving
out the war years, although this period had an enormous influence on postwar
monetary and fiscal problems. Following this chapter, the book is divided into
three larger blocks; their alliterating titles (Crisis, Control, and Collapse) indicate
already the author’s conviction that the Austrian financial reconstruction was
little more than a series of failures. Nathan Marcus does not examine the
process from a narrow financial perspective. For him, the real failure was the
political instability and growing anti-Semitism in Austria in the interwar years.
The first part of the book (Crisis) covers the period of hyperinflation from
early 1921 to late 1922. The main focus is on how Austrians experienced and
made sense of the upheavals brought about by the dramatic depreciation of the
crown. Marcus uses many sources to answer this question; the economic debates
of the era, the inflation-themed caricatures in the press, and the data concerning
demographic behavior and tobacco consumption. Hyperinflation increased
the pace of life and changed people’s perception of time. For most Austrians,
rapid inflation was a traumatic experience; a process of impoverishment and
decline. The deterioration of the crown’s value created fears of a chaotic and
unstable future. Marcus proves this by analyzing caricatures published in the
newspapers which reveal the anxieties and distress caused by inflation, the fears
from the disintegration of the moral order, the breaking up of families, the loss
of traditional values, and the end of a male-centered world.
The most intriguing part of the book deals with the financial reconstruction
devised by the League of Nations. During the stabilization program, Austria had
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to balance its budget, establish a new independent central bank, and raise a foreign
loan to finance reconstruction. The process was facilitated by the presence of
the League of Nations General Commissioner, who controlled Austria’s fiscal
policy and was authorized to withhold the revenues of the League of Nations
loan borrowed by the Austrian government. A foreign adviser oversaw monetary
policy at the Austrian National Bank.
The question of foreign control, which has received relatively little attention
in the historiography until now, is the central issue of the book. Austrian
historiography has negatively evaluated League control as an unwarranted
subjugation of Austrian sovereignty to foreign interests which allegedly damaged
the Austrian economy and led to unemployment, deflation, and economic crisis.
Austrian Reconstruction and the Collapse of Global Finance 1921−1931, in contrast,
attributes positive effects to foreign financial control. This concept had been
applied only to economically backward countries, such as Ottoman Turkey or
Egypt. It was the first time a developed European state had to give up part of its
sovereignty in order to get a foreign loan. In Austria, this provoked apprehensions
and resentment about foreign influence. However, Marcus proves that in the
case of Austria (and other financial reconstructions based on the Austrian
model later on), the nature of foreign control was quite different. The League
provided the impartiality necessary to make foreign control acceptable both
to the foreign creditors and to Vienna by giving it an international character.
International financial control through the League of Nations, unlike financial
influence organized by foreign bankers or the Allied Powers, was acceptable
precisely because it promised to be politically more neutral and respectful of
national sensitivities.
In the 1920s, a new spirit of international cooperation emerged in the
bodies of the League of Nations the essence of which was to overcome
national interests and social and economic conflicts. Officials at its Financial
Secretariat and international experts in its Financial Committee contributed to
the reconstruction of the global economy and fostered transnational and transgovernmental activities in conformity with the new League mentality.
Financial control over state revenues and monetary policy was necessary
and unavoidable as it was the only way to restore confidence in Austria, and
confidence was the most important prerequisite for raising a new foreign
loan. According to Marcus, accusations of foreign financial dictatorship was
entirely misplaced in the case of Austria. In fact, the control exercised by
General Commissioner Zimmerman was quite limited, and he did not act as
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a representative of foreign financial interests. Instead, Zimmermann played a
conciliatory role by trying to reach a compromise between Geneva, London
and Vienna by explaining and defending Austrian fiscal and monetary policy
abroad. He functioned as a scapegoat, allowing the Austrian government to
blame foreign intervention for unpopular economic measures. Chancellor
Seipel successfully resisted League demands if in his assessment they came
at too high a political cost (e.g. reduction of budget expenditures, dismissal
of state employees, or cuts in wages and pensions). The reforms prescribed
in the Geneva Protocols establishing the principles of financial stabilization
were undertaken with little enthusiasm; the most important measures were even
sabotaged in Vienna. Chancellor Seipel and his Foreign Minister welcomed the
League’s presence in Vienna, as it strengthened their political position vis-à-vis
the parliamentary opposition.
Part 3 (Collapse) describes the post-stabilization period until 1931. After
1927, the political and economic situation became increasingly unstable in Austria,
and this led to serious conflicts between the political right and the political left
and thus increased the danger of civil war. According to the volume, this was
the underlying cause of the recurring crises of the Austrian financial market,
the most spectacular episode of which was the collapse of the Boden-CreditAnstalt in 1929 and then of the biggest and most important Vienna bank, the
Credit-Anstalt (CA) in May 1931. Marcus rejects the widely held belief that the
CA failure triggered the financial crisis in Europe in the summer of 1931. The
Austrian National Bank, with help from the Bank of England, foreign financiers,
and the Bank for International Settlements, was able to contain the CA crisis by
mid-June. It was only after the outbreak of the German crisis in mid-July when
the banking panic and the run on the currency returned in Vienna. According
to the argument, it was the unfolding crisis in Germany that brought the Great
Depression to Europe. It is surprising that, in this section of the book, Marcus
does not even mention the fact that League control was reintroduced in Austria
in the autumn of 1931.
The book synthesizes a vast amount of secondary sources and draws
extensively on the author’s primary research; the references take up 125 pages
in the book. Unfortunately, there is a lot of repetition; the book would have
profited from the work of a careful editor who had removed repeated ideas.
Marcus also makes only minimal mention of the issue of reparation, although
it was a decisive factor in the European financial reconstructions in the 1920s.
Despite its shortcomings, Austrian Reconstruction and the Collapse of Global Finance
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1921−1931 is a significant contribution to the field which can be recommended
not only to the specialists on interwar political, economic, and financial history,
but also to the wider readership and especially to students.
Ágnes Pogány
Corvinus University of Budapest
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g-1.a79 7d .bf b7/.a\a.af/y Gbf r-9c1a9 c7+f19<f9. c7. -.b71a.a79 d71 .b.  .bf
\ l>qqq 7d YOYW .b. <gf f hf4.a79\ da99ha\ <f/-1f/ 47//a\f a9 h/f 7d 1YPy
Gbf @f_f1\f c7+f19<f9.| bahb d7\\7fg .bf Ga/ c7+f19<f9.| /-<a..fg 9 f/.a<.f
d71 YOYPxYOYO a9 i7+f<f1 YOYQ a9 .bf r-9c1a9 41\a<f9.y "-. f+f9 .ba/ /
/fg 79 4fhf.a<f h79ga.a79/ a11f/4fh.a+f 7d .bf /ac9adah9. hb9cf/ h-/fg  1|
9g .bf 1f41f/f9..a+f/ gag 97. 9fc7.a.f a. f+f9.-\\y

JbH ]1(S-24S2* TSk*+
$/ /..fg 7+f| 71ga91 4-\ah 1f+f9-f/ /  <f9/ 7d h7+f1a9c 1 f 4f9ga.-1f/
f1f 7d \a<a.fg /ac9adah9hf a9 .bf $-/.17zr-9c1a9 j791hby !79/agf1\f 1 f z
4f9ga.-1f/ f1f h7+f1fg /ah\\  \79/y Gbf 7-.1f_ 7d .bf ta1/. @71\g @1 bg
17-cb. 7-. /ac9adah9. hb9cf/ a9 .bf da99ha\ <1_f./| bf1f $-/.1a9 9g r-9c1z
a9 c7+f19<f9./ f1f \f .7 <ff. .bfa1 da99ha\ gf<9g/y "fd71f YOYU .bf -\
j791hb /  9f. h4a.\ a<471.f1| h4a.\ a9d\7 bg d1 7-./.1a44fg .bf <7gf/. h4z
a.\ f 471./ .b. d\7fg <a9\ .7 .bf "\_9/y $-/.1a / \/7 9 a<471.9. h4a.\
/-44\af1 d71 r-9c1| f/4fha\\ fd71f YPOWy t17< .bf fca99a9c 7d .bf .f9.af.b hf9z
.-1 .bf a<471.9hf 7d d71fac9 \79/ /.1.fg .7 ga<a9a/b / a9.f19\ h4a.\ hh-<-\.a79
bg hhf\f1.fgy t7\\7a9c .bf da99ha\ h1a/a/ 7d YOwQ| .bf "\_9 1/ 9g .bf f<f1z
cf9hf 7d <a\a.1 9g 47\a.ah\ \\a9hf/| d71fac9 f/4fha\\ t1f9hb a9+f/.71/ a.bg1f
d17< $-/.1azr-9c1| 9g sf1<9 fh<f .bf accf/. h4a.\ f 471.f1 .7 .bf 1fz
ca79YOy
$d.f1 .bf 7-.1f_ 7d .bf ta1/. @71\g @1 d71fac9 h1fga./ hf/fg .7 /f1+f .bf \79cz
.f1< a9+f/.<f9. 4-147/f/ 7d .bf c7+f19<f9./| 9g h7+f1fg <a9\ h-11f9. 4-\ah f z
4f9ga.-1f/ g-f .7 .bf dacb.a9cy Gbf h7<47/a.a79 7d h1fga.71/ bg /-/.9.a\\ hb9cfg
/ f\\y j79f b7\gf1/ /-hb / .bf hf9.1\ 9_ 9g .bf 474-\.a79 .b. bg 97. 71z
17fg .7 .bf c7+f19<f9. fd71f fh<f .bf <7/. a<471.9. \f9gf1/| 9g d71<f1 d71z
fac9 h1fga.71/ ga/44f1fg d71 <9 f1/ .7 h7<fy u-174f9 da99ha\ <1_f./ ga/1-4.z
fg h4a.\ f 471./ d17< .bf /-<<f1 7d YOYU 9g h1fga.71/ a.bg1f .bfa1 h\a</y q9
i7+f<f1 9g fhf<f1 YOYU  d-1.bf1 f<1c7 417baa.fg <79f .19/df1/| \79/
9g 7.bf1 da99ha\ .19/h.a79/ f.ff9 ha.af9/ 7d .bf 7447/a9c f\\acf1f9./y !4a.\
d\7/ bg ff9 1f/.1a9fg .7 h7-9.1af/ 7d .bf /<f <a\a.1 \\a9hf d71 YOYUeYOYPy $/ 
YP uf1 + .Z1+9fa Gbf l/ 7d Gb7-/9g f1| b..4NxxyYwwwf+yb-xa9gf y4b4&'V641<'QYPP hhf//fg WQ
o-9f WwYW) GuluIm| $ <c1 5\\<| 4y RQy
YO o7b9 mMjlMI| $ M/.15_zjc1 j791hba| <a9. _ZZ/ 4ah Gbf $-/.17zr-9c1a9 j791hb /  !-/.7</ E9a79|
"-g4f/. YOOw| 44y YRReWYY) sZ1c m;B?J| $ g-\a<-/_71a .p_fa<471.z/5<.5/7_ ba/.71a7c15daa / <^g/f1.9a
_1g/fa ra/.71a7c14bah 9g jf.b7g7\7cah\ K-f/.a79/ 7d .bf !\h-\.a79/ !79hf19a9c .bf !4a.\ q<471./ 7d .bf Lf1a7g
7d .bf -\ j791hb| a9N quj| $ df\b\<75/ +f Gbf $1hb 7d $hh-<-\.a79| "-g4f/. WwwW| 44y WRWeWQV) "\
GMjm$| $ 9<f. .p_f jc171/5c79  f\/p +a\5cb571X f\p..a +.afgf_f9 sf1<9 !4a.\ a9 r-9c1 a9 .bf
fhgf/ fd71f .bf ta1/. @71\g @1| a9N I5g7_ YVSxS| WwwY| 44y YwSVeYwQVy
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h79/f2-f9hf| 9fa.bf1 $-/.1a 971 r-9c1 h7-\g 7117 /ac9adah9.\ 17g d7\\7a9c
.bf /-<<f1 7d YOYUy l79/ f1f .7 f 7.a9fg 41a9ha4\\ d17< g7<f/.ah d-9g/ /-hb
/ .bf ac h7<<f1ha\ 9_/| .bf 9_ 7d a//-f 71 .bf 474-\.a79y $9 79\ /<\\f1
<7-9. 7d h4a.\ / .7 f 1a/fg a9 sf1<9 9g a9 .bf 9f-.1\ h7-9.1af/y G_f9 \.7z
cf.bf1| $-/.1a 1a/fg VyVP a\\a79 h179/| r-9c1 YyRQ a\\a79 h179/ d71fac9 \79/ a9
h-11f9. 41ahf g-1a9c .bf 1| <71f .b9 Ow 4f1 hf9. 7d .bf< f1f c19.fg  sf1<z
9Wwy

JbG 6l- L1l2+
@1 \79/ fh<f .bf <7/. /ac9adah9. <f9/ d71 <7a\aa9c a9.f19\ 1f/7-1hf/ .7 h7+f1
.bf f971<7-/ h7/./ 7d dacb.a9c a9 $-/.1azr-9c1y "79g/ f1f a//-fg 79 facb. 7hhz
/a79/| \/ /a<-\.9f7-/\ a9 $-/.1a 9g r-9c1 g-1a9c .bf 1y Gbf da1/. a//-f .77_
4\hf f.ff9 YR 9g WU i7+f<f1 YOYUy q. <f.  b-cf /-hhf// d1 f hffga9c 41f+a7-/
f 4fh..a79/| 9g 417+agfg WyW a\\a79 h179/ d71 .bf $-/.1a9 9g YyW a\\a79 h179/
d71 .bf r-9c1a9 G1f/-1y Gbf -9f 4fh.fg /-hhf// bg <9 1f/79/y Gbf G1f/-1af/
7d 7.b /..f/ 9.fg .7 a9h1f/f .bf 474-\1a. 7d .bf 1 79g/ a.b d+7-1\f .f1</
a<fg ga1fh.\ d71 g7<f/.ah a9+f/.71/y Gbf 79g/ f1f g-. 9g . zd1ffy q9 71gf1 .7
g1 a9 /<\\f1 /+a9c/| 79g/ a9 /<\\f1 gf97<a9.a79/ f1f \/7 a//-fg) 79f h7-\g
/-/h1af 1 \79 79g/ 7d WS| Sw 71 QS h179/ / f\\ a9 .bf 47/. 7ddahf/WYy Gbf 97<z
a9\ 9f. af\g/ 7d .bf 79g/ d1 f hffgfg .bf -/-\ 1.f/ 7d a9.f1f/. fd71f .bf 1y q9
71gf1 .7 a9h1f/f .bf <7-9./ 7d /-/h1a4.a79/| 9_/ 7117fg .7 1 \79 /-/h1az
f1/y Gbf $-/.17zr-9c1a9 "9_| .bf 1 \79 7ddahf/ /f. -4 a9 .bf <f9.a<f a9 Baf99
9g "-g4f/.| h7<<f1ha\ 9_/ 9g /+a9c/ 9_ f2-\\ c+f h7\\.f1\ h1fga./ .7
79g b7\gf1/ 79 d+7-1\f .f1</WWy @1 \79 4174c9g| 71c9afg 9g h79.17\\fg 
.bf G1f/-1af/ a9 Baf99 9g "-g4f/.| 417+fg \/7 fddfh.a+f 9g /-hhf//d-\y Gbf $-/z
.1a9 9g .bf r-9c1a9 c7+f19<f9. 9.fg .7 h1f.f  9f a9+f/.<f9. d71< .b. /
..1h.a+f f97-cb d71 /<\\ 9g ac a9+f/.71/ \a_f| f+f9 d71 .b7/f b7 df\. 1f4-c99hf
.7 4-\ah 79g/ fd71f .bf 1 9g bf\g .bfa1 <79f . b7<f 71 . /+a9c/ 9_/y Gbf
ta1/. @71\g @1 fa9c  .7.\ 1 <gf .bf <7a\a.a79 7d f+f1 da99ha\ 9g <.f1a\
1f/7-1hf/ 7d .bf ba9.f1\9g 9fhf//1y Gbf 1 \79 4174c9g 4f1/-gfg .bf 474-\z
.a79 .b. .bf /b7-\g h79.1a-.f .7 .bf 1 fdd71./  /h1adaha9c . \f/. 41. 7d .bfa1
/+a9c/y Gbf da1/. 1 \79 a//-f / d7\\7fg  7.bf1/| a//-fg .ahf f1\ f+f1
/41a9c 9g -.-<9 f.ff9 YOYS 9g YOYPy Gbf 79g/ 417+fg .7 f .bf <7/. a<z
471.9. /7-1hf/ 7d 1f+f9-f/ d71 7.b c7+f19<f9./ 7+f1 .bf f1/y Gbf facb. a//-f/
Ww ragf1 Iri$@$| af Z/.f11fahba/hbf9 m1afc/9\fabf9 -9g ab1f u9.ah_\-9c 9hb gf< qy @f\._1afc| c1g-.f .bf/a/|
@a1./hbd./-9a+f1/a.0.| @af9| YOOO| 4y U) GuluIm| $ <c1 5\\<| 4y UwYy
WY GuluIm| $ <c1 5\\<| 4y WSP) j{J| ;/.f11fahba/hbf "9_47\a.a_| 44y WUSeWURy
WW j{J| ;/.f11fahba/hbf "9_47\a.a_| 44y YSweYSY) LMLMBq!I| $ 49| 4y SR) GuluIm| $ <c1 5\\<| 44y WSSeWSRy
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17-cb. \.7cf.bf1 YPyR a\\a79 h179/ a9 h-11f9. 41ahf YR a\\a79 h179/ 9f.| d.f1 gfz
g-h.a9c .bf h7/./ .7 .bf r-9c1a9 c7+f19<f9.y q9 $-/.1a .bf facb. /-/h1a4.a79/
c19.fg .bf G1f/-1 VSyY a\\a79 h179/ a9 h-11f9. 41ahf VWyO a\\a79 h179/ 9f.y Gbf
f9.b-/a/< d71 1 \79/ ga<a9a/bfg /ac9adah9.\ a9 .bf \.f1 f1/ 7d 1 a.b c17a9c
1 f b-/.a79y Gbf af\g/ .b. /ff<fg ..1h.a+f a9 .bf f1\ f1/ .-19fg .7 f 71.bz
\f// a9 .bf dhf 7d hhf\f1.a9c a9d\.a79 \.f1y Gbf 79g/ \7/. .bfa1 +\-f h7<4\f.f\ d7\z
\7a9c .bf 1 9g f9/-a9c b4f1a9d\.a79y

JbE !S2*-lL kl2M U-STN*+
t17< .bf /-<<f1 7d YOYU .bf /fh79g <a9 /7-1hf .7 <ff. c17a9c -gcf. gfdaha./ /
.bf \f9ga9c 7d .bf $-/.17zr-9c1a9 "9_y Gbf da1/. \79 c1ff<f9. / /ac9fg \1fg
79 YU $-c-/. YOYU  .bf $-/.1a9 9g r-9c1a9 ja9a/.f1/ 7d ta99hf 9g .bf s7+z
f1971 7d .bf 97.fza//-a9c 9_ I59g71 L747+ah/| 9g / d7\\7fg  <9 7.bf1/y Gbf
c7+f19<f9./ /b1fg .bf \79/ hh71ga9c .7 .bfa1 2-7. h79.1a-.a79/ .7 .bf f 4f9/f/ 7d
.bf `7a9. dda1/ 7d .bf j791hb| bahb f1f . .bf .a<f RVyR 4f1 hf9. d71 $-/.1a 9g
VRyU 4f1 hf9. d71 r-9c1y M9 YQ $-c-/. YOYU .bf a9/.a.-.a79\ h_c17-9g d71 hf9.1\
9_ h1fga./ / c-19.ffg  .bf 7\a.a79 7d .bf "9_A/ I..-.f| bahb d71gf .bf
"9_ .bf /-44\ 7d d-9g/ .7 .bf c7+f19<f9./WVy Gbf f\a<a9.a79 7d .bf I..-.f 1f4f\fg
.bf "9_A/ d71<f1 1f\.a+f -.797<| <gf a. gfdf9hf\f// ca9/. .bf c7+f19<f9.A/ a9z
h1f/a9c h1fga. gf<9g/ 9g /7\+fg a. d17< .bf g-. .7 <a9.a9 .bf +\-f 7d .bf h-1z
1f9hy Gbf1fd71f| .bf <79f.1 47\ah 7d .bf hf9.1\ 9_ .-19fg 7-. .7 f 79f 7d .bf
<`71 dh.71/ h-/a9c .bf gf41fha.a79 7d .bf h179y
-1a9c .bf da1/. f1 7d .bf 1| .bf $-/.17zr-9c1a9 "9_ /-44\afg /f41.f
h1fga./ d71 .bf 1f/4fh.a+f c7+f19<f9./| -. d.f1 .bf /-<<f1 7d YOYS  1fc-\1 h1fga.
/hbf<f / hhf4.fgy $/  h79/f2-f9hf| \79/ 7d YyS a\\a79 h179/ f1f ca+f9 .7 .bf
c7+f19<f9./ d17< .a<f .7 .a<f bahb f1f 7.a9fg f/a\ 9g 2-ah_\| a.b7-. 41f+az
7-/ 9fc7.a.a79/| ca9/. gff9.-1f/y Gba/ c1ff<f9. a9.17g-hfg .bf -.7<.ah gfdaha.
da99ha9c  .bf hf9.1\ 9_WUy Gbf r-9c1a9 2-7.z/b1f / SUR <a\\a79 h179/| .bf
$-/.1a9 /b1f OSU <a\\a79 h179/y Gbf \79/ 7d YyS a\\a79 h179/ f1f c19.fg 79
.f9.z79f 7hh/a79/ 7+f1 .bf f1/ YOYSeYOYPWSy

m;B?J z LMs#i af a9.a79\f "9_| 44y YVYeYVV) ;/.f11fahba/hbf i.a79\9_| "9_ba/.71a/hbf/ $1hba+
bf1fa9d.f1 Mfi"| "$| qxU| Ia.-9c/417.7_7\\f gf/ sf9f1\1.f/| RwO 9g RYwy
WU LMLMBq!I| $ 49| 44y SOeRV) Mfi"| "$| qxU| Ia.-9c/417.7_7\\f gf/ sf9f1\1.f/| RwO| Jf<1_ 7d s7+f1971 L747z
+ah/y
WS GuluIm| $ <c1 5\\<| 4y WSw) LMLMBq!I| $ 49| 44y RYeRV) Mfi"| "$| qxU| Ia.-9c/417.7_7\\f gf/
sf9f1\1.f/| RWU 9g RWSy
WV

42

JbD ?*OS- QN2l2UNlL -S+1)-US+
$\.b7-cb .bf a//-f/ 7d 1 79g/ .-19fg .7 f /-hhf//d-\ .bfa1 1f+f9-f/ gag 97. 417+f
/-ddahaf9. .7 h7+f1 c17a9c 1 f 4f9ga.-1f/y ja//a9c d-9g/ f1f 41.\ /-44\afg  .bf
ac Baf99 9g "-g4f/. 9_/y t17< .bf /-<<f1 7d YOYS $-/.1a9 h7<<f1ha\ 9_/
417+agfg \79/ d71 .bf $-/.1a9 G1f/-1 <9 .a<f/y $hh71ga9c .7 Ib9| .bfa1 /-<
.7.\ / WyR a\\a79 h179/y Ia<a\1\ a9 r-9c1| .bf "-g4f/. c1f. 9_/ bf\4fg .bf
r-9c1a9 c7+f19<f9. .7 /-/.a9 1 fdd71./ 9g \79fg YyQ a\\a79 h179/ 7+f1 .bf
1 f1/WRy
@ba\f .bf $\\afg h7-9.1af/ h7-\g g1 a9  /74ba/.ah.fg| d\f a\f g7<f/.ah 9g 
d71fac9 h4a.\ <1_f.| $-/.1azr-9c1 / a9h4\f .7 ..1h. /ac9adah9. d71fac9 h4az
.\ f.ff9 YOYU 9g YOYPy u+f9 /<\\f1 \\af/ h7-\g h7-9. 79 .bf g+9hf/ 7d .bf
E9a.fg I..f/ 9g h\7/f da99ha\ h7z74f1.a79/ <79c .bf $\\af/ f/fg da99ha\ 417z
\f</ g-1a9c .bf 1y Gbf $-/.17zr-9c1a9 j791hb h7-\g a9 .-19 a<471. 79\ a9/acz
9adah9. <7-9./ 7d d71fac9 h4a.\WQy
Gbf d71fac9 7117a9c/ g-1a9c .bf/f f1/ /f1+fg <a9\ .bf da99ha9c 7d .bf <7/.
a<471.9. a<471./| f/4fha\\ d77g/.-dd/| 9g .b. 7d .bf c17a9c gfdaha. 7d .bf \9hf
7d .1gfy t71fac9 h4a.\ / \/7 9ffgfg .7 417.fh. .bf f hb9cf 1.f 7d .bf $-/.17z
r-9c1a9 h179 79 .bf da99ha\ <1_f./ 7d .bf u-174f9 9f-.1\ /..f/WPy
Gbf <7/. a<471.9. h1fga.71 / sf1<9y "7.b $-/.1a 9g r-9c1 /ac9fg 
h79.1h. a.b  /9gah.f h79/a/.a9c 7d .bf "f1\a9 9_a9c b7-/f/ a/h79.7 sf/f\\z
/hbd.| Iy "\fahb1Zgf1 9g jf9gf\//7b9 6 !7y 79  G1f/-1 a\\ \79 bahb / 417z
\79cfg <9 .a<f/ g-1a9c .bf 1y sf1<9 c19.fg 7.bf1 /<\\f1 h1fga./ .7 .bf $-/z
.17zr-9c1a9 j791hb .7 da99hf .bf a<471./ d17< sf1<9WOy $\.b7-cb .bf/f h1fgz
a./ f1f c19.fg 79 d+7-1\f .f1</| .bf f1f 97. f+f9 /-ddahaf9. .7 h7+f1 .bf gfdaha.
7d .bf .1gf a.b sf1<9 7+f1 .bf/f f1/y Gbf 1f\-h.9hf 7d sf1<9 .7 c19. <71f
\79/ .7 $-/.1a 9g r-9c1 h-/fg /f1a7-/ h79d\ah./ f.ff9 .bf <a\a.1 \\af/y
M9 hh7-9. 7d .bf a9h1f/a9c /b71.cf/ a9 d71fac9 h-11f9haf/| d71fac9 f hb9cf
h79.17\ bg .7 f a9.17g-hfgy M9 Y tf1-1 YOYR .bf t71fac9 u hb9cf !f9.f1 fz
+a/f9f9.1\f / /f. -4 /a<-\.9f7-/\ a9 Baf99 9g "-g4f/.y q./ d-9h.a79 / .7
hf9.1\af .bf g7<f/.ah d71fac9 f hb9cf /-44\af/ 9g h79.17\ .bfa1 \\7h.a79/ 9g .bf
a<471./y Gbf/f <f/-1f/ 417+fg b7f+f1 a9fddfh.a+f / .bf <7-9. 7d gf\a+f1fg h-1z
1f9haf/ / \/ d1 \f// .b9 .bf d71fac9 f hb9cf gf<9gy Gbf1fd71f| .bf $-/.17z
r-9c1a9 "9_ / d71hfg .7 /h1adahf bf1 79 c7\g 9g d71fac9 f hb9cf 1f/f1+f/
Iri$@$| af Z/.f11fahba/hbf9 m1afc/9\fabf9| 4y U) GuluIm| $ <c1 5\\<| 4y UwYy
r$J$!r| Gbf ta1/. @71\g @1| 44y YUReYUP) I!rElu| $-/.1azr-9c1A/ fh797<| 44y OPeOO| YwVy
WP m;B?J z LMs#i| af a9.a79\f "9_| 44y YUUeYSWy
WO qB#iq| jc1 <a9a/.f1.95h/a| 44y WWVeWWU| WUY) Mfi"| "$| qxU| Ia.-9c/417.7_7\\f gf/ sf9f1\1.f/| RWU) r-9cz
1a9 i.a79\ $1hba+f bf1fa9d.f1 jil Ml m WPOy ja9a/.1 7d ta99hf| 7h-<f9./ 7d .bf rc-f ta99ha\ f\fc.a79|
qBxO| 4y Wy
WR

WQ
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9g 7117 17g| <7/.\ d17< .bf u-174f9 9f-.1\ h7-9.1af/Vwy Gbf c7+f19<f9./ 7d
.bf -\ j791hb 1a/fg /<\\f1 \79/ a9 .bf if.bf1\9g/| Ia.f1\9g 9g f9<1_
g-1a9c .bf 1 a9 71gf1 .7 da99hf .bf <7/. 9fhf//1 4-1hb/f/ 7d d77g 9g 1 <.fz
1a\/y q9 YOYQ  h1fga. c19.fg  Ifgf9 9g f9<1_ / -/fg .7 /-4471. $-/.1a9
9g r-9c1a9 41a/79f1/ 7d 1 a9 J-//a| 9g - .bf <fgaha9f 9g d77g /f9. .7 .bf<y
Gbf/f \79/ f1f -. 7d /<\\f1 /ac9adah9hf) $-/.1a 7.a9fg VyVP a\\a79 h179 d71z
fac9 \79/ g-1a9c .bf 1| OVyS 4f1 hf9. 7d bahb / c19.fg  sf1<9y r-9c1A/
/b1f 7d d71fac9 h1fga./ / \/7 b-<\f| YyRQ a\\a79 h179/ \.7cf.bf1VYy
j\d-9h.a79/ 7d .bf 1 fh797<| 9g /f+f1f /b71.cf/ 7d /ah d77g 9g 1 <z
.f1a\/ \fg \/7 .7 a9h1f/a9c gf41fha.a79 7d .bf h-11f9hy L1ahf h79.17\/| g<a9a/.1.a+f
<f/-1f/ h79hf19a9c a9g-/.1 9g c1ah-\.-1f| d71hfg 417g-hf gf\a+f1| .bf -1f-h1.ah
\\7h.a79 7d c77g/| .bf \a<a..a79/ 7d .bf <1_f. \7cah h79.1a-.fg -9g7-.fg\ .7
/b71.cf/ 9g hhf\f1.a9c 41ahf \f+f\/y
Gbf gf41fha.a79 7d .bf h-11f9h gag 97. f9g d.f1 @71\g @1 qy Gbf d-9g<f9.\
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g-1a9c .bf d7\\7a9c da+f b\dzf1/ 9g 4\99fg .7 1fhb -gcf. f2-a\a1a-< 79\  .bf
f9g 7d o-9f YOWR| a9 dh. .bf -gcf. / \9hfg \1fg  .bf f9g 7d YOWU| 9g 
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KIÚTKERESÉS A VILÁGGAZDASÁGI VÁLSÁGBÓL,
A KÖLTSÉGVETÉSI POLITIKA SZEREPE
A HARMINCAS ÉVEK VÁLSÁGKEZELÉSÉBEN
Az utóbbi években megélénkült a nemzetközi érdeklődés a válságkezelés története iránt. A 2008. évi nagy recesszió és az 1930-as évek világgazdasági válsága
közötti szoros párhuzamok hatására sokan kezdték el kutatni, hogy miként
lábaltak ki az egyes országok a mély krízisből, milyen gazdaságpolitikai eszközöket alkalmaztak, és ezek mennyire voltak eredményesek. A két válság közötti
egyik legfőbb különbséget éppen a gazdaságpolitika eltérő reakcióiban szokták
megjelölni. Míg az 1930-as években gyakran teljesen tanácstalannak tűntek
a kormányzatok, addig tíz évvel ezelőtt az Egyesült Államok jegybankja és a
pénzügyi kormányzata egyaránt határozottan és gyorsan lépett.1
A tanulmányban a nagy gazdasági válságból való kiútkeresés módjait, ezen
belül a költségvetési politika lehetőségeit szeretném megvizsgálni néhány
ország – főként az Egyesült Államok és Németország – példáján. Bár a világgazdasági válság történetéről az utóbbi években valóban rengeteg publikáció
született, mégis – ahogy azt már többen megállapították – jóval kevesebb
figyelmet fordítottak ezekben a válságkezelés módjára, és még inkább elsikkadt a költségvetési politika szerepének vizsgálata. A költségvetési politika, a
fiskális ösztönzés pedig fontos szerepet játszhat a gazdasági recesszió leküzdésében. Alacsony kamatlábak mellett az adóztatás lazításával és a költségvetési
kiadások emelésével növelni lehet az aggregált keresletet a gazdasági növekedés beindítása, a teljes foglalkoztatottság elérése érdekében. A fiskális szigor,
a kiadások visszafogása, a bevételek növelése, az adóterhelés fokozása viszont
rövid távon nehezítheti a gazdaság kilábalását a krízisből.2
Joggal vethető fel a kérdés, vajon miért nem került eddig sor ezeknek a
kérdéseknek az alaposabb vizsgálatára. Sok kutató feleslegesnek tartotta a költségvetés szerepét megvizsgálni, mivel úgy gondolta, hogy az államháztartás
befolyása elhanyagolható volt a két világháború közötti gazdaságokban. Az
1
2

Madarász [2010] 101. o., Kavonius [2010], Temin [2010] 121−123. o.
Kavonius [2010], Perry–Vernengo [2011].
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állami szektor mérete ugyanis rendszerint jóval kisebb volt, mint napjainkban, így kisebb lehetett a gazdaságra gyakorolt hatása is. A húszas-harmincas
években uralkodó ortodox gazdasági szemlélet sem tulajdonított fontos szerepet az államháztartásnak a gazdasági folyamatok alakításában; az egyetlen
fontos célnak a költségvetési egyensúly megteremtését tartották. 1936-ig,
Keynes híres művének 3 megjelenéséig az sem volt elfogadott, hogy az állami
beruházások ösztönözhetik a gazdasági növekedést, bár számos szerző már
ezt megelőzően is megfogalmazott hasonló gondolatokat. Mindezek alapján
a válságra adott költségvetési reakciók vizsgálata háttérbe szorult.4
Nagyon keveset tudunk arról, hogy Magyarországon mi történt a nagy
gazdasági válság idején, hogyan lábalt ki az ország a krízisből, és feltáratlan
maradt az a kérdés is, hogy milyen gazdaságpolitikai eszközöket alkalmazott
a kormányzat a növekedés beindítása érdekében.

VÁLSÁGKEZELÉS AZ EGYESÜLT ÁLLAMOKBAN
A nagy válság talán az Egyesült Államokat sújtotta a legnagyobb mértékben.
A kibocsátás 1929 és 1933 között 35 százalékkal csökkent, a munkanélküliségi
ráta 25 százalékos volt a válság mélypontján, 1933 tavaszán. Bár széles körben
elterjedt az a nézet, hogy a New Deal aktív költségvetési politikája döntő szerepet játszott a gazdaság talpra állításában, közgazdászkörökben sokáig éppen az
ezzel ellentétes álláspont uralkodott. Cary Brown már 1956-ban azt írta, később
gyakran idézett, keynesiánus elemzésében, hogy a harmincas évek költségvetési
politikája nem segítette elő a gazdasági növekedés beindítását; „nem azért, mert
nem lett volna erre képes, hanem azért, mert meg sem próbálták.” 5
Christina Romer szerint is eredményesen lehet harcolni a gazdasági
recesszió ellen aktív fiskális politikával. 6 A nagy válság idején alkalmazott
államháztartási intézkedések merészek voltak, Roosevelt költségvetési politikája gyökeres szakítást jelentett a megszokott szemlélettel, hiszen korábban
az egyensúlyban levő költségvetés számított a normának. Romer úgy véli,
hogy bár Roosevelt lépései újdonságot hoztak, azonban nem voltak elég
nagyok a kiadások a válságból való kilábaláshoz. 1934-ben a deficit a GDP
1,5 százalékával nőtt, a hiány azért nem lett még nagyobb, mert az előző
elnök, Hoover jelentős mértékben emelte az adókat. A deficit 1935-ben már
3
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csökkent, 1936-ban viszont – a kormány szándékaitól függetlenül – emelkedtek a kiadások, mert a kongresszus, az elnök vétója ellenére megszavazta
az első világháborús veteránoknak járó nagy összegű egyszeri juttatást. Ez
önmagában a GDP több mint 1,5 százalékával növelte a deficitet, ami jelentős
hatással volt a gazdaság növekedésére. 1934-ben a reál-GDP 11 százalékkal,
1935-ben 9 százalékkal, 1936-ban 13 százalékkal bővült, de összege még így is
jóval a válság előtti szint alatt maradt, a munkanélküliség pedig még mindig
15 százalékos volt. 1937-ben a költségvetési politika újból megszorításokat
léptetett életbe, a veteránok jutalma csak egyszeri tételt jelentett, és 1937-től
elkezdték beszedni a társadalombiztosítási adókat. Ennek hatására az államháztartás hiánya a GDP 2,5 százalékával csökkent, a gazdasági növekedés
lelassult, majd gazdasági recesszió alakult ki.7
A szövetségi kiadások hiába nőttek jelentősen a Roosevelt-adminisztráció
idején, mivel a tagállami pénzügyi politikák prociklikus jellegűek voltak: a
gazdasági aktivitás csökkenésekor visszafogták a kiadásokat és növelték az
adókat, hogy helyreállítsák költségvetésük egyensúlyát; többletet produkáltak
a korábbi évek hiánya helyett. Ennek következtében a harmincas években
alacsony lett az Egyesült Államok államháztartási hiánya. 8
Julian Zelizer szerint a New Deal valójában nem jelentett radikális váltást
a költségvetési politika terén. Roosevelt mindig a konzervatív pénzügyi politika híveit bízta meg a fontosabb állampénzügyi hatóságok vezetésével, és
maga is osztotta ezeket az elveket. A költségvetési egyensúly megteremtése a
demokrata párti politikusok, képviselők és választók számára egyaránt fontos
érték volt, ami az egészséges gazdasági viszonyok helyreállítását, a kormány
tevékenységének kontrollálhatóságát és a különböző gazdasági érdekcsoportok korlátok közé szoríthatóságát jelentette számukra. Választási kampánya
alatt Roosevelt maga is élesen bírálta elődjét, Hoovert, a költekezése miatt, és
25 százalékos kiadáscsökkentést, az államháztartási egyensúly megteremtését
ígérte választóinak. Beiktatását követően, 1933. március 20-án a kongresszus
elfogadta az állami takarékosságról rendelkező törvényt (Economy Act), ami
500 millió dollárral csökkentette az állami kiadásokat és lehetővé tette, hogy
az elnök további megszorító intézkedéseket hozzon. A második világháború
előtti években a kongresszus rendszeresen a kiadások és a deficit csökkentésére szólította fel az elnököt, aki csak a válság enyhítése érdekében fogadta
el a költségvetési deficit tényét.9 Price Fishback szerint a harmincas években
egyszer sem próbálkoztak valódi, az egész nemzetgazdaságra kiterjedő
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keynesiánus gazdaságösztönzéssel az Egyesült Államok-ban. Hoover elnöksége alatt a kongresszus közel kétszeresére emelte az RFC (Reconstruction
Finance Corporation) keretében nyújtható szövetségi források összegét. A Roosevelt-korszak kongresszusai pedig még ezt is megduplázták, ugyanakkor
azonban mindkét adminisztráció emelte a bevételeit is: egy sor új adó bevezetésével alacsonyan tudta tartani a deficitet. A költségvetési hiányok így meg
sem közelítették annak a mértékét, ami a teljes foglalkoztatottság eléréséhez
Keynes szerint szükséges lett volna.10
A közmunkák és a segélyprogramok viszont hozzájárulhattak a növekedéshez,
mert munkahelyeket és többletjövedelmet biztosítottak, valamint jóléti hatásuk is
volt (a halálozási és bűnözési ráta csökkent, a születések száma nőtt). Az 1933-ban
hozott agrártörvényt (Agricultural Adjustment Act, AAA) követő programok viszont
ezzel ellentétes hatást értek el. Ezek arra szolgáltak, hogy csökkentsék a megművelt földterületeket és a mezőgazdasági termelés nagyságát, és ennek révén emeljék az agrártermékek árát. A farmereken azonban a mezőgazdasági munkások és
az aratók rovására segítettek, mivel az utóbbiak elvesztették a munkájukat, és a
munkaerő iránti kereslet csökkenése miatt kisebb lett a bérük.11
Romer és Fishback a költségvetési politika helyett a monetáris tényezőket
ítélte meghatározónak a fellendülés megindulásakor. Az 1933 tavaszától kezdődő gazdasági növekedést a pénzkínálat emelkedésének lehetett köszönni,
amely egyaránt növelte a kibocsátást és az árszínvonalat.12 Milton Friedman
és Anna J. Schwartz szerint a pénztömeg együtt nőtt a jövedelmekkel, és a
pénztömeg gyors bővülése elősegítette a gazdaság növekedését. 13
Barry Eichengreen és Ben Bernanke is fontos szerepet tulajdonítottak a
pénzkínálat növekedésének, és kiemelték az aranystandardról való letérés
fontosságát. Az „aranybéklyók” széttörése tette lehetővé a pénzügyi expanziót.14 Peter Temin az 1933 közepén beinduló fellendülést az új adminisztráció
„reflációs” politikájának tulajdonította: az aranystandardról való letérés, a
lazább monetáris politika és a megnövelt kormányzati kiadások együttes
következménye volt. A dollár leértékelése azt is jelezte, hogy véget ért a korábbi
deflációs pénzügyi rezsim, és a gazdaságpolitikai irányváltás meg tudta
változtatni a deflációs várakozásokat, ami szintén fontos szerepet játszott a
fellendülés beindításában.15
10
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Christina Romer számításai alapján az Egyesült Államok 1942 előtti gazdasági fellendülése szinte kizárólag a monetáris bővülésnek volt köszönhető.
A harmincas évek második felének nagy aranybeáramlása felduzzasztotta a
pénzkínálatot, alacsonyabb kamatlábakkal ösztönözte a beruházásokat és a
tartós fogyasztási cikkek vásárlását. 1933 és 1937 között a gazdaság évente
átlagosan 8 százalékkal növekedett, az 1937-es visszaesés után, 1941-ig pedig
10 százalék feletti ütemben, ami még egy súlyos krízisből kilábaló gazdaság
esetén is nagyon magasnak számít. A monetáris bővülés hatására nőtt az
aggregált kereslet, ami nélkül sokkal tovább tartott volna és sokkal mélyebb
lett volna a recesszió.16
A pénzkínálat növekedése egyrészt a dollár 1933. évi leértékelésének a
következménye volt, másrészt 1934 után az európai politikai instabilitás
miatt megnövekedett az Európából az Egyesült Államok felé irányuló tőkemenekülés. Az arany beáramlása különösen azt követően erősödött fel, hogy
Európában kirobbant a második világháború. 1933-ban, az aranybeáramlással párhuzamosan, a reálkamatlábak is csökkenni kezdtek, és a következő
években is alacsonyak vagy negatívak maradtak, ami nagyban hozzájárult a
kamatérzékeny kiadások felélénküléséhez.17
A növekvő aranytartalék növelte a bankok tartalékait, a monetáris bázist.18
A pénzintézetek több államkötvényt vásároltak, ezzel finanszírozták a költségvetési deficitet, és növelték a pénzkínálatot. A bankok értékpapír-portfóliói
megháromszorozódtak, miközben a kereskedelmi hitelezésük csak 25 százalékkal bővült 1933 és 1942 között.19
A pénzkínálat bővülése mögött részben a kincstár állt. 1933 áprilisában
Roosevelt ideiglenesen felfüggesztette a dollár aranyra való átválthatóságát,
az Egyesült Államok letért az aranystandardról, és hagyta a dollárt leértékelődni. Amikor 1934-ben, magasabb aranyáron visszatért az aranystandardra,
külföldről nagy mennyiségű nemesfém áramlott be az Egyesült Államokba.
Az aranystandard következtében a kincstár növelni tudta a pénzkínálatot;
aranyjegyeket (gold certificates) bocsátott ki, amelyek átválthatók voltak az
amerikai jegybank (Federal Reserve, Fed) bankjegyeire, a fedezetet a kincstár
aranytartalékai jelentették. Az aranybeáramlás hatására a kincstár még több
jegyet bocsáthatott ki, 1933 és 1936 között közel 17 százalékkal nőtt a pénzkínálat ennek köszönhetően.20
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A pénzkínálat tehát nem a jegybank monetáris politikájának következtében
növekedett. 1933 és 1941 között a Fed egyáltalán nem törekedett a monetáris
bázis mennyiségének növelésére.21 A pénztömeg (M1) 22 ennek ellenére 1933
és 1937 között évente átlagosan közel 10 százalékkal, az 1940-es évek elején
pedig még ennél is gyorsabban nőtt. Romer úgy becsülte, hogy a reál-GNP
körülbelül 25 százalékkal lett volna kisebb 1937-ben, és majdnem 50 százalékkal kevesebb 1942-ben a ténylegesnél, ha a pénzkínálat nem bővült volna
ilyen történelmileg egyedülálló ütemben. A Roosevelt-adminisztráció szándékosan nem sterilizálta az aranybeáramlást (mint a válság előtti időszakban
a Fed), mert abban bízott, hogy az aranytartalékok növekedése ösztönözni
fogja a válságban levő gazdaságot.23
A monetáris politika 1936-ban restriktív irányba fordult. A Fed vezetősége egyre inkább tartani kezdett az infláció veszélyétől, úgy érezték, hogy
az árszínvonal stabilitását veszélyezteti az, hogy a bankok hitelezés helyett
állampapírokat vásárolnak a nagy mennyiségben felhalmozott tartalékaikból.
A monetáris szigorítás jegyében 1936–1937-ben három lépésben kétszeresére
emelték a bankok kötelező tartalékrátáját. A sorozatos bankrohamok által
megtépázott amerikai bankok azonban az előírtnál is nagyobb tartalékokat
halmoztak fel, megugrottak a kamatlábak, és a hitelezés összeomlott. A költségvetési és monetáris szigor együtt 1937-ben a növekedés ütemének 5 százalékos
csökkenéséhez, 1938-ban pedig gazdasági visszaeséséhez (a GDP 3 százalékos
csökkenéséhez), a munkanélküliség megugrásához vezetett.24
Bár az Egyesült Államok gazdasága 1933 után rendkívül nagy ütemben
növekedett, a gazdasági válság idején olyan mértékű volt a hanyatlás, hogy
rendkívül hosszú ideig tartott a gazdasági reálkibocsátás normálszintre való
visszatérése. Az Egyesült Államok gazdasága csak a második világháború kitörését követően, 1942-re érte el újra a teljes foglalkoztatottságot és a trendnek
megfelelő GNP értéket.25
Nagy jelentősége volt ugyanakkor a termelékenység gyors növekedésének
is, az 1929–1941 közötti évek jelentették technológiai szempontból az egyik legprogresszívebb időszakot az Egyesült Államok gazdaságtörténetében. Ez lehet
a magyarázata annak is, hogy miközben gyors ütemben bővült a gazdaság, a
munkanélküliség mértéke csak lassan javult.26
21

Friedman–Schwartz [1963].
A forgalomban levő bankjegyek és pénzérmék valamint a látra szóló betétek összege.
23
Romer [1992] 758–759.
24
Romer [2009].
25
Romer [1992] 761–762. o.
26
Steindl [2008].
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KILÁBALÁS A GAZDASÁGI VÁLSÁGBÓL NÉMETORSZÁGBAN
A világgazdasági válság második legnagyobb vesztese Németország volt.
Az első világháború utáni időszak jelentős részében a német államháztartás
deficites volt, és a kormányzatnak komoly gondot okozott a hiány fedezése.
A válság időszaka alatt a problémák még fokozódtak. A hiányt részben a
munkanélküli-segély bevezetése idézte elő: az 1927. évi törvény 3 százalékos
járulékot írt elő, amit a munkavállalók és a munkaadók közösen fizettek be.
A segély megalkotásakor abból indultak ki, hogy a munkanélküliek száma
nem fogja meghaladni az évi 800 ezer főt, s arra az esetre, ha telenként mégis
magasabb lenne a megélhetés nélkül maradtak száma, egy kisebb kiegészítő
pénzalapot hoztak létre, maximum további 600 ezer főre számítva. A munkanélküliség azonban drámaian emelkedni kezdett, már 1927–1928 telén
meghaladta a kétmillió főt, a következő télen pedig több mint hárommillióan
27
28

Perry–Vernengo [2011].
Reinhart–Reinhart [2009].
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Romer számításait és az ezen alapuló következtetéseit elhibázottnak
tartja Nathan Perry és Matías Vernengo. Szerintük meghatározó jelentőségűnek bizonyult a Roosevelt-adminisztráció aktív fiskális politikája a
válság eredményes kezelésében, bár azt ők is elismerik, hogy 1937-ig a deficit nem volt elegendő a kellő hatáshoz. Fontosnak tartják a monetáris és a
költségvetési politika együttműködését is. A Fed azáltal, hogy alacsonyan
tartotta az államkötvények kamatait, lehetővé tette az államháztartási deficitet és a kiadások növelését. A költségvetési politika jelentősége a második
világháború alatt igazolódott be, amikor már nem kellett a költségvetés
kiegyensúlyozásával foglalkozni. 27
Carmen és Vincent Reinhart harminc ország válságkezelési gyakorlatát elemezte a világgazdasági válság idején. Eredményeik alapján az egyértelműen
aktív költségvetési politikát folytató országok hamarabb lábaltak ki a krízisből,
mint a konzervatív pénzügyi politikát folytatók; a nagyobb összegű kormányzati kiadások hatására gyorsabban érték el ezek az országok a válság előtt
kibocsátásuk értékét újra. Bár az Egyesült Államok azon országok között volt,
amelyek elsőként alkalmazták a költségvetési expanziót, a pénzügyi politika
alkalmazása nem volt eléggé következetes; a bizonytalanság mérsékelte a költségvetési ösztönzést, a kormányzati kiadások ingadozása a gazdasági talpra
állás elhúzódásához vezetett, és csökkentette az egy főre jutó GDP nagyságát.28
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kerestek munkát. A segélyek kifizetéséhez szükséges forrásokat a bevételek
csökkenésével küszködő kormányzatnak kellett előteremtenie.29
A költségvetési egyensúly megteremtése érdekében 1928-tól számos
megszorító kormányintézkedést hoztak. Az 1930-ban megalakult Brüningkormány is folytatta elődje restriktív politikáját. A bevételek növelése érdekében egy sor új adót vezettek be (jövedelmi adókra kivetett pótadók, közvetett adók). Ezzel egyidejűleg csökkentették a kiadásokat is: 25 százalékkal
redukálták a munkanélküli-segélyek összegét, és megemelték a járulékokat.
1930 decemberétől 20 százalékkal csökkentették az állami és önkormányzati
alkalmazottak fizetését. A költségvetési kiadások legnagyobb visszafogására
1931–1932-ben került sor. Csökkentették a tartományoknak és az önkormányzatoknak átutalt transzferek összegét is, így ezek a helyi adók növelésére
kényszerültek. A megszorítások ellenére, az állami kiadások GNP-hez viszonyított aránya tovább nőtt a válság alatt.30
Később sokan hibáztatták Brüning kancellárt a rendkívüli költségvetési szigor
miatt, és azzal vádolták, hogy szándékosan tette tönkre a gazdaságot és a demokráciát. Brüning Németország súlyos gazdasági válságát arra akarta felhasználni,
hogy rávegye a nagyhatalmakat a német jóvátételi terhek végleges eltörlésére. Az
állami kiadások növelése, egy nagyobb munkahelyteremtő program beindítása
ugyanis szerinte veszélybe sodorhatta volna a cél elérését, a nagyhatalmak úgy
látták volna, hogy Németország mégis képes fizetni.31
Albrecht Ritschl szerint viszont a külső adósságválság, a fizetésképtelenség
elkerülésének vágya vitte a német pénzügyi politikát az egyre nagyobb megszorítások útjára. A Dawes-terv (1924) laza feltételei után a sokkal szigorúbb
Young-terv (1929) azonnali rezsimváltást igényelt a költségvetési politikában,
így 1929 közepétől 1933 végéig a költségvetési egyensúly megteremtése lett a
legfontosabb költségvetési cél. Bár a jóvátételi fizetések terén sikerült a kötelezettségeknek eleget tenni, a kereskedelmi adósságok esetében már nem.
A megszorítási politika ugyanakkor nagyban hozzájárult a politikai radikalizálódáshoz. A kormányra kettős nyomás nehezedett: a külföldi hitelezők a
fizetési kötelezettségek teljesítésére, a választók a fizetések felfüggesztésére
akarták rávenni a kormányzatot. Mindez a weimari rendszer legitimációjának
végleges erodálódásához vezetett kül- és belföldön egyaránt. 32
A náci hatalomátvétel után gyorsan csökkent a munkanélküliség, és növekedni kezdett a német gazdaság. A „német gazdasági csoda”, a válságból való
29

James [1985] 101–102. o.
Fisher–Hornstein [2001] 10–11. o.
31
Winkler [1998] 435–439. o.
32
Ritschl [2000].
30
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Overy [2003] 18–19, Winkler [1998] 439–440. o.
James [1986] 320–321. o.
35
Fisher–Hornstein [2001] 11–12. o.
36
1975-ben az NSZK a GNP 6,2 százalékát költötte munkahelyteremtő programokra
(James [1985] 326. o.).
34
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kilábalás módja már jó ideje nagy érdeklődést vált ki, és a legeltérőbb magyarázatok születtek rá az utóbbi évtizedekben.
Gyakran a munkahelyteremtő programoknak tulajdonítják a sikereket,
pedig ezek nem a Hitler-időszak találmányai voltak. Már 1931 és 1932 között
is több olyan gazdaságpolitikai program született Németországban, amely a
kormány számára alternatívát jelenthetett volna a válságkezelésben. Wilhelm
Röpke új állami beruházásokkal adott volna indítólökést (Initialzündung) az
iparnak, Ernst Wagemann és Heinrich Dräger reflációs programot ajánlottak
a kormány számára 1932-ben. Még Keynes is felkérést kapott, hogy dolgozzon ki a kormány számára egy adókedvezményeket és ipari beruházásokat
tartalmazó közmunkaprogramot, de ő gyenge német tudására hivatkozva
elhárította a meghívást. Wladimir Woytinski és munkatársai, a szakszervezetek megbízására, egymillió munkahely teremtésre alkalmas kétmilliárd
márka összegű programot tettek le az asztalra (WTB-terv) 1931 decemberében. 33 Bár a kormányon belül is voltak támogatói a konjunktúraélénkítő terveknek, ezek a miniszterelnök heves ellenállásán mind megbuktak. Brüning
a jóvátétel eltörlése érdekében hallani sem akart semmilyen kiadásnövelésen
alapuló keresletélénkítő programról.
A Papen-kormány azonban elindított egy közmunkaprogramot: 50 millió márkát szánt csatornák, 60 milliót utak építésére és 35 milliót mezőgazdasági beruházásokra. Ezekkel az összegekkel összesen 50 ezer munkahelyet teremtettek, ami
természetesen eltörpült a többmilliós munkanélküliség mellett. A programot a
Reichsbank finanszírozta kincstárjegyek leszámítolása révén. A Schleicher-kormány is folytatta a munkahelyteremtő programokat.34
Amikor 1933. január 30-án Hitler lett a német kancellár, nem következett
be radikális változás a gazdaságpolitikában, legalább 1936-ig a konzervatív
költségvetési politika maradt a jellemző. Megtartották a Brüning alatt bevezetett magas adókulcsokat, és a költségvetési deficit inflációs hatásai miatti
aggodalmak következtében továbbra is korlátozott összegeket szántak csak a
közmunkaprogramokra. 35
1932 és 1935 között összesen 5,25 milliárd birodalmi márkát költöttek
munkahelyteremtő programokra. Ez nagyon szerény összeg volt, a GNP 1
százalékát sem érte el. 36 Bár Hitler hatalomra kerülését követően gyorsan
emelkedtek a központi kormányzati kiadások, közben az önkormányzatok és
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a tartományok beruházásai jelentő mértékben zsugorodtak, így az együttes
összeg nem nőtt drámai mértékben, az összesített költségvetési hiány nem
haladta meg a GNP 5 százalékát 1935-ig. 37
A civil közmunkákat, a beruházásokat alárendelték már 1934-ben is a katonai
céloknak. Miközben útépítésre többet költöttek, mint a weimari időszakban,
lakások építésére vagy a közlekedés fejlesztésére jóval kevesebbet. Az autópályák építésére – amit a munkanélküliség elleni küzdelem egyik legfontosabb
eszközének szoktak tartani – 1934-ben, a gazdaság helyreállítása idején, még
minimális összegeket költöttek, csak 1936-tól lett jelentősebb beruházási cél,
amikor a német gazdaság már majdnem elérte a teljes foglalkoztatottságot.
A motorizációra fordított közpénzek tehát valójában prociklikus hatásúak
voltak. Ritschl számításai alapján az autópálya-építésre alapozott válságkezelés inkább mítosz, mint valóság. Ha a többi közületi beruházást is figyelembe
vesszük, akkor ugyanezt látjuk: anticiklikus hatásuk nem igazolható.38
A fegyverkezés volt az egyetlen terület, amelyre ténylegesen sokkal többet
költöttek, mint az 1933 előtti években, hamarosan ez lett a költségvetés legfontosabb tétele: 1935 előtt az államháztartási kiadások 20 százalékát, 1935-ben
50 százalékát, 1938-ra pedig már 80 százalékát jelentette.39 Goebbels gyakran
mondogatta, hogy nem a deficittől kell félni, abba még nem halt bele senki, a
fegyverek hiányába már annál inkább.40
Albrecht Ritschl számításai alapján 1933-ig minimális hatása volt a német
gazdaságra a költségvetési deficitnek (deficit spending). A költségvetési megszorítások csökkentették a gazdasági aktivitást a válság alatt (1929 és 1932
között), de jóval kisebb mértékben, mint ezt korábban feltételezték. A német
központi kormányzat kiadásai 1924 és 1929 között megduplázódtak, a válság
alatt 20 százalékkal csökkentek, majd 1933-tól 1938-ig megnégyszereződtek.
Az állami szektor GDP-n belüli aránya folyamatosan emelkedett: 1924-ben 24
százalék, volt, 1929-re 29 százalékra nőtt. 1932-ben 33 százalékra, 1936-ban 36
százalékra, 1938-ban pedig már 42 százalékra bővült.
A válság idején a kormány szigorú deflációs politikát folytatott, a nácik
hatalomra kerülése után viszont költségvetési hiány jött létre, felfüggesztették
az aranystandardot és lazítottak a pénzkibocsátáson. Bár a költségvetési hiány
mértéke jelentős lett 1933 után, és négy év alatt elérték a teljes foglalkoztatottságot, az adatok mégis azt mutatják, hogy költségvetési impulzus túl kicsi volt,
ahhoz, hogy hozzájáruljon a fellendüléshez.
37
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A náci gazdaságpolitika szándékosan háttérbe szorította a magánkeresletet
a fegyverkezés érdekében. A fogyasztói kiadások 1933 közepéig csökkentek, és
utána is csak nagyon szerényen bővültek. Amikor 1935-ben erősebben kezdtek
növekedni, a hatóságok gyorsan reagáltak a fogyasztás visszafogása és a katonai szükségletek biztosítása érdekében. A „vaj helyett ágyút” jelszó41 jegyében
visszafogták az élelmiszer- és textilbehozatalra adott devizakiutalásokat. A jelszót 1936-ban kezdte a hatalom használni, hogy elfogadtassa a lakossággal a
fokozódó ellátási nehézségeket, az élelmiszerhiányt és azt, hogy a civil fogyasztás a javuló gazdasági helyzet ellenére sem növekedhetett. Az 1936–1938 közötti
adatok is azt igazolják, hogy a fogyasztói keresletet korlátozták, így az lassabban
bővült, mint a GDP. A fogyasztói kiadásokat a szigorú adópolitika is visszafogta,
a náci időszakban is megtartották azokat a magas adókulcsokat, amelyeket még
a válság megszorító politikája idején vezettek be.42
A keynesiánus fiskális impulzusok bár jelen voltak a német gazdaságban,
de túl alacsonyak voltak ahhoz, hogy magyarázatot adjanak a náci időszak
gazdasági fellendülésére. Az államháztartási hiánynak 1933 és 1935 között
kétszer-ötször nagyobbnak kellett volna lennie ahhoz, hogy megfeleljen a
keynesi követelményeknek. A fogyasztói kereslet lassú bővülése is azt mutatja,
hogy nem érvényesült a keynesi modell. Tehát nem a költségvetési politika állt
a náci gazdasági fellendülés mögött.
A monetáris bővülés sem ad magyarázatot a gazdaság válságból való kilábalására. 1930-ban erős monetáris restrikció kezdődött, a pénzkínálat (M1) a
GNP-hez viszonyított aránya visszaesett. A jegybank a fellendülés időszakában a GNP növekedésénél kisebb ütemben bővítette a pénztömeget, a deficit
és a katonai kiadások finanszírozására pedig rejtett módokat alkalmazott
(Mefo-váltók, 43 adójegyek).
Az eredmények alapján a náci időszak válságkezelése kevésbé tűnik
szenzációsnak vagy kivételesnek. Ritschl szerint a költségvetési és monetáris politikának minimális szerepe volt a válság alatt, és azt követően is alig
járult hozzá a gazdaság fellendüléséhez. 44 A kormányzati kiadások nagy
részét a katonai célú ráfordítások tették ki, már a nemzetiszocialista rendszer
berendezkedésének kezdetétől fogva. Nem beszélhetünk tehát a civil célú
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beruházások, közmunkaprogramok jelentős konjunktúraélénkítő hatásáról,
az autópályákra valójában keveset költöttek 1936 előtt. A költségvetési politika
szerepe elhanyagolható volt a válságkezelésben. Amikor Hitler hatalomra
került, a gazdasági fellendülés tulajdonképpen már megkezdődött, 1932
végén már megfigyelhető a gazdaság növekedése. 1936 előtt a német gazdaság talpra állása nem járt sokkal az amerikai vagy brit gazdaságé előtt.45
Harold James, illetve a Fisher–Honstein-szerzőpáros hasonlóképpen arra a
megállapításra jutott, hogy a költségvetési politika hatása elenyésző volt, nem
került sor az aktív költségvetési politika alkalmazására a kereslet növelése
érdekében a hitleri Németországban.46

VÁLSÁGKEZELÉS MÁS ORSZÁGOK ESETÉBEN – A JAPÁN PÉLDA
Az elmúlt években néhány kutató újra megvizsgálta a fiskális ösztönzés szerepét a világgazdasági válságból való kilábalásban. Almunia és szerzőtársai
2010-ben megjelent tanulmányukban cáfolták, hogy a költségvetési politika
teljesen hatástalan lett volna, valamint hogy a harmincas években egyáltalán
nem próbálkoztak vele. Számos ország adatait újabb módszerekkel elemezve
arra jutottak, hogy a két világháború között a költségvetési kiadások kedvezően hatottak a GDP alakulására. A költségvetési politika azért lehetett
sikeres, mert más pénzügyi források csak korlátozottan álltak rendelkezésre,
a kereskedelmi hitelezés megakadt a válság következtében, és a kamatok is
nagyon alacsonyak voltak, így a költségvetési kiadásoknak nem volt kiszorító
hatásuk a magánfogyasztásra. Ugyanakkor a deficit nagyon alacsony szintje
miatt (a legtöbb országban a GDP 3 százaléka alatt maradt), a hatás nem volt
elég erős. Ahol viszont jelentősebb költségvetési ösztönzők érvényesültek, ott
a kibocsátás és a foglalkoztatottság is reagált erre. A számítások megerősítették
a monetáris politikának, például a jegybanki kamatpolitikának, az aranystandardról való letérésnek, valamint a dollár leértékelésének a pozitív szerepét
gazdasági aktivitás élénkítésében.47
Japán kitűnő példa a válságból való korai kilábalásra. Miközben a világ számos helyén még súlyos krízis volt, Japánban a deflációt már 1932 elejétől enyhe
árszínvonal-emelkedés váltotta fel, és megindult a gazdaság gyors növekedése.
Az 1920-as években még itt is deflációs politikát folytattak, hogy a világháború
előtti paritáson újra csatlakozni tudjanak a nemzetközi aranypénzrendszerhez.
45

Ritschl [2000].
James [1986] 371–372, Fisher–Hornstein [2001].
47
Almunia és szerzőtársai [2010] 235–236. o.
46

48

Shibamoto–Shizume [2014].
Almunia és szerzőtársai [2010].
50
A jen 1932-ben és 1933-ban is 50-50 százalékkal leértékelődött, 1934-ben pedig kismértékben felértékelődött. 1932 decemberében 0,4985 dollár, egy évvel később 0,207 dollár volt
az árfolyama.
51
Nanto–Takagi [1985].
52
Almunia és szerzőtársai [2010].
53
Nanto–Takagi [1985].
49
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A gazdasági világválság közepette, 1930 januárjában tért vissza a jen az aranyalapra, ami 1930–1931-ben kétszámjegyű deflációhoz vezetett.48
1931 decemberében, amikor a Minseito-kormány megbukott, szakítottak
ezzel a pénzügyi politikával. Az új pénzügyminiszter, Takahashi Korekijo
már 1929-ben nyilvánosan támadta az általános takarékoskodást, mivel az
tovább csökkenti a kibocsátást és a keresletet. Beszédében kifejtette, hogy még
a gésaházakban elköltött pénz is jövedelmet jelent a gésáknak és a szakácsoknak, ami – újra elköltve – nemzeti szinten is növeli a keresletet.49 Takahashi
első intézkedése 1931 decemberében az aranystandardról való letérés és az
export támogatása volt. Az aranystandard elhagyását követően a jen erősen
leértékelődött, 50 aminek a hatására az export ugrásszerűen növekedni kezdett:
1932-ben 22 százalékkal, 1933-ban 25 százalékkal emelkedett, holott a leértékelés előtt, 1930-ban 25 százalékkal, 1931-ben pedig 16 százalékkal zsugorodott.
A gazdaság növekedése következtében megugró importot eközben kötött
devizagazdálkodás bevezetésével korlátozták.51
Az új gazdaságpolitika a leghatásosabb válságkezelési eszköznek az alacsony kamatlábakat tartotta (második intézkedés). A japán jegybank radikálisan csökkentette a leszámítolási rátát: 1931 novemberében még 6,5 százalékon
állt, 1933 júliusában már csak 3,65 százalék volt. Bővült a pénzkínálat, a nagyés kiskereskedelmi árak emelkedtek, a reálbérek csökkentek. 52
Takahashi politikájának harmadik eleme a költségvetési deficitet okozó
jelentős kiadásnövelés (deficit spending) volt. Míg 1928-tól csökkentek a kormányzati kiadások, 1932-ben 32 százalékkal, 1933-ban 16 százalékkal emelkedtek. Ebben a két évben a kormány fogyasztási és beruházási költései a
GDP összes növekedésének 29 százalékát tették ki. 1932-től kezdve az államháztartási hiányt a központi bank kötvényvásárlásai révén finanszírozták, az
állampapírokat a jegybank aztán a közönségnek értékesítette, hogy korlátok
között tartsák az inflációt.53
A bruttó nemzeti kiadások reálértéken 45 százalékkal emelkedtek 1931 és
1936 között, amikorra a gazdaság megközelítette a teljes foglalkoztatottságot.
A központi költségvetési kiadások az 1931. évi 1423 millió jenről, 1933-ra 2254
millió jenre nőttek, aminek hatására a bruttó nemzeti termék 0,1 százalékát
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kitevő szufficitről 6,1 százalékot elérő deficitbe váltott. A kormány főként a falusi
segélyprogramokra és a hadseregre költött. 1932-ben és 1933-ban a többletkiadások felét, 1935-ben már 78 százalékát a katonai kiadások tették ki.54 Japánban a
klasszikus gazdasági liberalizmus nem nyert teret a válság előtti időszakban sem,
a kereslet fiskális eszközökkel történő ösztönzése könnyen összeegyeztethető
volt azzal a hagyományos japán szemlélettel, amely már a 19. század óta fontos
szerepet tulajdonított az államnak a gazdaság fejlesztésében.55
Cha Myung 2003-ban megjelent tanulmányában egyértelműen a fiskális
expanziót jelölte meg a sikeres válságkezelés meghatározó tényezőjeként.
A Shibamoto–Shizume-szerzőpáros 2014-ben publikált számításai alapján
viszont a jen leértékelésének és az ezzel kapcsolatos inflációs várakozásoknak tulajdonított döntő szerepet, a fiskális ösztönzést pedig elhanyagolható
jelentőségűnek ítélte. 56
Mussolini Olaszországában is alapvetők voltak a katonai kiadások. 1936–1937ben az etiópiai háborúval kapcsolatos tételek óriási fiskális ösztönzést jelentettek
a gazdaság számára, a költségvetési kiadások 50 százalékát tették ki a katonai célú
költések, ezen kívül a kormány utak, középületek építésére és a katonai jelenlét
fenntartására is nagyobb összegeket fordított. 1936-ban és 1937-ben az olasz
költségvetési hiány meghaladta a GDP 10 százalékát. A katonai megrendelések
hatására jelentősen nőtt az ipari kibocsátás is. Bővült a gyarmatokkal folytatott
kereskedelem, a kolóniák az összes olasz export negyedét vették fel 1936 és 1939
között. 1937-ben 6,8 százalékkal, 1939-ben 7,3 százalékkal bővült a bruttó hazai
termék Olaszországban, miközben a gazdaság elérte a teljes foglalkoztatottságot.

Franciaországban is hasonló folyamatok indultak el a harmincas évek második felében. 1935-től nagymértékben nőtt a költségvetési hiány, a GDP pedig
5,8 százalékkal emelkedett 1935-ben. 1939-ben különösen megugrott a hiány,
ekkor a gazdaság 7,2 százalékkal bővült. A kiadások elsősorban a katonai célú
költések miatt növekedtek, így a keynesi ösztönzés a második világháború
következében jött létre.57

*
A két világháború közötti időszak súlyos világgazdasági válsága nehéz feladat
elé állította számos ország kormányát és jegybankját. A hagyományos likvidációs szemlélet, amely a piacra bízta volna a kúrát, kudarcot vallott, nem hozott
54

Almunia és szerzőtársai [2010] 369–374. o.
Shibamoto–Shizume [2014]
56
Cha [2003], Shibamoto–Shizume [2014].
57
Almunia és szerzőtársai [2010].
55
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eredményt a megszorító pénzügyi politika sem. Az elhúzódó és mély krízisből
leghamarabb azok az országok tudtak kilábalni, akik új módszerekkel kísérleteztek, és a költségvetési és monetáris expanziót, valamint az aranystandardról való
letérést egyszerre alkalmazták. A történeti vizsgálódások azonban azt mutatják,
hogy még a legnagyobb országok esetében sem volt könnyű az új módszereket
alkalmazni. A Roosevelt-adminisztráció bár a válság enyhítése érdekében aktív
költségvetési politika alkalmazására törekedett, ezt nem elég következetesen
folytatta, és 1937-ig a deficit nem volt elegendő a kellő hatáshoz. Bár 1933-tól
a monetáris expanzió jelentős mértékben hozzájárult a gazdasági növekedés
beindulásához, a növekedést nem a jegybank vagy a kormány szándékai, hanem
a nemzetközi politikai és gazdasági folyamatok alakították.
Az elemzések alapján a náci Németország válságkezelése is kevésbé tűnik
hatásosnak. A költségvetési és monetáris politika minimális szerepet játszott a
válság alatt, és azt követően is alig járult hozzá a gazdaság fellendüléséhez. A kormányzati kiadások nagy részét már a nemzetiszocialista rendszer berendezkedésének kezdetétől a katonai célú ráfordítások tették ki. A korábban feltételezettnél
jóval kevesebbet fordítottak polgári célú beruházásokra, közmunkaprogramokra,
így ezeknek nem volt jelentős konjunktúraélénkítő hatásuk. A költségvetési politika szerepe elhanyagolható volt a válságkezelésben, amikor Hitler hatalomra
került, a gazdasági fellendülés valójában már megkezdődött.
Szomorú tanulságként állapíthatjuk meg, hogy a fiskális ösztönzés bevezetésére, a monetáris expanzióra már a világháborúra való készülődés, a fegyverkezés és a különböző katonai agressziók (Japán, Olaszország) jegyében került
sor, ez hozta meg számos ország esetében a válság leküzdésének lehetőségét.
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JOSEPH II’S ‘GENERAL PICTURE
OF THE MONARCHY’ 1768
– On Lombardy and the Austrian Netherlands

Introduction
The ‘Tableau générale de la Monarchie’ is pro bably the longest but less
quoted early memorandum of Joseph II. It is kept in the Haus-, Hof- und
Staatsarchiv in Vienna/Wien.1 I am preparing a full-text edition of the source
with detailed notes and analysis in a separate pu blication. Here, I am providing
a sample of this important source, the section on Lombardy and the Austrian
Netherlands with a brief introduction only.

Historiography
Arneth, in his great ten-volume work on Maria Theresa, quoted several
times passages from the ‘Tableau’ which he dated on March 1768.2 However,
he did not pay attention to the entire document but, according to his method,
he selected out-of-context citations as appropriate for supporting his thematic
presentation. Marczali did not refer to this voluminous memorandum though
he relied on Joseph II’s early memos. He quoted those of 1761 and 1765, edited
1 ÖStA, HHStA, HLHA, HausA, SB 88-2, fols 1–139, I owe Dr. András Oross, Hungarian
Archive Delegate in Vienna, my thanks for providing me a copy of this voluminous document.
2 Sentences on the Swiss Guard printed in Arneth, 1863–1879, Vol. 7, 526, note 269, concerning finances 207, military 528–529, note 308, Archduchess Maria Anna 534, note 347, Archduchess Maria Christina 535, notes 533–534, urbarial regulation in Hungary 537, note 376, the
section on the Papal court with some omissions printed in Arneth, 1863–1879, Vol. 9, 550–551,
note 48, and reprinted in Valsecchi, 1931, 82–83, note 2; concerning the Carolinenstraße in
Arneth, 1863–1879, Vol. 9, 459 and 609, note 723.
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by Arneth, as well as the ‘Rêveries’ which he dated on 1761, instead of 1763, and
even more in detail the travel journal of the inspection tour to the Banat which
Joseph II started in Vienna on April 17, 1768.3 Also, Mitrofanov ignored the
‘Tableau’ as well as all the other early memoranda of Joseph II, too. While he
underlined the importance of Joseph II’s relation to his brother Leopold, he
did not even mention this excellent overview of the Monarchy’s affairs made
by the young Emperor for his younger brother, and he merely quoted from
Arneth a short passage on the military.4 Interestingly, the ‘Tableau’ was not
included in the German collections of Maria Theresan and Josephinian
sources published by Walter in 1942 and 1968, and by Klueting in 1995.5
After World War II, Hermann Conrad, professor of the history of law at
the University of Bonn, made significant contributions to the history of Joseph II’s formation and early views specifically in state law.6 Conrad was also
planning an edition of Joseph II’s memoranda, presumably in German, but his
sudden death in March 1972 interrupted this project, of which it is unknown to
me how far advanced it was and what happened with the unpu blished collection. Parts of the ‘Tableau’ however, the section on Prussia and the entire part
dedicated to the Holy Roman Empire, were pu blished posthumously in German translation.7
Finally, two important English pu blications of the 1980s appreciated the
value of the ‘Tableau’. P. G. M. Dickson referred to the ‘Finances’ section of
the ‘Tableau’, while he did not include this memorandum into his summary of
Joseph II’s proposals for reform between 1761 and 1775.8 Derek Beales was taking the ‘Tableau’ which he called ‘General Picture of the Monarchy’ most severely and referred to it extensively in the first volume of his excellent biography of Joseph II. 9 In this way, he put the ‘Tableau’ in the right place among
the early memoranda of Joseph II noting, however, that both the content and
3
Marczali, 1885–1888, Vol. 1, 380–391; Marczali returned to the “Rêveries” also ibid., Vol. 2,
1–3, and ibid., Vol. 2, V–XV. The complete edition of the ‘Rêveries’ with exact date, see
Beales, 1980.
4 Mitrofanov, 1910, 98; citation: 352, note 2.
5 Walter (ed.), 1942; Walter (ed.), 1968; Klueting (ed.), 1995.
6 Buyken – Conrad – Kleinheyer (eds), 1964; Conrad, 1967; Conrad, 1968. See also
Bader, 1995.
7 Conrad, 1974.
8 Dickson, 1987, Vol. 1, 447–448; Vol. 2, 51–54.
9 Beales, 1987, 125–129: the section on Prussia and the Holy Roman Empire; 161–164: the
section on finances; 176–183: the sections on civil internal affairs, Austrian Netherlands, and
Lombardy; 183–191: the section on military; 273–277: the section on foreign affairs.

joseph ii’s ‘general picture of the monarchy’ 1768

47

the tone were less characteristic for the co-regent Emperor. Beales made access
to this source also in other ways; namely, he placed a photocopy in Seeley Historical Library, Cambridge and he also gave a copy of the document to H. M.
Scott who was referring to the ‘Tableau’ most often in the subsequent decades.10

Maria Theresa, Kaunitz and Joseph II
The ‘Tableau’ is not a very typical memorandum of Joseph II. No critics
and sarcasm, no hasty words and ‘revolutionary’ ideas. It is rather an actual description of the issues in a moderate tone. Most surprisingly, there is no trace
of a conflict with the mother, Maria Theresa, and her most influential minister, Kaunitz. While Joseph II’s ‘recommendations [in 1765] were clearly those
of a pupil of Haugwitz’, in late 1767 and early 1768 he seemed to leave the floor
to Kaunitz, who, on the demand of Maria Theresa and with the endorsement
of Joseph II, was formulating an eighty-one-part memorandum, finished on
January 25, 1768, and reviewing the entire state administration.11 Here, in the
‘Tableau’ Joseph II was more a pupil of Kaunitz. For instance, he praised
Kaunitz’s great diplomatic move to ally the Habsburg Monarchy with France,
the ‘renversement des alliances’ of 1756, and he also explicitly wrote that the
administration of the Austrian Netherlands and Lombardy, a responsibility of
Kaunitz, was the ‘best and most enlightened in the Monarchy’.12 Concerning
foreign policy, Joseph II followed, for the most part, the views of Kaunitz,
pro bably even having at hand Kaunitz’s earlier explanatory document.13

10 Scott, 1990, 88; Scott, 1996, 91–116, references: 104–105, 113; Scott, 2001a, 32; Scott,
2001b, 118.
11 Szabo, 1994, 99–102, citation: 99.
12 See below the sections on the Austrian Netherlands and Lombardy.
13 Kaunitz’s memorandum entitled ‘Anmerkungen über dermahliges Staatensystem des
Wiener Hofes’, September 27, 1764, printed in Beer (ed.), 1872, 63–74; see also Scott, 1996,
103–104.

48

antal szántay

Date
The ‘Tableau’ has no exact date. However, it contains some evidence for setting the time of the source approximately. Arneth consequently referred to the
‘Tableau’ as of March 1768 while Conrad was more uncertain writing that it
must have been finished after February 10, 1768, the election of the elector of
Trier Clemens Wenceslaus of Saxony, and before December 23, 1768, the maturity of Frederick Augustus III, elector of Saxony.14 Beales dated the ‘final form’
of the ‘Tableau’ on March-April 1768, since the election of the elector of Trier is
referred to in the document, but not so the travel of Joseph II to the Banat.15 The
‘Tableau’ contains some more evidence for dating it. At the beginning of the section on the Holy Roman Empire, Joseph II wrote that he is Emperor ‘more
than two years’ now (fol. 110r), so the work on the ‘Tableau’ started indeed after
August 18, 1767. In point 5 of the section on the military, he wrote that ‘within
three years that is in 1770’ the development of the army will be finished (fol. 7r).
Further on, concerning the urbarial regulation in Hungary which was ordered
by Maria Theresa on December 29, 1766, and issued in Hungary on January 23,
1767, Joseph II wrote that ‘this normative rule was established a year ago’, in six
or seven counties the regulation is already made, and the work goes on right
now in Pozsony (Pressburg) county (fol. 50r). And finally, Joseph II referred to
the King of Naples as ‘our future brother-in-law’ (fol. 100r) thus he wrote this
before the marriage of Maria Carolina on April 7, 1768. Consequently, Joseph II
started to work on the ‘Tableau’ certainly in late 1767, worked on it in February
and March 1768, and must have finished it definitely before the Banat-travel,
and even before the marriage of Maria Carolina. It is very probable that the
‘Tableau’ was completed and sent to Leopold to Florence/Firenze by the regular
courier in the first week of April 1768.

Joseph II and Leopold
The day before leaving Vienna for the Banat visitation, Joseph II wrote a
letter to his brother Leopold giving detailed instructions for their sister, Maria
Carolina, the future Queen of Naples and Sicily.16 Joseph II who lost two wives
14 Arneth,

1863–1879; Buyken – Conrad – Kleinheyer (eds), 1964, 161, note 1.
1987, 125, note 36.
16 Arneth (ed.), 1867–1868, Vol. 1, 216–217. Archduchess Maria Carolina (1752–1814) was
married to Ferdinand IV (III) of Naples and Sicily on April 7, 1768 by proxy and travelled af15 Beales,
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and a daughter by 1767 (and also his older daughter died soon, in 1770 at his age
of twenty-nine) remained a lonely person within a society where family contacts were playing the most important role. Though officially he was the head
of the family after the death of Emperor Francis I, his mother continued to
play the most important role in family business and marriage politics. Joseph
II, on his part, kept very tight connections to his brother and heir, Leopold.
This relation of the brothers was most obviously presented during their journey in Italy in 1769 as in the famous double portrait of Pompeo Batoni.17 After
their father’s death, Leopold left Innsbruck on August 30, 1765, and arrived in
Florence on September 13 where he was now established as the Grand Duke of
Tuscany.18 From this time onwards, Joseph II regularly informed – and sometimes instructed – Leopold over internal, external, and court affairs of the
Monarchy.19 Insofar, the ‘Tableau’ is not a unique document in the relation of
Joseph II and Leopold and fits in the row of their exchanged ideas about policies and reforms in the Habsburg Monarchy.

Contents
The ‘Tableau’ is a precise description and overview of internal and external
affairs of the Habsburg Monarchy in the second half of the 1760s. It contains
five parts: 1) interior, 2) foreign affairs, 3) administration of the Austrian Netherlands and Lombardy, 4) Holy Roman Empire and 5) family and court issues.
Concerning internal affairs (fol. 1v), the first and longest section is dedicated to the military (fol. 3r), the domain of the co-regent Emperor. The section on finances (fol. 24r) contains valuable information on the recovery of
Habsburg state finances after the Seven Years’ War. The section on commerce
(fol. 36r), as well as on justice, police, and well-being in general (fol. 44r) cover
terwards from Vienna with stops at Mantua/Mantova, Bologna, Florence/Firenze and
Rome/Roma to Naples/Napoli where she arrived on May 12, 1768. For Joseph II’s later visit
and opinion of the king and queen of Naples see Garms-Cornides (ed.), 1992.
17 Venturi, 1984, 635–637; Batoni’s painting in Kunsthistorisches Museum Wien GG
Inv.-Nr. 1628. For the preparations of the travel to Italy in 1769 see Garms-Cornides, 2003,
309–333.
18 Wandruszka, [1963]–1965, Vol. 1, 119, 126.
19 See Joseph letters to Leopold, from September 12, 1765 onwards in Arneth (ed.), 1867–1868,
Vol. 1, 128. The ‘Tableau’ is not referred to neither in Arneth’s selection of this correspondance
nor by Wandruszka who saw the originals and dedicated two chapters to this period of time. I
did not have the possibility yet to check the originals for tracing the ‘Tableau’.
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the most important issues of economic, social, and juridical policy in the hereditary lands as well as in Hungary, Transylvania, and the Banat.
The part on the external affairs and ‘the political system’ (fol. 62r) is a systematic overview of the powers in Europe. It contains remarks on the diplomatic relations, military strength, economy and finances. France, Spain, Portugal, England (Great Britain), Holland (Dutch Repu blic), Prussia, Poland,
Denmark, Sweden, Turks (Ottoman Empire), Venice, Genoa, Kingdom of
Sardinia (Savoy), Parma and Modena, Rome (Papal State), Naples, and Switzerland are particularly accounted.
The part on the Austrian Netherlands and Lombardy (fol. 102r), the
so-called Spanish heritage of the Habsburg Monarchy which was still treated
separately and administered by the Chancellery of State, the foreign ministry
under Kaunitz, is thus a mixture of statements on foreign and internal affairs.
The longer part on the Holy Roman Empire (fol. 110r) contains a critical account of the Empire’s constitution and a systematic overview of the
prince-electors and the most influential members of the College of imperial
princes.
Finally, the part on family and court affairs (fol. 134r) lists the most important family events, like the marriage of Maria Christina and Prince Albert,
and changes in court life since Joseph II became head of the family and introduced a more Spartan lifestyle.
Since the ‘Tableau’ contained the longest discussion of foreign affairs by Joseph II, it is interesting to read it with the knowledge of diplomatic events of
the following decades. Specifically, the partition of Poland, the independence
of the British colonies in America, the issue of the Bavarian succession, the alliance with Catherina II, and the last Habsburg-Ottoman War should be compared with the views formulated in the ‘Tableau’.
At the end of the ‘cahier politique’ (fol. 108v) that is the affairs directed by
Kaunitz, the external affairs and the administration of the Austrian Netherlands and Lombardy, Joseph II also announced a German extract (‘extrait
allemand’) which would give a more detailed view of the foreign relations – a
text pro bably formulated by Kaunitz.
There is also another document, the ‘Supplement au Tableau General des
Affaires de la Monarchie, fait en 1768’ which is a kind of summary or detailed
and annotated contents of the ‘Tableau’ with the difference that the part on
the Empire precedes that on the Austrian Netherlands and Lombardy.20
20 ÖStA,

HHStA, HLHA, HausA, SB 88-13.
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On Lombardy and the Austrian Netherlands
Since the beginning of the Italian Wars in 1494, Italy was the theatre of
war and diplomacy between the competing powers of Europe, France and the
Habsburgs. The latter had the bigger influence in Italy till the beginning of the
eighteenth century, Habsburg Spain having secured Naples, Sicily, and Sardinia, as well as Milan and Mantua in Lombardy, and furthermore the Stato dei
Presidi which controlled the Tuscan coasts. The War of the Spanish Succession changed this situation deeply and introduced a half century long era of
transition.21 While the Treaties of Utrecht (1713) and Rastatt (1714) gave – except Sicily – most of what was Spanish Habsburg (Naples, Sardinia, Stato dei
Presidi, Milan and Mantua) into the hands of Emperor Charles VI, and in
1720 also Sicily could be gained back in exchange with Sardinia, by the 1730s the
Bourbons set feet in Italy. In this regard, Elisabeth Farnese, the famous Queen
of Bourbon Spain made significant moves. She planned first the marriage of his
son, Charles, with Maria Theresa, the Emperors daughter, as it was also contracted in the Treaty of Vienna (1725) which was, however, opposed by Britain
and the Dutch. Another possibility opened up soon. With the death of Duke
Antonio Farnese (January 20, 1731) the Spanish Queen remained the last living
member of the family which ruled Parma since 1545, and she was able to settle
her fifteen-year-old son as Charles I Duke of Parma.
The most considerable changes came with the War of the Polish Succession
and the closing Treaties of Vienna (1735 and 1738). Now, Naples, the Stato dei
Presidi, and Sicily came to the Bourbons when the Duke of Parma was
crowned as King Charles VII of Naples and Charles V of Sicily in 1735. In 1759
he inherited the Spanish throne and was crowned King Charles III of Spain.
He abdicated the thrones of Naples and Sicily in favour of his son, Ferdinand
(IV of Naples and III of Sicily) who was to marry – according to the Treaty of
Naples (Octo ber 3, 1759) – the daughter of Maria Theresa, Archduchess
Maria Josepha. After her death in 1767, however, he married Archduchess
Maria Carolina, the next daughter of the Empress in 1768.
The other important change in consequence of the War of the Polish Succession was about Tuscany. As Stanis³aw I Leszczyñski lost his throne of Poland, the Duchies of Lorraine and Bar were given to him with the support of
his son-in-law, Louis XV of France, on condition that these territories will be
incorporated in France at Stanis³aw’s death which finally happened in 1766.
21 Woolf,

1973; Hersche, 1999, 23–33.
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For compensating Francis III Stephen Duke of Lorraine, the open heritage of
the Grand Duchy of Tuscany could serve since Grand Duke Gian Gastone
de’ Medici was childless and thus the last male member of the House of
Medici. Emperor Charles VI transferred the Grand Duchy of Tuscany as an
imperial fief to his daughter Maria Theresa and persuaded Francis Stephen to
accept the exchange of Lorraine for Tuscany by marriage with Maria
Theresa. Francis Stephen agreed after some hesitation, and they married on
February 12, 1736. As Gian Gastone died (July 9, 1737), Francis Stephen could
start to rule in Tuscany. He was spending only a little time in Florence,
though, being needed in Vienna and being elected Emperor Francis I in 1745.
The Grand Duchy of Tuscany, however, secured a considerable advance of
Habsburg-Lorraine presence in Central Italy. His successor was his younger
son, Leopold (Pietro Leopoldo) who married Maria Luisa, the eldest sister of
Ferdinand of Naples and Sicily, in 1764 by proxy in Madrid, and in August
1765 in person in Innsbruck at which occasion Emperor Francis I died, and the
couple left immediately for Florence.
Between Tuscany and the Habsburg domains in Lombardy, the Duchies of
Milan and Mantua, two important territories, the Duchies of Parma and
Modena were situated where Bourbons, as well as Habsburgs, tried to gain influence. The Duchy of Parma went in 1735 to the Habsburgs, but after the
War of the Austrian Succession with the Treaty of Aix-la-Chapelle (1748) it
returned to the Bourbons as Philip, the younger son of King Philip V of Spain
and Queen Elisabeth Farnese, became Duke of Parma. With his wife Louise
Elisabeth, daughter of Louis XV of France, he founded the House of Bourbon-Parma. Their first child, Isabella was married in 1760 to Joseph II while
their second child, Ferdinand who became Duke of Parma in 1765, married
Maria Amalia, the broken-hearted younger sister of Joseph II, in 1769, on July
19, at the Ducal Palace of Colorno.
The Duchy of Modena was ruled by the House of Este since 1452. After
the death of the childless Francesco II d’Este in 1694, his uncle Cardinal
Rinaldo III d’Este saved the family line for the eighteenth century by resigning from the church. During the War of the Spanish Succession between 1702
and 1707 French troops were occupying the territory. In 1737, Rinaldo’s son,
Francesco III d’Este succeeded on the throne who had been fighting Ottomans
in Habsburg service in Hungary. During the War of the Austrian Succession,
however, he was dispelled from Modena by Austrians between 1742 and 1748.
In the second half of the century, marriage politics attached Modena to the
Habsburg: short after his birth in 1754, Archduke Ferdinand, youngest son of
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Maria Theresa, was betrothed to Maria Beatrice d’Este, the grand-daughter of
Francesco III. Both, Ferdinand and Maria Beatrice were kept under the careful control of Maria Theresa, and they married in 1771. Meanwhile, Francesco
III was also the governor of the Austrian Lombardy from 1754 till 1771, though
Leopold had the same title between 1754 and 1765, as well as Ferdinand between 1765 and 1771. In 1771, Ferdinand became de facto governor of Milan and
Mantua. His wife, Maria Beatrice was the only heiress of Francesco III’s son
and successor, Ercole III d’Este who ruled Modena from 1780 and died in 1803.
Also, Bourbon France gained further influence in Italy as it occupied in
1769 the island of Corsica which was separated from Genoa by the Corsican
Revolution for independence in 1729, ruled by the adventurer King Theodor
von Neuhoff from 1736, and became a repu blic under the leadership of
Pasquale Paoli in 1755.
Thus, the Bourbons advanced their power considerably in Italy from the
1730s onwards, but in the second half of the eighteenth century or more accurately, by the later 1760s when Joseph II formulated his ‘General Picture’ most
of Italy was ruled in an Habsburg-Bourbon equilibrium, based on the Diplomatic Revolution of 1756 and sealed by a series of marriages, all arranged by
Maria Theresa for her children, including her youngest daughter, Marie Antoinette who finally was married to the future King of France, Louis XVI in 1770.
In Italy, the Habsburg-Bourbon alliance neutralized the raising power of
the Duchy of Savoy which gained the Kingdom of Sardinia in 1720, and supported either the Bourbons, like in the 1730s with the secret Treaty of Turin
(1733) and also with occupying Austrian Lombardy between 1733 and 1736, or
the Habsburgs for instance during the War of the Austrian Succession. Similarly, the Papal States could hold to neither the Bourbons nor the Habsburgs
since both had considerable conflicts with Pope Clement XIII (1758-1769) most
importantly over the expulsion of the Jesuits from Portugal and all Bourbon-ruled states, and also over the investiture in Parma.
Also, repu blics could not be controlled through marriage and family relations. The two small repu blics, San Marino and Lucca, did not interplay in
Italian politics and diplomacy, while the Habsburgs could count with
Genoa/Genova as a loyal creditor, though a former anti-Habsburg ally of
France, and had to fear only Venice, their neighbour which again was restricted by the Habsburg-Bourbon equilibrium in Italy.
By 1768 in this Italian setting, Joseph II had not too much to say, yet. Marriage politics remained in the hands of Maria Theresa, while her loyal and
trusted Chancellor of State, Kaunitz, led the foreign and diplomatic affairs.
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Joseph II only started to interfere in Italian affairs after his travel in Italy in
1769. He left Vienna at the beginning of March and arrived after a quick journey on March 15 in Rome.22 He visited the Papal city, together with his
brother Leopold, during the conclave which elected later Pope Clement XIV
(1769–1774). Afterwards, he spent nine days in Naples at the court of his sister
and brother-in-law. Next, he stayed with Leopold in Florence. Then he visited Bologna, Modena, Parma, Turin, and arrived on June 23 in Milan. From
Lombardy, he returned home to Vienna with sightseeing in Venice/Venezia
on his way. In Austrian Lombardy he spent six weeks, he worked hard and
prepared himself for following government actions. He has been particularly
interested in the work of the Milan government and regularly attended council
meetings, fifteen in all. He even noted little remarks on the minister Firmian
(‘Firmian non parla s’arabia’) and the leading officials, e.g. ‘Carli esprit’, and
the other day ‘Carli savio et astuto’, or ‘Very [Verri] bono discreto’, and
‘Lothinger istrutto parla bene’.23 However, his lack of influence was widely
noted, for instance by Pietro Verri who started to characterize Joseph II in
these days with the words ‘Cesare non pò nulla: lo provo’ (‘Caesar can do nothing, as I’ll show.’).24 Only in 1771, during the administrative reforms could
reach Joseph II more influence against Kaunitz in the Lombardian affairs.25
With the Austrian Netherlands, Joseph II’s position during the co-regency
was even worth. Here, he did not pay a visit but in 1781. Until that time, the far
away provinces were administered unquestionably by Kaunitz, and governed
nearly autonomously by the younger brother of Emperor Francis I, Prince
Charles of Lorraine, since his marriage with Maria Anna, the sister of Maria
Theresa, in 1744.26 After the death of Charles (July 4, 1780), Maria Christina
and her husband, Prince Albert, were named – according to their marriage
contract – governors of the Austrian Netherlands and left the governorship of
Hungary and their happy life in Pozsony/Pressburg/Bratislava in 1781 for being
established in Brussels/Bruxelles. Joseph II started to force severe and profound
reforms only after he had visited these provinces, appointed a loyal minister,
22 Beales,

1987, 262–271.
of Joseph II on meetings attended between June 24 and July 12, 1769 in Milan/Milano, in ÖStA, HHStA, HLHA, HausA, Hofreisen 1-3-1.
24 Pietro Verri to his brother Alessandro on July 8, 1769, see Greppi – Giuliani (eds), 1910,
352; quoted also in Szántay, 2005, 40; English translation in Beales, 1987, 268.
25 Szántay, 2005, 31–32.
26 Nomination of and instructions for Maria Anna and Charles pu blished in Kovács (ed.),
1993, 411–423; see also Galand, 1993.
23 Notes
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Count Lodovico de Barbiano di Belgioioso, limited the authority of the governors, and disapproved the Bavarian exchange project finally.27
In the ‘General Picture’ dedicated Joseph II a separate section to the Austrian Netherlands and Lombardy. Regarding the Netherlands, he underlined
the economic and financial importance of these provinces which were in better
conditions compared to the other lands of the Monarchy; revenues and loans
could be raised higher, as well as trade and fishery were developing. The alliance with France made the defence of these provinces less difficult, though
some disputes over the borders, enclaves and the trade route between France
and Liège remained. Salt price, contraband, and some discussions with the autonomous provincial Estates were issues to be solved. Jansenism, however, was
no treat here, yet.
Lombardy was too small – wrote the Emperor – for having any effect on
the well-being of the Monarchy. Revenues hardly covered the expenses of the
military and the government; moreover, tax-farmers pulled money out of the
country. Also, the Church and the religious orders burdened the population;
the government should counteract by limiting the number of novices, forcing
the sale of church land, and making a new census for a better tax distribution.
Conflicts with the Pope over the bishop of Mantua, and over the new censure
regulations, as well as with Venice over the borders existed.
Finally, in both parts the military was in bad conditions, Lombardy not
even able to support the two Italian regiments, and the fortresses all but one in
Mantua, especially those in Luxemburg, were in terrible shape.
For concluding, in the ‘General Picture’ of 1768 Joseph II was a willing pupil of his mother, Maria Theresa, and her Chancellor of State, Kaunitz. The
young Emperor avoided here the radical ideas, critics, and the hasty tone characteristic for his earlier memos. He gave a balanced overview of the government actions between late 1765 and early 1768, most extensively writing about
military issues which were under his command during these years. In his precise description of the European powers, including the political players within
the Holy Roman Empire, which is pro bably the longest he ever wrote on foreign affairs, he followed and praised Kaunitz’s ‘Diplomatic Revolution’ and
formulated some principles which he failed to follow, however, later on. His
aim with this document was to inform his brother, Leopold, keep him
up-to-date, and synchronise their views – pro bably – for building a common
basis for further plans and actions. Thus, the ‘General Picture’ is a preparatory
27 See

more details in Szántay, 2005, 43–45, 53–56, 148–151.
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document. The two brothers had enough time to exchange ideas during their
travels in Italy in 1769 when also Joseph II learned more of Lombardy in person, too. He was then ready to take action against the system of Kaunitz, and
extend his authority in the leadership of the Monarchy.

APPENDIX

‘Tableau générale de la Monarchie’
(ÖStA, HHStA, Habsburg-Lothringische Hausarchive, Hausarchiv, Sammelbände 88-2, fols 102r–108v)
This transcript follows the original spelling and punctuation, only the confusing use of capital letters was standardised.
[fol. 102r]
Departement des Pais-bas et de la Lombardie Autrichienne
Aprés Vous avoir detaillé la partie politique, je dois encore y joindre,
quoique fort en raccourci, les notions, que j’ai, du gouvernement des Pais-bas,
et de celui de la partie de la Lombardie, que nous possedons, et dont les affaires
sont dirigées par le même chef, mais avec des departemens differens.

Pais-bas
Les Pais-bas sont composés de differens corps d’Etats, et qui tous ont de certains priviléges, qui genent en partie l’autorité du gouvernement; ils se sont
soutenus jusqu’à présent dans un état bien plus florissant, que les autres pais de
la Monarchie, quoique depuis quelques années, pour pouvoir faire face au credit, et pour pouvoir fournir les sommes considerables des su bsides extraordinaires, que pendant la derniére guerre,28 on en a tiré, pour su bvenir aux finances allemandes, l’on ait été o bligé d’augmenter de beaucoup les charges [102v]
surtout sur le paisan; néanmoins, par les sages et prudents arrangemens, qu’on
y a pris en fait de finance, et qu’on ne cesse de continuer avec la plus grande
28

The Seven Years’ War (1756–1763).
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exactitude, il est à esperer, que ce pais pourra non seulement supporter et faire
face aux depenses, qu’il a actuellement, mais en même temps se conserver un
fond de credit trés considerable pour tous les evenemens possibles.
Comme les Pais-bas, par le sisteme politique actuel, sont assés à couvert de
tout ennemi, et que, vû leur éloignement, il a toujours été trés difficile, si pas
impossible, de les couvrir contre la superiorité de la France, nos premieres vues
doivent donc être dans tout ce qui les regarde, non leur état de defense et le militaire, mais la partie des finances et du commerce, qui y devient la plus essentielle. C’est par la premiére de ces parties, que les Pais-bas nous ont deja rendu
les services les plus importans, et il est à esperer qu’ils continueront à [103r]
nous en rendre encore à l’avenir des plus efficaces. À la fin de cette guerre les
Pais-bas se sont trouvés chargés d’une somme trés considerable de dettes, les arrangemens internes et avec les finances allemandes, sont néanmoins si bien
pris, que si on tient religieusement et exactement à leur o bservation, dans un
certain nombre d’années cet Etat se trouvera entiérement liberé de ses dettes,
et cela sans la moindre gene, mais en augmentant en revanche journellement
encore le credit dans l’étranger. Quelle ressource pecuniaire, si cela a lieu, ne
pourra-t-on pas tirer alors, une guerre advenant, de ces pais? on ne peut donc
pas assés s’imprimer et s’inculquer le scrupuleux maintien d’arrangemens si
bien pris, et qui, même dans les moindres bagatelles, doivent être o bservés, vû
qu’elles tirent souvent des grandes consequences aprés elles. Le paiement des
dettes, et le maintien du credit étant donc l’essentiel, je ne Vous dirai [103v] que
trés court, les autres choses, qui, depuis Votre depart s’y sont passées.
Le fonds militaire y est trés chargé, et la generalité, jointe aux officiers surnumeraires, qui y sont assignés, y font même trouver un deficient. Deux regimens allemand, tirés, depuis une couple d’années dans nos pais hereditaires
d’Allemagne, sont encore entretenus, et en partie paiés par les fonds belgiques.
Les cinq regimens vallons ne peuvent point se recrutter assés dans le pais, et le
paisan trop à son aise, ne se fait pas volontiers soldat, surtout en tems de paix; ils
sont donc fort éloignés de l’état complet, ce qui a déja fait penser à leur assigner
des places d’enrolement dans l’Empire, mais cela n’a pas encore été mis en pratique. Les differentes garnisons, dans lesquelles les trouppes sont partagées, et
trés separées, joint à la bonne culture, qui fait qu’on ne trouve point de terrein
en friche, ont empeché jusqu’à [104r] présent d’assembler les trouppes pour les
accoutumer aux manoeuvres, et au nouvel exercice, comme en Allemagne. On
y a pourtant pensé, et l’on croit avoir trouvé moien de réunir, dans une certaine saison, quelques bataillons prés de Mons, ce qui facilitera infiniment le
sous-inspecteur, à introduire l’égalité dans le service, si necessaire à des troup-
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pes appartenantes au même maitre. Les forteresses, hors Luxembourg, se trouvent toutes dans un assés mauvais état. Le deficient de la caisse militaire a déja
fait prendre un parti trés violent, qui est de diminuer chaque compagnie de 25
hommes; c’étoit la seule ressource, qui restoit pour subvenir à ses besoins. Il est
à esperer, qu’avec le temps on pourra reparer derechef cet inconvenient.
Le commerce, par les sages dispositions, qu’on y a faites, commence à devenir assés important pour exciter même la jalousie de nos voisins et surtout des
Hollandois. [104v] La pêche, que nous commençons à faire du harang, et des
huitres, outre qu’elle exclût déja l’importation des leurs dans nos provinces,
pourra même peut-être fournir une fois en partie l’Allemagne, et nos pais hereditaires, ce qui feroit un trés grand o bjet.
Les petites discussions, que le gouvernement avoit eu avec les Etats du Brabant, au sujet de la reddition de leurs comptes, paroissent prendre une bonne
forme, et on commence à les rendre actuellement. Le prix du sel aiant été haussé considerablement, cela donna un tel appas à en faire la contrebande, que
quantité de contrebandiers s’attrouperent, et inonderent le pais. Crainte que
cela n’eut des suites plus facheuses, le gouvernement se crut o bligé de revoquer
l’edit, et rabbaissa par-là le prix du sel, ce qui fut une demarche, qui ne tourna
pas à son honneur.
Avec les voisins les Pais-bas ont plusieurs [105r] discussions, mais surtout
avec les François. Déja depuis bien des années on s’est disputé sur les differens
limites, qui fixent la vraie possession de ces deux Etats. Des differentes enclavures, mais surtout la liberté du grand-chemin de Failhoud,29 qui traversant
une parcelle de nos possessions, peut gener le commerce entre la France et
l’Eveché de Liége, ont été le principal o bjet de nos litiges, qui durent déjá bien
des années. Pour les terminer à l’amiable, on avoit déja proposé plusieurs
moiens, et entre lesquels étoit en dernier lieu l’envoi d’un homme accredité par
le gouvernement de Bruxelles à Paris, uniquement pour y traiter et regler cette
matiére. Les bonnes dispositions, que le ministére en France avoit fait voir pour
cela, pouvoient faire esperer à juste titre un promt et heureux accommodement. Mais les faits furent bien different des paroles (qu’ils avoient données.)30
Le Duc de Choiseul,31 sans ecouter même nos raisons, voulut, par voie [105v] de
fait, nous mettre hors de la possession du droit de souverenité, que nous avons
29 Falmignoul/Falmignoûle,

See Treaty between France and Liège, Versailles, May 24, 1772,
Martens, Vol. 2, 44–64.
30 Addition over the line.
31 Étienne-François, comte de Stainville, duc de Choiseul (1719–1785), Foreign Minister of
France between 1758 and 1761, and 1766 and 1770.
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incontestablement sur St Hubert,32 en ne voulant pas souffrir l’établissement
d’un bureau, et en y envoiant même des bas-officiers françois sous le specieux
pretexte d’y empecher la desertion. Cette violence peu attendue n’a point pû
être tolerée, et le peu d’esprit de conciliation, qu’on a vû dans sa façon d’agir a
fait abandonner entiérement le projet de l’envoi du chef president Comte
Neny,33 et on vient de faire à Paris les representations les plus fortes sur ce sujet, dont l’issue pourra être une vraie pierre de touche de la solidité et valeur de
leur amitié. La levée du cartel qu’uniquement en consideration de la France on
a erigé avec elle pour les Pais-bas, et qui lui a procuré tant d’avantage, en nous
privant de bien de cent hommes, dont nous aurions completé nos regimens,
peut être un motif de plus pour les engager à plus de moderation dans leurs demandes et [106r] procedés. Les reponses ne sont point encore arrivées. Les Liégeois, connus par la fausseté de leurs procedés, nous ont en partie suscité ces
disputes avec les François, avec lesquel en dernier lieu, ils viennent encore de
conclure un traité prejuducieux à nos droits, et à notre commerce. Nous avons
mis en sequestre toutes les possessions, que les Liégeois ont en nos pais, par
droit de repressailles de celui qu’ils ont fait à ceux de St Hubert. C’est des arrangemens à prendre avec la Cour de France, que dependront aussi ceux, qui seront à prendre avec Liége. Quoique nous soions si voisins de la France, néanmoins, de nos tems, aucune des fameuses questions de Jansenius, ni des usus de
Sacrament n’a encore paru aux Pais-bas, et c’est par le silence seul, que nous y
avons imposé, et par lequel nous avons enlevé tout doute, et empeché, qu’on
n’en parle, ni prenne quelconque précaution contre, que nous en [106v] sommes restés exemts.
Voilà, en peu de mots, les choses les plus remarquables, qui regardent les
Pais-bas, dont le gouvernement et la regie des departemens est un des mieux
composés et des plus éclairés de toute la Monarchie.

Lombardie
Quant à l’Italie, la petitesse de notre Lombardie laisse facilement juger, que
tout ce qu’on y a pû faire, n’a pû avoir grande influence au bien-être du reste de
la Monarchie. La caisse militaire y est surchargée et ne peut su bvenir à ses depenses; on travaille actuellement aux moiens de la soulager. Le reste des reve32 Saint-Hu bert, today in province of Luxembourg in Belgium, famous of the Benedictine
Abbey.
33 Patrice-François de Neny (1716–1784), President of the Conseil privé between 1758 and 1783.
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nus est à peu prés consommé par la regie et le gouvernement. Le pais et surtout
le sol y est trés chargé. Déja fort anciennement toutes les douanes, tant
d’importation, que de consommation, et de transit, avoient été données en
ferme. Le pais se plaignoit beaucoup contre les vexations, qu’il avoit à endurer
de la part [107r] des fermiers, et que cela empechoit le commerce. On vient d’y
pourvoir, puisqu’à l’expiration du bail, l’on vient non seulement d’établir une
ferme mixte, dans laquelle le gouvernement et l’Etat peuvent et doivent toujours avoir l’oeil, mais même on vient d’unir le departement du commerce à celui des fermiers, et l’on a interessé ces derniers à prêter la main à tout ce qui
pourroit contribuer à l’augmentation des produits et confections des manufactures. Par-là il est à ésperer, que le sisteme même des fermes deviendra avantageux au pais. Ils est seulement triste, que la plupart des fermiers sont des étrangers, qui emportent hors du pais l’argent, qu’ils gagnet. Un autre moien pour
soulager le contribuent, fut, d’examiner et d’abolir les excés que le clergé, et les
ordres religieux s’y étoint permis, puisque peu à peu ils avoient tirés à eux une
grande partie des [107v] biens immobiles, et avoient augmenté, beaucoup
au-dessus du necessaire, le nombre de leur confreres, l’obligation de vendre
leurs biens-fonds, et de ne pas recevoir des novices jusqu’à un certain nombre,
sont les remedes, qu’on vient d’y porter par les derniéres ordonnances, desquelles la Cour de Rome n’est nullement contente.
La perfection d’un exacte censimento est un autre moien, qu’on emploie
utilement pour rendre les charges égales.
Les deux regimens italiens ne peuvent point se completter dans le pais, et on
s’est proposé, à la premiére vacance d’un des deux, de le reduire et de
l’incorporer dans l’autre, aiant même le projet d’eriger, pour lors en revanche,
und regiment de Grisons.34 La desertion est trés considerable, vû la facilité,
qu’ils ont, de passer les frontiéres. Deux regimens tirés en dernier lieu dans les
pais d’Allemagne, et qui y sont paiés encore par la caisse d’Italie, on contribué
[108r] aussi au deficient de la caisse militaire. Nos forteresses, hors Mantoue,
sont toutes en trés mauvais état. Avec les viosins, mais surtout les Venitiens,
touchant certains canaux dans les Risari,35 nous avons été o bligés, pour soutenir nos droits, et ouvrir quelques écluses, de faire marcher quelques trouppes.
Avec la Cour de Rome, outre l’ancienne dispute à cause de l’Eveque de

34 Today a canton of Switzerland, Grisons (French and English), Grau bünden (German),
Grigioni (Italian), Grischun (Romansh).
35 Ricefields, risara, risare / rasaia, risaie (It.), see Mari, 1802, 213.
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Mantoue,36 toutes ces nouvelles ordonnances, mais surtout l’établissement
d’une censure de livres, qui ne seroit plus uniquement entre les mains des ecclesiastiques, de même que l’abolition des missions publiques à Milan, ne lui a été
aucunement agréable, et elle a fait là-dessus des representations, mais en vain,
même à Sa Majesté.
Voilà le peu, que je saurois Vous dire pour le présent, de nos Etats d’Italie, et
je finis donc par-là le cahier politique, [108v] auquel je joins un petit cahier separé, qui regarde l’Empire, et un extrait allemand, qui beaucoup plus en détail,
Vous fera voir notre sisteme actuel, les raisons, qui nous l’ont fait adopter, et les
avantages, que nous, nos alliés, et jusqu’à nos ennemis même, en retirent. Il ne
me reste donc, qu’à Vous parler encore des arrangemens de cour et de famille,
qu’on a faits.
Antal Szántay

36 Disputes between Pope and Emperor over the investiture of the Bischop of Mantua, Antonio Guidi di Bagno Talenti (1719–1761), Juan Portugal de la Puebla (1762–1770).
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A társadalmi rend számít
Kovách Imre (szerk.): Társadalmi integráció. Az egyenlőtlenségek, az együttműködés, az újraelosztás és a
hatalom szerkezete a magyar társadalomban.1
Szántó Zoltán Oszkár
zoltan.szanto@uni-corvinus.hu

Fontos mérföldkő lehet a magyar szociológia történetében a hagyományos
stratifikációs és struktúrakutatások részleges „elengedése”, s helyettük/mellettük a társadalmi (dez)integráció koncepciójának előtérbe állítása az empirikus
makroszociológiai vizsgálódások területén. Nem pusztán azért, mert a nemzetközi
szociológiában hasonló váltásokra már jóval korábban sor került, s még csak azért
sem, mert sokan a hazai társadalomkutatók közül az általuk vizsgált (rész)területeken már ezt réges-régen megtették. Ahhoz ugyanis, hogy új paradigma kialakulásáról beszélhessünk, olyan átfogó, elméletileg megalapozott, jól megtervezett és
következetes, módszertanilag szilárd alapokon nyugvó empirikus vizsgálatokra van
szükség, mint amilyenekre Kovách Imre és kutatócsoportja vállalkozott az Integrációs
és dezintegrációs folyamatok a mai magyar társadalomban című országos reprezentatív felmérést követően. A kötetben szereplő írások, valamint a kutatás eredményeit
bemutató temérdek – korábban és azóta – megjelent publikáció jól mutatja, hogy a
marxi–weberi gyökerekből táplálkozó hagyományos makroszociológiától a weberi–
durheimi tradíciókon nyugvó megközelítések irányába tett lépések sok szempontból
tudományosan termékenynek bizonyulnak: jó néhány alapvető társadalmi jelenség
részletesebb leírásában, teljesebb magyarázatában és mélyebb megértésében van jelentős „hozzáadott értékük”.
A 2017-ben megjelent, s ugyanebben az évben november 9-én az MTA TK Szocio
lógiai Intézetben bemutatott kötetben szereplő tanulmányok átfogóan reprezentálják a kutatás koncepcionális kiindulópontjait, elméleti kereteit, az integrációs alapmodellt, az integráció alaptípusait és főbb mechanizmusait, a társadalmi rétegződés,
struktúra és integráció kapcsolódásait, a normák, értékek és társas kapcsolatok szerepét az integráció különböző szintjein és színterein.
A kötet a kutatásvezető és kötetszerkesztő Kovách Imre elméleti bevezetőjével
kezdődik. A társadalmi integráció, integrációs mechanizmus és integrációs ágens
1
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fogalmának tisztázását, melynek kifejtése során jórészt Szabari és Dupcsik elméleti
tanulmányaira támaszkodik, a kutatás hat altémájának áttekintése követi: (1) intézmények és integráció, (2) munkaerő-piaci integráció, (3) rétegződés és integráció, (4)
normák, értékek, politika, (5) hálózatok, kapcsolatok és kisközösségek, (6) területi
integráció. A szerző külön kitér az integráció három elemzési szintjének megkülönböztetésére, a rendszerintegráció, a társadalmi integráció és a személyközi integráció tagolásában. Ezt követően kerül kifejtésre a bevezető fejezet második írásában
(Kovách – Hajdu – Gerő – Kristóf – Szabó) maga az integrációs alapmodell, amely
világosan kijelöli a kutatás újszerű kereteit és lehetséges elágazásait. A modell elméleti hátterének kialakításához Parsons, Habermas és Giddens koncepciói szolgálnak
elméleti alapul. A modell építésének lépéseit és módszereit alaposan és követhetően részletező okfejtés eredményeképpen születik meg az új hétklaszteres csoportstruktúra: (1) kapcsolatgazdag politikailag aktívak (15,5%), (2) lokálisan integráltak
(9,2%), (3) munkaer-piacon integráltak (23,2%), (4) rendszerintegráltak (17,4%), (5)
gyengén integráltak (16,1%), (6) normakövető dezintegráltak (12,9%), dezintegrált
kirekesztettek (5,6%). (A százalékok az egyes klaszterek mintabeli arányát mutatják.) Ezt követi az egyes csoportok részletes bemutatása, majd a Ferge – Andorka-féle
munkajelle-csoportokkal, a Kolosi-féle státuszcsoportokkal, s végül a látens osztálymodellel való módszeres összehasonlítás. A legfontosabb eredményeik közé tartozik,
hogy egyrészt a (dez)integrációs vizsgálat szerint „…a magyar társadalom legfelső és
a legalsó szegmense között még nagyobbak a különbségek, mint azt más kutatások
kimutatták”, másrészt, hogy alapmodelljük „…figyelembevétele nagymértékben elősegíti a magyar társadalom valós tagozódásának ismeretét és az azt létrehozó és fenntartó mechanizmusokat.” (45. o.). Hogy ez pontosan mit is takar, arról olvashatunk a
kötet négy tematikus fejezében szereplő tizenegy tanulmányban.
Az első tematikus rész az Integrációs mechanizmusok címet kapta. A nyitótanulmányban a szerzők (Czibere-Gerő-Kovách) a redisztribúció integrációban játszott
szerepét vizsgálják, részletesen elemezve a jóléti, a projektalapú és a rekombináns
redisztribúció mechanizmusait. A hagyományosnak tekinthető jóléti újraelosztás
mellett a két másik típus meghatározása és elemzése ugyan – bizonyos szempontból
– újdonságnak számít, de tartalmi és fogalmi következetlenségekhez, s így empirikusan megalapozatlan kijelentésekhez is vezet. Míg például a projektalapú redisztribúció elemzése saját adatbázison alapul, ami a kutatás egyik igen fontos hozadéka, addig a rekombináns újraelosztás bemutatása inkább tekinthető egyfajta kritikai
spekulációnak, mivel ezen a területen még – ahogy maguk a szerzők is megjegyzik
(111. o.) – becslésekkel sem rendelkeznek a kutatók, nemhogy megbízható adatokkal.
Magának a harmadik típusnak a gazdasági és politikai hatalom megtartásához/növeléséhez való direkt kapcsolása pedig olyan fogalmi dilemmákat vet fel, mint például:
Miért ne lehetne akár a jóléti, akár a projektalapú újraelosztásnak is tisztán politikai
célja, különösen mondjuk választási kampányidőszakban? Vagy: miért ne lehetne a
rekombináns redisztribúciónak gazdaságélénkítő hatása? Hol húzódik meg a határ a
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projektalapú és a rekombináns újraelosztás között? Egyáltalán, maga a redisztribúció, akármilyen formában is jelentkezik, szorosan kötődik az újraelosztó központ(ok)
létéhez, legalábbis a klasszikus Polányi-féle konceptualizálás szerint, amelyek a modern társadalmakban többnyire politikai-hatalmi természetűek. Mindazonáltal a fejezetben szereplő vizsgálat fontos eredményei közé tartozik annak részletes adatolása
és megállapítása, hogy a magyar „…háztartások legalább háromnegyede részesül redisztribúciós jövedelmekből és juttatásokból, és a forrásokhoz való hozzájutás szerint
képzett csoportok szignifikáns társadalmi különbségeket reprezentálnak”, és hogy
„…a projektalapú redisztribúció nagysága folyamatosan növekedett az uniós tagság
kezdő évét követően, és a projektek összegének GDP-hez viszonyított aránya 2016ban az utolsó szocialista évek gazdaságon belüli redisztribúciójának a hatvan százalékán va.” (112. o.). A következő írás (Gerő-Szabó) a politikai integráció kérdéskörét
járja körül a politikai értékcsoportok, a politikai törésvonalak és a politikai attitűdök
terminusain alapuló módszeres adatelemzés révén. Öt érték-klaszter kerül kialakításra: (1) elégedett jobboldaliak, (2) kritikus jobboldaliak, (3) elégedetlen baloldaliak,
(4), csak a jövőjükben bízók, (5) frusztráltak. A klaszterek szociodemográfiai jellemzői mellett a pártválasztás, a politikai kommunikáció, azon belül a vezér, a veszélyek
és az ellenségek alkotják a vizsgálat főbb szempontjait. A sokrétű elemzés általános
következtetése szerint „…a magyar társadalom politikai integrációja felemás képet
mutat. A társadalom nagy része számára nincsenek olyan – általunk vizsgált – dimenziók, amelyek nagyon erőteljes hatással lennének a politikai identifikációjukra.”
(149. o.). Kivételt az elégedett jobboldaliak klasztere képez, amelyre leginkább jellemző egyfajta pilléresedés és erős belső integráció. A dezintegrálódás jeleit mutató
többi klaszter esetében a kivonulás és az apolitikussá válás különböző jegyei figyelhetők meg. Az integrációs mechanizmusok bemutatását a társadalmi tőkéről szóló
elemzés (Hajdu – Medgyesi) követi. A szakirodalmi áttekintést követően a mérésben
használt három társadalmitőke-alindexet (kapcsolati tőke, bizalom, részvétel) részletezik a szerzők, amelyek főkomponensével alkották meg a társadalmi tőke mérésére szolgáló indexüket. A társadalmi tőke fogalmával kapcsolatban rendszeresen
felmerülő dilemmákon úgy lépnek túl, hogy a mérés során használt alindexek közül
a kapcsolati tőke inkább „a társadalmi tőke, mint magánjószág” (erős és gyenge kötések), a bizalom (személyközi és intézményi bizalom) és részvétel (civil és politikai
részvétel) pedig inkább „a társadalmi tőke, mint közjószág” vonatkozásokra tejed ki.
Mint minden ilyen választással, ezzel is vitába lehet szállni, de nem igazán érdemes.
Az integráció vizsgálata szempontjából fontos alapkövetelményt ugyanis kielégíti a
szerzők döntése: a társadalmi tőke koncepciójának mikro- és makrovonatkozásaira
egyaránt reflektál, és integrálja azokat a mérés során, elfogadható módszertannal.
Megvilágító erejű a rétegződési modellekkel és az integrációs modellel való összefüggések áttekintése. Az elemzés nagyban megerősíti az olvasót abban a vélekedésben,
amelyet az elmúlt évtizedekben számtalan külföldi és hazai vizsgálat erősített meg:
„…a társadalmi tőke struktúraképző változónak tekinthető, és fontos jelzőeszköze
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lehet a társadalmi integráció leírásának.” (173 .o.). Megállapítást nyer az is, hogy a
társadalmitőke-ellátottságban a magas státuszúak/végzettségűek kiemelkednek, míg
az alacsony státuszúak/végzettségűek lemaradnak. A középen található csoportok
ebből a szempontból (is) vegyes képet mutatnak. Az integrációs mechanizmusok áttekintését a területiség elemzése (Csizmady – Csurgó – Kovách – Medgyesi) zárja.
A kutatás egyik legfontosabb konkrét innovációja a területiség újraértelmezése és
magyarázó erejének kimutatása a társadalmi integráció összefüggésében: a gyenge
kötések lakóhelyi meghatározottságának részletes vizsgálata, a város/Budapest-vidék
dichotómia árnyalása, a települések újrakategorizálása (távoli vidéki falu, városközeli
vidéki falu, vidéki város, vidéki nagyváros, Budapest), hogy csak a legfontosabbakra
utaljunk. A többváltozós elemzések eredményei közül érdemes kiemelni, hogy „…a
térbeliség közvetlenül a bizalmi kapcsolatok network-méretére és a részvételre ha.”
(198. o.). A szerzőknek a lokálisan integrált csoport „felfedezése” kapcsán megfogalmazott állítása önmagáért beszél: „A kisvárosi, magasabb végzettségű és jövedelmű,
az agráriumhoz valamilyen szálon kötődő, erősen integrált, intenzív magas- és újkultúra-fogyasztással jellemezhető társadalmi csoport azonosítása az integrációs szemlélet alkalmazásának egyik nagy eredmény.” (203. o.).
A kötet Rétegződés és integráció címet viselő második tematikus részében szereplő első
tanulmány szerzői (Kovách – Kristóf – Szabó) innovatív és termékeny módon ötvözik
a társadalmi egyenlőtlenségeket leíró és az integráció mechanizmusait feltáró modelleket, s meggyőzően támasztják alá álláspontjukat, melynek lényege, hogy megtalálták azt a modellt, amellyel „…a magyar társadalom integratív és rétegződési viszonyai
egyaránt kifejezhető.” (236. o.). A szerzők ugyanis a már korábban említett, s a kötet
második tanulmányában részletesen bemutatott hétklaszteres integrációs modellt
„egybeforrasztják” a Huszár-féle foglalkozási kategóriákon alapuló normatív-funkcionalista modellel. Az ennek eredményeképpen kialakított integrációs-normatívfunkcionalista (INF) modell tízklaszteressé finomítja az integrációs modellt: az erősen
integrált, a munkaerőpiacon integrált és a gyengén integrált klaszterek esetében különböztették meg a szellemi és fizikai munkát végzőket, s így nyertek még árnyaltabb
képet a magyar társadalomról. Az integrációs csoportok részletes bemutatása során
válik egyértelművé az INF-modell haszna: mindhárom klaszter esetében nőtt a modell
magyarázóereje a fizikai-szellemi munka megkülönböztetés alkalmazásával. Az írás
végül az integrációt a strukturális egyenlőtlenségek viszonylatában veszi szemügyre
az iskolázottság, a területi egyenlőtlenségek és az elitekhez való viszony elemzése révén. A tanulmány konklúziójából érdemes hosszabban is idézni: „…míg az integrációs
modellek tartalmazzák a rétegződési attribútumokat, a rétegződési sémák és még a
sokoldalú információk alapján szerkesztett státuszcsoportok sem fejezik ki mindazt,
ami a gyorsan változó magyar társadalom egyenlőtlenségeinek valósabb megértéséhez szükséges. Az integrációs modellek sokoldalúan jelenítik meg a társadalom felső
és alsó csoportjainak jellemzőit, és minden más modellnél érthetőbbé teszik a kö-
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zéprétegek differenciálódását előidéző folyamatokat és társadalmi mechanizmusoka.”
(23-–6. o.). A másik tanulmány (Huszár – Sík) ebben a tematikus részben a társadalmi
rétegződés kapcsolódási lehetőségeit vizsgálja a szegmentált munkaerőpiac elméletéhez, valamint kísérletet tesz egy új társadalmi osztály (?), aznún. prekariátus kifejtésére és operacionalizálására. Az írás, többszöri elolvasás után is, több szempontból
kérdőjeleket vet fel. (1) A szerzők a hagyományos struktúra- és rétegződésmodellek
korlátait ugyan belátják, de igazi alternatívának a munkaerőpiaci szegmentáció elméletét, nem pedig a társadalmi integráció modelljét tekintik (239. o.). (2) A prekariátus
munkaerőpiaci csoportként történő értelmezése során sem a kutatás empirikus adataira és eredményeire, sem pedig a munkaerőpiaci integráció lehetséges mechanizmusaira nem helyeznek kellő hangsúlyt. Ehelyett részletesen bemutatják a foglalkozási osztályelemzésnek nevezett kutatási programot kísérő vitákat, ami önmagában
fontos tanulságokkal szolgálhat, de érdemes lett volna ezeket közvetlenebb módon
kapcsolni az Integrációs és dezintegrációs folyamatok a magyar társadalomban kutatás
alapkérdéseihez. Felvetik a foglalkoztatási csoportok kollektív cselekvővé, s így társadalmi osztállyá alakulásának kérdéseit, de kevésbé támaszkodnak a kollektív cselekvés klasszikus (Olson-féle), ill. kortárs (pl. Elster-féle) koncepcióira. Az integráció
összefüggésében, némileg meglepő módon, a munkaerőpiaci szegmentáció elmélete
kerül elő, melynek ún. duális változata jól megvilágította a 70-es és 80-as évek magyar
társadalmának egyes folyamatait. Az eredeti modellben szereplő primer és szekunder
szegmentum helyére a mai magyarországi munkaerőpiac jellemzésére a felső primer,
az alsó primer és a szekunder szegmentum lép. Kérdés, hogy a modell efféle finomításában rejlő elméleti „innováció” valóban alkalmas-e a munkaerőpiac társadalmi integrációban betöltött szerepének átfogó vizsgálatára, akár általánosságban, akár konkrét
munkaerőpiaci elemzések során. Ezt a kérdést már csak azért is érdemes megfogalmazni, mert a kutatás integrációs alapmodellje szerint a legnagyobb létszámú csoportot éppen a munkaerőpiacon integráltak alkotják. Példának okáért felvethető, hogy
mondjuk a jól ismert Granovetter-féle „gyenge kötések ereje” tézis, amely a kötet
több más tanulmányában is felbukkan, nem segített volna-e inkább a munkaerőpiaci
integráció mélyebb megértésében és magyarázatában. A prekariátus elméletével és
operacionalizásával kapcsolatos kísérletezés tudományos termékenységéről és kritikai potenciáljáról még korai lenne véleményt alkotni. Annak eldöntéséhez, hogy ez
a koncepció kiállja-e az idők próbáját, s valóban a struktúra- és rétegződéskutatások
szerves részévé válik-e, még sok elméleti és empirikus vizsgálódásra van szükség.
A kötet harmadik tematikus fejezete a Normák és értékek címet viseli. A társadalmi
integráció értelmezése szempontjából kiemelt mechanizmusok vizsgálatát a fogyasztási szokások izgalmas elemzése (Kristóf – Szabó) nyitja meg. „Integráló, csoportképző tényező-e a fogyasztás?” – teszik fel a kérdést a szerzők (267. o.). A módszertani
szempontból is kreatív válaszukat három fogyasztási index megalkotására támaszkodva fogalmazzák meg. Ezek a következők: (1) az anyagi javakkal kapcsolatos fo-
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gyasztást mérő vagyonstílus index, (2) a magaskultúra-fogyasztási index, és (3) az
újkultúra-fogyasztási index. Ezek segítségével részletesen jellemzik az integrációs
csoportokat, s alaposan bemutatják a fogyasztásukban tetten érhető jelentős társadalmi egyenlőtlenségeket. Az integrációs megközelítésen alapuló többváltozós statisztikai elemzés ehhez még azt is hozzáteszi, hogy a hét integrációs csoport közül
négy, a hierarchia tetején és alján (a kapcsolatgazdag politikailag aktív és a lokálisan
integrált, ill. a normakövető dezintegrált és a dezintegrált kirekesztett csoportokban)
konzisztens és szignifikánsan eltérő fogyasztási mintázatot mutat (279. o.). Végül az
is kiderül, hogy „jóval gyengébb és kevésbé konzisztens az összefüggés fogyasztás és
integráció között a társadalom középső csoportjaiban…” (279. o.) A normákat vizsgáló másik tanulmányban (Koltai – Kristóf – Simonovits) a magyar lakosság segítési
hajlandósága került górcső alá, önmagában és a társadalmi integráció szempontjából.
A kérdőíves kísérleten alapuló vizsgálat legfontosabb eredménye szerint „…létezik
Magyarországon egy erős segítségnyújtási norma…” (300. o.), melynek működését
alapvetően racionális mérlegelésen alapuló motívumok befolyásolják. A képzeletbeli helyzetek képzeletbeli segítségkérőinek jellemzői kevésbé, a megkérdezettek saját
jellemzői inkább befolyásolják a segítségnyújtási hajlandóságot. Ezek az eredmények
még akkor is a társadalmi integráció erősségére utalnak, ha a roma kisebbség irányában megjelenik a segítségnyújtás részleges szelektivitása: például az útbaigazítás és a
mobiltelefon kölcsönkérése esetében megjelent a romákkal szembeni bizalmatlanság
és előítélet, de a mentő megvárása vagy a tanúskodás esetében, vagyis a súlyosabb
esetekben, nem. Ez pedig akár még reménykeltőnek is tekinthető társadalmi integrációjuk erősítése szempontjából (301. o.).
A kötet negyedik tematikus fejezete a Kapcsolatok címet viseli, s a személyközi integráció kérdéseit járja körül a társadalmikapcsolatháló-elemzés módszertani arzenáljára támaszkodva. Az első tanulmány szerzői (Albert – Dávid – Gerő – Hajdu) négy
kapcsolathálózati csoportot különböztetnek meg egymástól: ( ) kapcsolatszegénység
veszélyében élők (19,9%), (2) elmagányosodók (21,8%), (3) családos társaságba járók
(21,6%), (4) aktív társaságiak (36,7%). A zárójelben szereplő mintán belüli arányukat tekintve látható, hogy durván a magyar népesség 40%-át fenyegeti a kapcsolati
depriváció jelensége, míg közel 60%-uk valamilyen módon társadalmilag integráltnak
tekinthető. A szerzők egy fontos átrendeződést is leírnak, amit „kapcsolathálózati
modernizációnak” neveznek: annak ellenére, hogy mindkét nem esetében csökkent
a 90-es évek óta a társas kapcsolatban élők aránya, megfigyelhető a bizalmas kapcsolathálózatok méretének növekedése. Azaz, a családtag bizalmasok mellett és helyett jelentősen nőtt a barát bizalmasok száma (324. o.). A következő elemzés készítői (Dávid – Lukács – Huszti – Barna) túl azon, hogy az énhálózatok kutatásának
új módszerét (kapcsolati napló) is alkalmazzák, fontos megfigyelésekkel gazdagítják
a személyközi integrációra vonatkozó tudásunkat: a kapcsolati naplóban ugyanis a
tapasztalatok szerint jobban felszínre kerülnek a gyenge kötések, amelyeknek a tár-
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sadalmi és személyközi integrációban játszott kiemelt szerepét Granovetter ismert
tézisének megfogalmazása óta minden szociológus és hálózatkutató elismeri. Az is
kiderül a kutatásból, hogy az életkor előrehaladtával a kapcsolatok eredete változik:
fiatalkorban az iskola és a közös társaság, 30 és 60 év között a munkahely, 60 és 70
év között a szomszédság, míg 70 év fölött a szolgáltató szektor közvetíti elsősorban a
kapcsolatokat. A fejezet zárótanulmánya (Koltai – Nemes) a lakóhely társadalmi kapcsolatokra gyakorolt hatásrendszerét vizsgálja. Figyelemre méltó eredményeik közül
érdemes kiemelni például azt, hogy a lakóhely kevésbé befolyásolja az erős kötések
mérőszámá, a gyenge kötések mérőszámához képest (374. o.). Összességében arra
jutnak, hogy: „…a területiség nemcsak az emberek kapcsolathálózataira, de a társadalmi integráltságukra is hatással van” (374. o.).
Kovách Imre és kutatócsoportja figyelemre méltó eredményekkel gazdagítja a magyar társadalomról rendelkezésre álló tudásunkat. Egy új paradigma körvonalait vázolják a szerzők, melyben a társadalmi rend meghatározó szerepet játszik a különböző
integrációs mechanizmusok működésén keresztül. A kötet egyúttal kitűnő áttekintést nyújt a társadalmi (dez)integrációt középpontba állító modern szociológiai szemléletmód termékenységéről. Még akkor is, ha bántóan hiányzik egy összegző fejezet
a végéről, s időnként vitatható és kevésbé megalapozott megállapítások is megfogalmazódnak benne, például a rekombináns redisztribúcióról, a hatalom mibenlétéről, a
munkaerőpiaci integrációról vagy a társadalmi tőkéről. Ezeket bőven ellensúlyozza a
kutatás során megszületett számtalan újszerű eredmény: az integrációs alapmodell,
a területiség szerepének újraértelmezése az integráció szempontjából, a lokálisan integrált csoport felfedezése, a fogyasztási és segítségnyújtási normák szerepének kiemelése, a különböző társas kapcsolatok szerepének középpontba állítása, hogy csak
néhány fontosra utaljunk. A recenzens ízlésének persze jobban megfelelt volna egy
kicsit analitikusabb elméleti keret (pl. időnként akár egyszerűbb játékelméleti magyarázó modellek alkalmazása mondjuk az együttműködés és a kollektív cselekvés
elemzése során, vagy a hálózattudomány új eredményeinek tudatosabb számításba
vétele (pl. a kisvilágság szerepe az integrációban, vagy a gyenge kötések hogyan stabilizálják a komplex társadalmi rendszereket, vagy a kapcsolathálók gráf-szerű megjelenítése. No de tudjuk, hogy ízlésekről nem lehet vitatkozni. A kötet megszületéséhez
vezető kutatások mindenesetre lerakták az egyenlőtlenségek, az együttműködés, az
újraelosztás és a hatalom szerkezete újszerű vizsgálatának alapjait és kijelölték főbb
irányait. Várjuk a folytatást!
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Defense

The extent to which a social entity has a sense of duty to defend - and
manage changes to defend - its natural and social existence (sovereignty), a
willingness to sacrifice/invest its financial and human resources.

Peace and
security

Ecologicalgeopolitical
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Safety

The extent to which a social entity feels safe and confident in its ecological
and geopolitical situation.
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Connectivity
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Order
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Capitals

12 Prospectivity

13 Providence

14 Faith

15 Literacy

16 Generosity

The extent to which a social entity has a common understanding that it
belongs to a nation, which implies a collective consciousness to do whatever it
Attachment
takes to preserve and reproduce ecological/geopolitical order and defend
against internal and external threats.
Care (material
The extent to which a social entity is able to continuously satisfy its material
advancement
and social needs through natural and financial resources.
and freedom)
The extent to which a technology fulfills its full/proper functionality to make Peace and
the life of social entities more peaceful and secure.
security
The extent to which a social entity's life and community-forming processes are
supported by technological solutions to reinforce and manage changes in the Attachment
capability of the social entity's members to easily connect to each other.
Care (material
The extent to which a social entity holds innovation and its spreading in high
advancement
regard, avoids obsolescence and pursues flexibility in technological creations.
and freedom)
The extent to which a social entity increases - and manages changes to
increase - his/her quality of life and well-being at both the personal and
Contentment
communal levels in different areas (health, community, work, information
poorness, etc.) by technological solutions.
The ability of a social entity to maintain and enforce its rules, laws and order
as well as to mitigate violence and crime. The extent to which a social entity
Peace and
possesses the resources (such as norms, shared values, institutions and the
security
resulting trust) that ensure the protection and prosperity of a social entity's
life in the unity of order.
The extent to which members of a society live in stable and caring families
that have a concern for establishing and guiding the next generation. The
extent to which members of a social entity are connected to other
Attachment
fundamental social units and the rest of society, participate in their activities,
and live in networks of intra-, inter- and extrafamilial connections.
The extent to which a society is able to accumulate and increase wealth and
Care (material
human capital and invest in future strategies and the well-being of future
advancement
generations as well as to provide the resulting income to all of its members.
and freedom)
The extent to which members of a social entity have their universal needs
satisfied and feel content about their own lives free of resentment and envy.
The extent to which a social entity's orderly life (framed by articulated and
preserved material and symbolic values/traditions) is facilitated and
maintained both institutionally and symbolically.
The extent to which a social entity's familial and community life - as a
symbolic, social and legal institution with specific roles that cannot be
interchanged - is encouraged, supported and maintained by constitutive
norms, religious practices, policies and regulations.
The extent to which intellectual and spiritual advancement is possible for a
person to achieve and his/her capability to control the future of the social
entities he/she belongs to.
The extent to which a social entity establishes and nurtures cultural dynamics
(norms/policies) to sustain satisfaction with life, self reported healthiness and
happiness.
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Székely Levente
Miért csendes? – a magyar ifjúság
nemzedéki karakterei
Az elmúlt időszak ifjúságértelmezései közül leginkább az új csendes generáció
elmélete (Székely, 2014a) foglalkozik azzal a kérdéssel, hogy milyenek a ﬁatalok. A kifejezetten magyarországi vonatkozású narratívák (Nagy és Tibori,
2016) közül az ifjúsági korszakváltás elmélete (Gábor, 2004) a miértekre keresi
a választ, az ifjúságügy narratívája (Nagy, 2013) pedig azt a kérdést teszi fel,
hogy kik a ﬁatalok1. Mindhárom megközelítés a változást helyezi a középpontba és kimondva vagy kimondatlanul mindhárom megközelítés valamiképpen
a szocializációval hozza kapcsolatba ezt a változást. Ha ez elmúlt évtizedekre tekintünk, három olyan rendszerszintű folyamatot azonosíthatunk, amely
komoly hatást gyakorolt a szocializáció folyamatára, ezek a rendszerváltás,
a globalizáció és az információs társadalom paradigmája. Habár ezek a
folyamatok nyilvánvalóan a teljes szocializáció szempontjából jelentékenyek,
mégis leginkább a harmadlagos közegben váltottak ki azonnali hatást és
formálták a felnövekvő nemzedéket olyanná, amilyen. A harmadlagos
szocializációs ágensek a szabadidőhöz, kortárscsoporthoz, mediatizált
tevékenységekhez kötődnek, így válik érthetővé az elmúlt időszakra jellemző
ifjúsági címkék konnotatív tartalma.
A rendszerváltás előtti idők ﬁataljait a „táborok ifjúsága” jelzővel is le lehet írni. A jelző találó, ugyanis a rendszerváltás előtti időkben a szabadidős
tevékenységekben domináns szerep jutott az intézményesített szabadidős tereknek. A ﬁatalok szabadidejét központosítva, államszocialista keretek között
szervezték. Fogyasztásukat ’89–90-hez közeledve a nyugatról egyre inkább
átszivárgó ízlések és a hiánygazdaság által biztosított keretek határozták meg.
A rendszerváltást követően kialakuló kapitalista, fogyasztói társadalom értékrendszere jelentős hatással volt a ﬁatalok egész életére, a gazdasági helyzetüktől kezdve a kultúrafogyasztásukig. A rendszerváltás utáni évtized és az
ezredforduló után következő néhány év megrajzolta az első globális generáció
1 A modellek mindegyike kapcsolható a legfontosabb nemzetközi diskurzusokhoz, az ifjúsági
korszakváltás az átmenet diskurzusához kapcsolódik szorosan, míg az ifjúságügy narratívája fejlődéslélektani megközelítések közé illeszkedik, az új csendes generáció koncepciója a generációs
elméletek mentén fogalmazódik meg. Az egyes modellek részletes bemutatásával és kritikájukkal
jelen munkában nem foglalkozunk, a nemzetközi bemutatásával Szanyi (2018), a magyar modellek kritikájával Nagy és Tibori (2016) foglalkozik részletesen.
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karakterét, amely a fesztiválok, közterek és plázák ifjúságában öltött testet. A
nemzedéket a globális ízléstrendek formálták, szabadidő-eltöltését a kommercializált terek jellemezték. A 2010 után következő években kristályosodik ki
az új csendes generáció karaktere, amelynek ízlését és fogyasztását továbbra
is a globális trendek határozzák meg, azzal a fontos különbséggel, hogy ezek
minden korábbinál gyorsabban és szélesebb spektrumban érvényesülnek. A
gyorsaságot és a kiterjedést a digitális kultúra hordozói biztosítják. A ﬁzikai
terek által keretezett tevékenységeknek a virtuális terek biztosítanak új lehetőségeket. Lehetőséget a folyamatos bekapcsoltságnak (always on) és annak,
hogy mindig máshol legyünk.

I. Generációs narratíva
Szanyi (2018) az ifjúságkutatás nemzetközi trendjeit bemutató munkájában
megfogalmazza, hogy a nemzetközi ifjúságszociológiai diskurzusban az elmúlt évtizedekben újult erővel jelentek meg a generációs elméletek. A generációs megközelítés lendülete a tudományos berkeken kívül is, a mindennapok
közbeszédében is jelentős sikereket ér el. Népszerűek a különböző generációs tematikával foglalkozó, elsősorban pszichológiai megközelítéssel operáló
humánerőforrás menedzsment és marketing tárgykörbe sorolható könyvek,
cikkek, előadások. A generációk iránti köznapi érdeklődés fő hajtóerejét a paradigmikus változások adják, amelyek hatására a megváltozó világban irányjelzőket keresünk. Milyen világ köszönt ránk, milyen lesz ennek az új világnak
az embere, milyen általánosítható jellemzői különböztetik meg a korábbiaktól
– milyen a karaktere az új nemzedéknek?
Mannheim (1969) nyomán a világ változásainak lenyomata a nemzedéki karakterben érzékelhető, hiszen a generációk közötti különbségek a megélt szocializációs tapasztalat különbözőségeiből erednek. Amennyiben a szocializációs hatások megváltoznak és ezen változások képesek tartósságot is felmutatni,
továbbá hatókörük kiterjed a társadalmi normák elsajátításának legfontosabb
életszakaszára – amely a gyermek- és ﬁatalkor – meghatározhatják egy-egy
generáció karakterét. Mindez azt jelenti, hogy egy-egy generáció karakterének
eredőjét a szocializáció változásaiban kell keresnünk. A szocializáció hagyományos közegei (család, iskola) mellé – amelyek szintén változófélben vannak
– felzárkóztak a globális trendekhez igazodó tömegmédia és a digitális világ
közegei2, amelyek a kapcsolódás szorosságát és képviselt normáikat tekint2 A generációs különbségek demonstrálásában már a baby boom nemzedék esetén megjelenik a
média hatása (televízió), amely azt követően X (számítógép) és Y (internet) esetében is markáns
karakterképző szerepet tölt be.
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ve jelentékeny hatásúnak bizonyultak. A generációs elmélet eredménye, hogy
napjaink tizen-huszonéveseit leggyakrabban Z generációként3 emlegetjük és
elsősorban a digitális szocializáció hatásait keressük a karakterükben.
Az új csendes generáció paradigmája Mannheim (1969) gondolata mentén
abból indul ki, hogy a karakteres generáció létrejöttéhez szükség van olyan
eseményre, vagy folyamatra, amely azonos (közös) élményként, vagy az életet meghatározó körülményként a nemzedéket elkülöníti más nemzedékektől.
A különböző generációk karakterét meghatározza az a társadalmi, hangulati
környezet, amelyben szocializációjuk végbement. Strauss és Howe modellje4
szerint a nagyjából 20 éves intervallumok szerint egymást váltó nemzedékekből és az egymást követő archetípusokból következik, hogy a 2000-es évek
elejétől születettek karakterükben hasonlítanak a II. világháború előtt születettek nemzedékére az ún. csendes generációra, azaz egy új csendes generációként azonosíthatók (Székely, 2014a).
Ugyanakkor a magyarországi ﬁatalok életében a szocializmus alatti megkésettség, majd a rendszerváltást követő sokk is érzékelhető, ami a nyugati világot nem, vagy kevéssé érintette. Strauss és Howe modelljéből következhet,
hogy a rendszerváltozás krízise egy amolyan új csendes generáció karakterét
rajzolta meg Magyarországon. Ez nem esik egybe a nyugati világban várt 2000
és 2020 közötti születettek nemzedékével, hanem nagyjából egy nemzedékkel
korábbra, a rendszerváltás környékén születettekre vonatkozik. A nagymintás
ifjúságkutatás 2012-es adatait vizsgálva elmondható, hogy az egyes szocializációs közegekre – az elsődleges szocializációs közegre (család és családi értékek), a másodlagos szocializációs közegre (iskola és munkahely), valamint a
harmadlagos szocializációs közegre (szabadidős terek és tevékenységek, ezen
belül média- és kultúrafogyasztás, digitális terek és tevékenységek, sport és
kockázati magatartások, civil aktivitás) – egyaránt jellemző a csendesség.

3 Természetesen sokféle generációs besorolás létezik, amelyek tökéletesen nem illeszkednek
egymáshoz. A részletes gyűjtésből (Székely, 2014a) kiderül, hogy az átfedések akár évtizedesek
is lehetnek. Jelen munkával sem az a cél, hogy a generációs határokat pontosan megállapítsuk,
sokkal inkább az, hogy a generációk karakterét megrajzoljuk – annak ellenére, hogy kétségünk
sem férhet ahhoz, hogy sokfélék az egy nemzedékbe tartozók. A magyar (média)generációk empirikus adatokon történő besorolását lásd.: Székely, 2014b.
4 A Strauss és Howe (1991) által alkotott modell a generációkról való gondolkodás fontos alaptétele, amely szerint a generációváltás ciklikusan megy végbe nagyjából 20 évenként, és ezen
ciklusok szerint egymást váltogatva beszélhetünk alapvetően domináns és visszahúzódó nemzedékekről.
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1. ábra: Az új csendes generáció fontosabb ismérvei (forrás: Székely, 2018)

II. Az új csendes generáció hipotézis empirikus vizsgálata
Az új csendes generáció karakterének három fő tulajdonsága (konformitás,
passzivitás, bizonytalanság) vonatkozásában a szocializációs közegek részletes vizsgálatát elvégezhetjük és azonosíthatjuk az esetleges változásokat 2012
és 2016 között.
Az elsődleges szocializációs közegben (1. táblázat) a családi állapotot tekintve jelentős különbségeket nem találunk, ugyanúgy domináns a párkapcsolat
nélküli ﬁatalok száma és a tényleges gyermekvállalásban sincs különbség a
két vizsgált időpont között. A bizonytalanság a házasság tekintetében jelentősen csökkent, ugyanakkor a gyermekvállalás tekintetében növekedett, így a
változás iránya nem egyértelmű. A szülői életeszmény elfogadása növekedett
2012-höz képest, a szülőktől való különköltözési vágy azonban mérséklődött.
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Ismérvek

Csendesség mértéke

családi állapot

39 (42) százalék egyedülálló (partnerkapcsolata nincs); 86 (85) százaléknak nincs gyermeke.

jövő bizonytalansága

11 (18) százalék nem tudja, hogy szeretne-e házasságot kötni; 22 (15)
százalék nem tudja hány gyermeket szeretne.

szülői értékek elfogadása

54 (46) százalék teljes mértékben elfogadja azt, amilyen elvek szerint
szülei élnek.

otthonmaradás

37 (41) százalék nem tervez költözést.

1. táblázat: Csendesség az elsődleges szocializációs közegben 2016-ban
(forrás: Székely, 2018; zárójelben a 2012-es adatok)

A tanulás és a munka világában, azaz a másodlagos szocializációs közegben a
családhoz képest komolyabb különbségeket érzékelhetünk, ha ez első ránézésre nem is látszik (2. táblázat). Összességében megállapítható, hogy a munkapiaci aktivitás felé mozdultak el a 15-29 évesek. Növekedett az aktívak aránya,
de a jelenleg nem aktívak között is látványosan növekedett a munkakeresők
aránya – azaz többen dolgoznak és azok közül is többen keresnek munkát,
akik jelenleg nem aktívak a munkapiacon. Nem változott jelentősen azoknak
az aránya, akik a következő évekre változatlanságot prognosztizálnak magukra vonatkozóan, ugyanakkor a bizonytalanok aránya csökkent. A bizonytalanok aránya a jövőbeli tanulmányokkal kapcsolatban is csökkent, ugyanakkor
a passzívak aránya nem változott, ennek oka az, hogy 2016-ban többen vannak
(42 százalék vs. 2012-ben 34 százalék), akik biztosan tudják, hogy nem akarnak már tanulni.
Ismérvek

Csendesség mértéke

jövő változatlansága

30–60 (30–70) százalék között számítanak a munkaerőpiaci és képzettségi
változatlansággal és további 4–6 (6–10) százalék bizonytalan.

tanulási szándék

69 (69) százalék bizonytalan vagy nem kíván (tovább)tanulni.

munkavégzés szándéka

42 (58) százalék nem keres munkát, holott nem dolgozik.

2. táblázat: Csendesség a másodlagos szocializációs közegben 2016-ban
(forrás: Székely, 2018; zárójelben a 2012-es adatok)

A szabadidő tereiben összességében is inkább változatlanságot mutatnak az
adatok, bár az egyes dimenziókban komolyabb elmozdulásokat regisztrálha200

tunk (3. táblázat). A szabadidőben továbbra is domináns szerepet kapnak a
képernyős tevékenységek, a televízió és a számítógép-internet szerepe koncentrálódik a hétköznapok és hétvégék szabadidős elfoglaltságaiban. 2016-ban
a 15-29 évesek nagyobb arányban említették, hogy hétköznap és hétvégén is
jellemző tevékenységeik között szerepel a televízió, a számítógép és az internet. Valamelyest tovább csökkent a ﬁzikai kulturális terek látogatottsága és
a sporttevékenységtől távolmaradók aránya sem csökkent. Csökkent ugyanakkor azoknak az aránya, akik egyáltalán nem dohányoznak, illetve azok is
kisebb arányban vannak jelen, akik állításuk szerint sohasem rúgtak még be.
A civil aktivitás továbbra sem jellemzi a 15-29 éveseket, a négy évvel korábbi
adatokhoz hasonlóan a korosztály háromnegyede (75 százalék) nem kötődik
civil kezdeményezésekhez.
Ismérvek

Csendesség mértéke

otthonmaradás

n.a. (72) százalék hétköznap és hétvégén is jellemzően otthon tölti a szabadidejét.

kulturális terek

40–90 (40–80) százalék (szinte) sohasem látogatja a felsorolt kulturális tereket.

média terek

65 (42) százalék hétköznap és hétvégén is jellemzően tévét néz szabadidejében.

online terek

62 (49) százalék hétköznap és hétvégén is jellemzően számítógépezik, internetezik szabadidejében.

sportolás

64 (64) százalék egyáltalán nem sportol az esetlegesen kötelező testnevelésórákon kívül.

dohányzás

57 (64) százalék nem dohányzik.

berúgás

57 (67) százalék nem rúgott még be.

droghasználat

n.a. (91) százalék nem fogyasztott illegális kábítószert.

civil aktivitás hiánya

75 (78) százalék nem kapcsolódik semmilyen módon szervezethez.

3. táblázat: Csendesség a harmadlagos szocializációs közegben 2016-ban (forrás: Székely, 2018; zárójelben a 2012-es adatok)

A 2016-os adatok alapján sem mondhatunk lényegileg mást a 15-29 éves ﬁatalokról, mint hogy jellemző rájuk a konformitás, nem akarják megdönteni a fennálló status quót, többségükben elfogadják a szüleik életeszményét.
Jellemző továbbra is – bár a 2012-es mértékhez képest csekélyebb – a bizony201

talanság, sok esetben hiányzik belőlük az elkötelezettség, céltalanok, amit
maguk is problémaként érzékelnek nemzedékükben, mindeközben vágynak
a rendezettségre. A 2016-os adatok alapján megﬁgyelhetjük, hogy a ﬁatalok
saját nemzedékükre vonatkoztatott problématérképében a bizonytalanság, a
kiszámíthatatlan jövő és a céltalanság a 2012-es adatokhoz képest erőteljesebben van jelen. A 15-29 évesek passzivitása változatlan, a többségük életéből
hiányzik a civil aktivitás, apolitikusak, közéleti kérdésekhez visszahúzódó attitűddel közelítenek. Szabadidejüket zömmel otthon a képernyők előtt töltik,
mozgásszegény életmód jellemzi őket. A kockázati magatartások – ha van is
különbség a sohasem dohányzók és absztinensek között – egyértelmű növekedést nem mutatnak.
A 2012-es nagymintás kutatás fontos tapasztalata volt, hogy a ﬁatalok az olyan
kérdésekben, ahol diﬀerenciálhatták a válaszukat, jellemzően középre húzó
megoldásokat választottak, 2016-ban ez a középre húzás egyértelműen csökkent, határozottabb véleménynyilvánítás érzékelhető. A középre húzás csökkenése együtt jár a válaszmegtagadás, illetve a válaszelkerülés csökkenésével
is, amely magabiztosabb összképet rajzol a ﬁatalokról. Mindazonáltal a határozottabb véleménynyilvánítás nem jelenti közvetlenül a csendesség mérséklődését.
A korábbi nagymintás ifjúságkutatások eredményeihez viszonyítva a 2012-es,
így a 2016-os kutatás is a csendes attitűd általános jelenlétét mutatja, azaz
a ﬁatalokat nagyobb fokú konformitás, bizonytalanság és passzivitás jellemzi, mint a korábban. Mindez jelentheti azt, hogy az elmélettel kapcsolatosan
megfogalmazott longitudinális elvárás (Nagy – Tibori, 2016) teljesül, azonban
más, nem ennyire technikai kérdések is felvetődnek az új csendes generáció
narratívájával kapcsolatban. Nagy és Tibori (2016) az elmélettel kapcsolatos
kritikájukban megjegyzik, hogy az elméleti alap amerikai generációkra vonatkozik, így korántsem biztos, hogy alkalmas a magyar ifjúság leírására. További
problémaként azonosítják, hogy a narratíva nem beszél a csendesség okairól.
A magyarországi empirikus adatokból kirajzolódó új csendes generáció az
amerikai névadójától meglehetősen különbözik, de jellegében mégis hasonló.
A magyarországi új csendes generációt a korábbi amerikai csendes generációval összehasonlítva különbségeket találhatunk a társadalmi intézmények
iránti bizalomban, illetve a hagyományok követésében. Az amerikai csendes
generáció jellemzője volt az óvatos, konform, biztonságra törekvő magatartás,
amely a status quo fenntartását segítette. A csendeseket a kemény munka és
társadalmi intézményekbe vetett bizalom jellemezte. Többségük korán megházasodott, a családi értékek preferálása is igen fontos helyet kapott az életükben (Strauss – Howe, 1991). A magyarországi új csendes generációt ezzel
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szemben nem feltétlenül jellemzi a magas szintű bizalom, annak ellenére, hogy
az elégedettség és a jövővel kapcsolatos attitűdök jelentős mértékben mozdultak el pozitív irányba 2012-höz képest, amely a gazdasági világválság hatásait
tekintve az egyik legnehezebb év volt Magyarországon. A hagyományok követésében is csak részben találunk valódi különbséget, hiszen a tettekben (elköteleződés, családalapítás, kemény munka) a mai ﬁatalok nem közelítik meg
a névadójukat, ugyanakkor az értékek világában ezek fontossága karakteresen
megjelenik.
Az új csendes generáció narratívája nem állít többet annál, mint – elfogadva
Mannheim (1969), illetve Strauss és Howe (1991; 1997) alapgondolatait a szocializáció hatásairól a generációs karakterben –, hogy a rendszerváltás környékén születő és gyermekkorát töltő magyarországi nemzedék csendes attitűdöket mutat, amely empirikusan is igazolható. A csendesség lehetséges okait – a
krízisek szerepén túl – nem elemzi, elfogadja Strauss és Howe (1991; 1997)
gondolatait a krízisek idején születő nemzedékek csendességéről. Jelen munka
kereteit is szétfeszítené annak vizsgálata, hogy – amennyiben meghatározhatók – hol találhatók ennek a generációnak a határvonalai és azok mennyiben
igazodnak a közkeletű Y és Z generációk határaihoz.

III. Csendes, mégis forradalmi?
Ha hétköznapi megismerésünkre hagyatkozunk, nem is szükséges nagy képzelőerővel rendelkeznünk, hogy nagyon is forradalmi ifjúságot láthassunk.
Elvégre olyan világban élünk, ahol a 16 éves Greta Thunberget Nobel-díjra
jelölik, a tizenéves Jack Andraka sikeres rákkutató, nem mellesleg olyan világban, ahol tizen-huszonévesen nem csak örökség révén léphet be az ember
a milliárdosok klubjába, elég ehhez kitalálni a közösségi médiát, mint Mark
Zuckerberg vagy csak meglovagolni azt, mint Kylie Jenner. Egy egész generáció példaképe lehet a bátor Katniss Everdeen (legalábbis Noreena Hertz
szerint) és vannak olyan tizenéves lányok, akik átkelnek a fél világon csak
azért, hogy férjet találjanak az Iszlám Állam harcosai között. Mi ez, ha nem
forradalmi nemzedék, kérdezhetnénk.
Az empirikus társadalomtudomány eredményei erősítik ugyan a csendes attitűd jelenlétét, ugyanakkor vannak olyan tudományos munkák, amelyek – a
hétköznapi megismerésünkhöz hasonlóan – szélsőségekre hajlamosak. Prensky (2001) például digitális bennszülöttekről beszél, akik egyértelmű nyertesei az információs társadalom korszakának szemben az idősebb generációkba
tartozó digitális bevándorlókkal. Zimbardo (2016) ugyanakkor erősen peszszimista képet fest korunk ifjúságáról, elsősorban a ﬁatal férﬁakról, akiknek
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az identitását értékelése szerint egyenesen tönkretette a technológiai fejlődés.
Az a technológiai fejlődés, amit Prensky egyértelműen az új generáció versenyelőnyeként értékel. A két kiragadott példán kívül számos más tudós, kutató is (pl. Key; Hertz; Hurst; Turkle; stb.) erőteljes megfogalmazásokkal él,
nem beszélve (akár önjelölt) szakértők tucatjairól, akik sikerkönyveket írnak,
blogokat vezetnek arról, hogy milyenek a mai ﬁatalok. És ha a tudomány művelői a megfelelő távolságtartással is mutatják be az eredményeiket, az erős
érdeklődés a média szűrőjén keresztül szenzációt eredményez. Be kell látnunk
tehát, hogy különböző mértékben ugyan, de az ifjúságra vonatkozó hétköznapi
megismerésünk jellemzően sztereotip, idealizált és mediatizált.
A makrofolyamatok és a magyarországi nagymintás ifjúságkutatás eredményeinek összevetése azt mutatja, hogy a válságot követő konszolidáció kedvező folyamatainak hatása megmutatkozik az ifjúság tekintetében direkt (pl.
munkanélküliség csökkenése, kockázati magatartrások stagnálása) és indirekt
módon is (elégedettség és jövőkép pozitív változása). A kézzelfogható problémák visszaszorulása mellett azonban a bizonytalanság és az ezzel járó feszültség növekedése (vagy magas szinteken való stagnálása) is állandósulni
látszik. A bizonytalanság és az ezzel járó feszültség tárgya azonban egyre kevésbé konkretizálódik. A bizonytalanság eredetét keresve többféle hipotézist
is megfogalmazhatunk az individualizáció, illetve a személyiségből származó
feszültségek mentén, de talán a bizonytalan világ hipotézise a legerősebb.
Az elmúlt évek legfontosabb diskurzusait a világ fejlett részén a válságok adták (világgazdasági válság, globális biztonsági válság, migrációs válság), amelyek hatásai szinte egyik napról a másikra váltak kézzelfoghatóvá, sokkolva
a társadalmat. Nassim Nicholas Taleb fekete hattyúnak nevezi az ilyen nagy
horderejű, tömeghatást előidéző változásokat, amelyek legfontosabb tulajdonsága, hogy váratlanok, így előrejelzésük lehetetlen. Ez a megjósolhatatlanság
egyben az információs társadalom egyik alapvető sajátossága is, amely azt jelenti, hogy a fennálló helyzetből nehezen következtethetünk a jövőre. Talán
ezt a bizonytalanságot érzik a ﬁatalok is és elsősorban ennek következménye,
hogy a 2016-os nagymintás ifjúságkutatás adatai alapján sem cáfolható az új
csendes generáció hipotézise.
És hogy mitől lehet mégis forradalmi, azon túl, hogy soha a történelem folyamán nem volt ilyen népes a tizen-huszonévesek tábora. A választ meglátásom
szerint nem a politikai generáció, sokkal inkább a digitális generáció fogalmában találhatjuk meg.
És, ha digitális a generáció, megszólításuk is digitális úton lehet a legsikeresebb,
aminek természetét korábban összefoglaltuk (Székely, 2017). Napjainkban épp
az inﬂuencerek (újabban inspirátorok) felé fordul a marketingszakma és rajtuk
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keresztül kísérli meg elérni a ﬁatalokat. Az ifjúsággal foglalkozóknak mindig érdemes ﬁgyelni a piac újabb és újabb kísérleteit, hiszen a proﬁt kényszere alatt
olyan eredményes megoldások is születhetnek, amelyekből tanulni lehet és kell is.
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A SZERENCSE FORGANDÓ? –
A FELNŐTT MAGYAR LAKOSSÁG JÁTÉKATTITŰDJÉNEK FELTÁRÁSA
A tanulmány a felnőtt magyar lakosság játékokkal, játszással kapcsolatos attitűdjének bemutatására fókuszál. A vizsgálat
alapja egy 2000 fős, felnőtt lakosságra nézve reprezentatív, 2016. év végén készített online megkérdezés volt, amely egy
nagymintás, több mint 8000 fős, 4 modulból álló, a magyar nemzeti szerencsejáték-szervező számára készült keretkutatás
része. A másodelemzés rámutatott arra, hogy a játékról a válaszadóknak spontán módon a szórakozás jutott eszébe elsőként, amelyet elsősorban a gyerekekhez, a kikapcsolódáshoz és a társasjátékokhoz kötnek a legtöbben. A szociális tanulás
sémáit idézi az az eredmény, hogy a legtöbben családosokat tudják leginkább és az időseket legkevésbé elképzelni játék
közben. A vizsgálat felfedte a „jó játék” legfontosabb dimenzióit is: egy játék legyen szórakoztató, izgalmas, kikapcsolódást nyújtó, elgondolkodtató, kösse le a figyelmet, sőt fejlesszen is. Miközben a megkérdezettek több mint fele egyetértett azzal, hogy a játék legyen vicces és legyen annak győztese, kevésbé tekintik fontosnak a nyeremény és a szerencse
jelenlétét, a legkevesebb említést pedig a fizikai képességek szükségessége és a vesztes jelenléte kapta. Mindezek az
eredmények termék- és szolgáltatáskínálatuk optimalizálására késztethetik a legális szervezőket, akiket egyfelől a gyakran
alulszabályozott verseny, másfelől az önként vállalt felelős játékszervezési elvek korlátoznak. A kínálati oldal felülvizsgálatának üzenetét hordozza az az eredmény is, amely szerint a legtöbben a mindennapi tevékenységekből, a munkából és a
tanulásból hiányolják leginkább a játékosságot.1
Kulcsszavak: szerencsejáték, sérülékeny játékosok, játékmotivációk, felelős játékszervezés

A

szerencsejáték-iparág egyrészt az eltérő szabályozási
környezet és az abból fakadó töredezettsége (Europe
Economics, 2004), másrészt a technológiavezérelt új termékeknek is köszönhető kimagasló jövedelmezősége miatt (WLA, 2016) az üzleti, illetve alkalmazott tudományok
érdeklődésének fókuszában áll. Gazdaságpszichológiai
értelemben a szerencsejátékok egyéni, illetve össztársadalmi kockázata helyezi fókuszba e területet (Rose, 2016).
Mindezek ugyanakkor „pusztán” gazdasági, illetve pszichés lenyomatai, következményei az ember, illetve társas
lényként az emberiség játékhoz fűződő évezredes rejtett
vagy nyilvánvaló vonzódásának. Tanulmányunk – egy
megalapozó általános kutatás bemutatásával – arra vállalkozik, hogy egy hazai nagymintás kutatás segítségével
határozza meg a játék lényeges ismérveit, és ennek segítségével a játszó ember, a homo ludens oldaláról világítson rá
a játék és a szerencsejáték közötti különbségekre. A játék
úgy jó, ha komoly – véli a népi bölcselet; kutatási kérdésünknek is ennek szellemében láttunk hozzá. Dolgozatunk
célrendszerének megfelelően a szakirodalmi előzmények
bemutatását is több részre bontottuk. Az első blokkban (1)
a játéktörténet kutatásának tágabb aspektusait, a második
részben (2) a szerencsejátékok és a társadalmi felelősségvállalás kapcsolódásait, harmadik blokkban a témában felelhető (3) nemzetközi és magyar iparági tanulmányokról
adunk áttekintő képet. Ezt követően pedig röviden (4) a
szerencsejáték-piac trendjeit és a magyar nemzeti szerencsejáték szervező minősített termékeit ismertetjük.

Játéktörténet-kutatás előzményei
A játék az élet egész területén folyamatosan jelen van:
ahogyan a ma már kissé megkopott, „túlhaladott” társasjátékok dobozán olvasható volt: 0-99 éves korig, tehát szinte
a bölcsőtől a sírig végig követi az ember életútját; még akkor is igaz ez, ha az emberek a köznapi játékot leginkább
a gyermeki léthez társítják (Tamásiné, 2015). A játszó
ember, mint kutatási terület a filozófusok által is kedvelt
téma. Rahner (1952, p. 30.) az állítja, hogy „a homo ludens csak akkor érthető meg, ha először minden tiszteletet
megadva a Deus ludensről, a játszó Istenről beszélünk”.
Hankiss (1998) Az emberi kaland című – előzőnél alapvetően világibb megközelítésű – kötetében egy külön fejezetet (8. fejezet) szentel annak a kérdésnek, hogy miért
játszik az ember – ha egyáltalán játszik. A játék motivációját Ellis (1973) alapmunkájában a következő elméleti
keretrendszerbe tagolva ragadta meg: (i) energiafölöslegelmélet, (ii) ösztönelmélet, (iii) az előkészítés elmélete,
(iv) az ismétlési elmélet és a (v) relaxációs elmélet. De a
játék társadalomtudományi, pszichológiai, illetve társas
vonatkozásain túl, a téma biokémiai vetületei is a tudományos érdeklődés részei (Grastyán, 1985). Bárminek is hívjuk ezt az emberek által űzött cselekményt, illetve bármi
is hajtja azt, a hatása kétségtelen. A játék még egy olyan
nagyon szigorú tudományban is helyet kapott, mint a matematika - gondoljunk csak a részben magyar vonatkozású, Neumann – Morgenstein-féle (1974) játékelméleti alapokra, amelyek egyébként az üzleti döntéshozatal elméleti
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keretrendszerére is rányomták a bélyegüket (Beckner Salop, 1999), sőt számos történelmi, értelmezéstámogató
leképezéssel is rendelkeznek (Tóth, 2013). Ugyanakkor a
játék – mint sok minden az életben – kétélű: irodalmi és
zenei művek sora, tragikus életsorsok és számos társadalomkutatás támasztja alá, hogy a túlzásba vitt játék káros
(Reith, 2012). A játékok és legfőképpen azok struktúrájának tervezésekor a szervezők számos pszichológiai eredményre támaszkodva alakíthatják ki a legvonzóbbak, legcsábítóbbnak tűnő szolgáltatásaikat (Körmendi - Kurucz,
2010; Bilgihan et al., 2016). A szerencsejátékok továbbá
nem pusztán egyéni, hanem – negatív externális hatásukat
figyelembe véve – aggreált, társadalmi szinten is magas
kockázatokkal járnak (Tessényi, 2015), sőt amennyiben
a kérdést tovább szűkítjük, fókuszba kerül a szerencsejáték-iparág játékfüggőségen keresztül kifejtett társadalmi
hatása is (Hancock et al., 2014), amely átvezet e speciális
felelősséggel kapcsolatos kutatás rövid áttekintésének területére.

a vitatott tevékenységről, csökkentsék a “stigmatizáció”
negatív következményeit és semlegesítsék annak hatását,
ami elsősorban a különböző peres eljárásokban fordulhat
termővé (Grougiou et al., 2015). A szerencsejáték-iparág
CSR-vonatkozásait fókuszba helyező kutatások elsősorban a játékfüggőség - mint speciális társadalmi kockázat
minimalizálásának elméleti és gyakorlati szintű összefüggéseire (Hing, 2003; Blaszczynski et al., 2014), valamint
a CSR riportálási rendszereire (Jones et al., 2009) vonatkoznak. Mindezek alapján jól érzékelhető, hogy a piaci és
az azt kutató szereplőket mozgatja a szerencsejáték-iparág játékfüggőségen keresztül kifejtett társadalmi hatása,
ezért a felelős játékszervezést kritikus iparágág-specifikus
tényezőnek tekinthetjük (Katona - Tessényi, 2016).
Motivációkutatások és a problémás játékosok
Bár a piac szabályozása és a problémás játékosok kezelése a feltörekvő és szerencsejáték vonatkozásban távolról sem intakt Távol-Keleten is kiemelt téma (Chan et al.,
2016), a következőkben az Európában született legújabb
kutatásokra fókuszálva vázoljuk az elégtelen piacszabályozás, a (problémás) játékosok kezelésének, illetve
motivációinak aktuális kutatási vonatkozásait. A francia
piac kapcsán egy 2016-os nagymintás kutatás arra világít rá, hogy a 2010-ben bevezetett átfogó szabályozás
után egyértelműen beazonosítható, sérülékeny (társadalmi szempontból kevésbé stabil) szegmens játszik a nem
engedélyköteles oldalakon (Costes et al., 2016). Olaszországban pedig a szerencsejáték-szektor a harmadik legnagyobb iparággá nőtte ki magát. Ezzel összefüggésben
Talamo – Manuguerra (2016) tanulmánya arra keresi a
választ, hogy vajon a növekvő bevételek ellensúlyozzák-e
a játékból származó (negatív) externális társadalmi költségeket, összességében tehát milyen a szabályozások változását követő össztársadalmi egyenleg. Az eredmények
alapján a szerzők rámutatnak a szerencsejáték-ipar növekvő súlyára mind a legális, mind pedig a pusztán megbecsülhető, szürke és fekete gazdaságban. Az eredmények
rámutattak, hogy a növekvő súly a szerencsejáték társadalmilag is káros hatásának növekedéséhez (pl. növekvő
egyéni eladósodottság) vezetett, amely miatt a szerzőpáros hangsúlyosabb és koncentráltabb állami beavatkozás
mellett érvelnek. Míg Talamo és Manuguerra hivatkozott
munkája elsősorban számot vet, addig egy 2016-os svájci kutatás (Billieux et al., 2016) összegző javaslatokat is
megfogalmaz a problémás szerencsejátékosok vonatkozásában: a kutatók még koherensebb szabályozást és hatékonyabb prevenciót sürgetnek a nemzeti piacon. Sarti és
Moris (2017) kutatása – a szabályozási és össztársadalmi,
költségvetési vonatkozások helyett – inkább a játék egyéni
mozgatórugóit kutatja. A szerzők vitatják a pusztán kognitív szempontok szerepét a játékban, kutatásuk eredménye
egyéb szociális dimenziók és minták hangsúlyos ösztönző szerepére hívja fel a figyelmet. Hankóczi (2015) hazai,
kimondottan pszichológiafókuszú vizsgálatával igazolta a
kapcsolatot a számítógépes játékhasználat motivációi, illetve az önértékelés és szorongás között. Az eredmények
a játék olyan kiemelt motivációra is rávilágítanak, mint
az „eszképizmus” (a valóság problémái elől történő elmenekülés), a „coping” (a játék stresszel, feszültséggel való

A szerencsejáték speciális társadalmi
vonatkozásai
A kockázatoknak természetesen a szerencsejátékok
szervezői is tudatában vannak. Egyes iparágak esetén
jól beazonosítható a pozitív, illetve negatív externáliák,
azaz a nem (teljesen) kompenzált jóléti változások (Mozsár, 2000) kapcsolata: közgazdasági szempontból minél
jelentősebb az adott gazdasági-piaci folyamat esetében az
externális hatás, annál nagyobb az eltérés az egyéni és a
társadalmi határköltség, illetve határhaszon között. A jóléti közgazdaságtan szempontjai alapján, a sikeres internalizálás eredményeképpen a társadalmi és egyéni hasznok
és költségek meg fognak egyezni, azaz végeredményben
megszűnik az externális hatás (Eidelwein et al., 2017).
Bármely CSR (rövidítés angol nyelvből; Corporate Social
Responsibility, magyar megfelelője: vállalatok társadalmi
felelősségvállalása) elmélet és arra épülő gyakorlat eszenciája, hogy minimalizálni tudja az üzleti, illetve gazdasági tevékenységek okozta társadalmi károkat, miközben
képes legyen arra, hogy maximalizálja a társadalmi jólétet (Lindorff et al., 2012). A CSR-szemlélet ugyanakkor
ma még sok esetben inkább kommunikációs séma, mint
stratégiai alappillér az üzleti gyakorlat során, miközben a
tendencia pusztán lassú változása figyelhető meg a hazai
és nemzetközi területeken egyaránt (Győri, 2011; Trapp,
2012). Alapvető, hogy a felelős magatartás célja és hangsúlya szervesen kapcsolódjon a vállalat alapfunkciójához,
tevékenységéhez - tehát a felelősséggel kapcsolatos tevékenységek a szervezet magkompetenciájához illeszkedjenek (Eweje, 2014). Az elmúlt évtizedben az úgynevezett
“stigmatizált”, egyes kutatók elnevezése alapján ún. “bad”
(angol) – vagyis “káros” iparágakat is megkülönböztetik
(Baumberg, 2014). Ilyen iparágak közé sorolja a szakirodalom a dohányipart, a szerencsejáték-ipart, az alkoholés szeszelőállítást és kereskedelmet, a fegyvergyártást,
a cement előállítását, illetve újabban a biotechnológiára
épülő iparágakat is (Cai et al., 2012). Egyes kutatások azt
állítják, hogy a „stigmatizált iparágak” menedzsmentje
tudatosan használja a CSR-t és az azzal összefüggő kommunikációs eszközöket arra, hogy elvonják a figyelmet
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megküzdésben közrejátszott szerepe), valamint a „fantázia” (a megszokott identitásból való kilépés). Amennyiben
figyelembe vesszük az új, digitális nemzedék életmódját,
életfelfogását és az élet minden területén a digitális eszközökhöz kapcsolódó igényeit (Székely – Nagy, 2011), akkor még inkább érdemes felmérni a szerencsejáték-piac és
-termékkínálat jövőképét, amelyre a következő szakaszban térünk ki.

diktálta játékszervezési elveik szűkebb ösvényre tereli
szolgáltatásuk megújításának lehetőségeit, illetve annak
kiajánlását, kommunikálását. A magyar szerencsejátékszolgáltató (Szerencsejáték Zrt., honlapja: http://www.
szerencsejatek.hu/) a magyar piac állami tulajdonú vezető
szereplője például egyetlen olyan terméket sem kínál ma
játékosainak, amely erős kockázati sávba esne a játékkockázatokat értékelő, a piacon jelenleg a legelterjedtebb ún.
GAMGARD minősítés rendszerben (GAMGARD, 2017).
A rendszert a Nemzetközi Felelős Játékszervezési Szövetség (International Responsible Gaming Organisation,
IRGO) fejlesztette egy pszichológusokból és kutatókból
álló nemzetközi szakmai csoport irányításával. Segítségével – tíz standard módon azonosított tulajdonság mentén
– megítélhető, hogy a vizsgált játék mekkora kockázatot
jelent a társadalom ún. "sebezhető csoportjai" számára,
vagyis hozzájárulhat-e a játékszenvedély kialakulásához,
és ha igen, milyen mértékben. Sebezhető játékosoknak
azokat a felnőtteket nevezzük, akik "biológiai, pszichológiai vagy emocionális fogékonysággal rendelkeznek" arra,
hogy túlzásba vigyék a játékot, vagy azokat a játékosokat,
akiknek számára egyéni körülményeik jelenthetnek magasabb kockázatot a szerencsejáték-függőség kialakulásának szempontjából (Balázs et al., 2009). További reális
játékkockázat-mérési lehetőséget egyébként a Magyarországon is tesztelt ASTERIG elnevezésű eszköz kínál (Tessényi – Peren, 2015).

A piac jövője és a hazai játékkínálat adottságai
Egy 2016-ban publikált tanulmány (Technavio, 2016)
szerint a szerencsejáték-piacot az elkövetkező években öt
– egyébként más iparágat is érintő – hatás éri.
(i) Hatás 1: Egyre több női játékos vesz majd részt a
játékokban: a trendek azt mutatják, hogy az elkövetkező pár évben egyre több nő vesz részt az online
játékokban.
(ii) Hatás 2: A hitel- és debitkártyák egyre szélesebb
körű terjedése lesz megfigyelhető: az online szerencsejáték piac számára a különböző országokban jelenlévő jogi problémák okozzák a legnagyobb kihívást. Az online szerencsejátékot azonban nem lehet
folyamatosan és teljes mértékben elzárni a játékosok
elől, hiszen proxy szervereken keresztül el tudják
érni a blokkolt weboldalakat is, és nemzetközi hitel-,
illetve debitkártyákkal könnyedén játszhatnak.
(iii) Hatás 3: Jelentősen átalakulnak a játékszokások:
a szerencsejáték-applikációk és a közösségi szerencsejáték egyre növekvő népszerűsége azok a fő tényezők, melyek várhatóan jelentősen hozzájárulnak
a piac bővüléséhez az elkövetkezendő években. A
közösségi játékok F2P (free-to-play, ingyenesen
játszható) modelljeinek egyre növekvő elfogadása
bővíteni fogja a piacot. Ez a modell közvetlenül nem
termel bevételt, ehelyett azokból a virtuális javakból
származik a bevétel, melyet a játékosok azért vesznek meg, hogy újabb funkciókat kaphassanak vagy
előnyöket szerezhessenek a játék során.
(iv) Hatás 4: Bővül az alternatív fizetőeszközök használata: az online szerencsejáték lehetővé teszi a játékosok számára a virtuális fizetőeszközök használatát,
mely csökkenti a készpénz használatával járó olyan
kockázatokat, melyek a hagyományos szerencsejáték esetén fennállhatnak.
(v) Hatás 5: Változó marketingstratégiáknak leszünk
szemtanúi: a fejlesztők egyre inkább a közvetlenül
a mobilalkalmazásból küldhető értesítéseket használják. A legnagyobb kihívást most az jelenti, hogy
az applikációkon és a közösségi médiában személyre
szabott üzenetekkel szólítsák meg az ügyfeleket.

Módszertan
A tanulmányban ismertetett kutatás célja az volt, hogy
felmérjük a felnőtt magyar lakosság játékokkal, illetve
játszással kapcsolatos attitűdjét, ezen belül a szerencsejátékokról alkotott képet, a játékosok szokásait, illetve mozgatórugóit. Mindehhez kapcsolódva különös tekintettel a
következő kérdéseket vizsgáltuk a magyar minta válaszain (a kutatási kérdéseket Q1-Q6-ig jelöljük és hivatkozzuk
a tanulmányban):
Q1: Hol helyezkednek el egymáshoz képest a játékok játszási gyakoriság és népszerűség szempontjaiból?
Q2: Milyen a jó játék? Milyen tulajdonságok kapcsolódnak a játékokhoz, játékosokhoz?
Q3: A „jó játék” ismérveit azonosító spontán válaszokban megjelennek-e a szerencsejátékok karakteres
tulajdonságai?
Q4: Milyen tulajdonságokat látnak a szerencsejátékosok
a játékokban? Mennyire igénylik a játékot az életükben?
Q5: Milyen körülmények jellemzik egyik („szerencsejátékos”) és másik („játékos”) csoportot?
Alapvetően modellalkotási szándékkal fogtunk hozzá
a kutatáshoz, így tudományos érdeklődésünk középpontjában elsősorban a játszási gyakoriság és a népszerűség,
illetve a szerencsejátékok modellszerű feltérképezése állt.
Fontos, a szerencsejáték-szervezőket folyamatosan mozgató kérés ugyanakkor, hogy milyen játékokkal lehetnek
továbbra is vonzóak a technikai újításokkal egymást szinte túllicitáló versenytársaktól egyre zsúfoltabbá váló piacon. A legális, főképp nemzeti tulajdonban lévő, de min-

Az új generációk nagykorúvá válása, valamint a digitalizáció az ajtón sokkal inkább dörömbölő, mintsem
kopogtató kihívásai nagy feladatok elé állítják a legális piacon és módon működő, koncesszióval rendelkező szervezőket, hiszen mindezek a változások folyamatos megújításra, szolgáltatáskínálatuk optimalizálására késztethetik
őket, miközben – pontosan a társadalmi veszélyek minimalizálása érdekében – önként vállalt, illetve jogszabályok
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denképp állami koncesszióval rendelkező szervezőket a
piaci hatások olyan termék- és szolgáltatásfejlesztések felé
terelik, ahol versenyképes megoldást kell találniuk a felelős játékszervezési elvek betartása mellett is. Mindezzel
összefüggésben, az előbbi kérdések mellett egy további,
hatodik kérdés megválaszolását is célul tűztük ki a vizsgálat során.

jelen tanulmány során elsősorban az elsőt használtuk fel.
Az egyes kérdésekre adott válaszok esetén rendre feltüntettük, hogy melyik minta adatait elemezve vontuk le a
következtetést. A kutatás a játékokkal/játszással kapcsolatos attitűdöket, ezen belül a szerencsejátékokról alkotott
képet kívánta felmérni, ennek megfelelve alakítottuk ki a
kérdőívet, így a kérdőívek tervezésekor kiemelt figyelmet
fordítottunk arra, hogy a szerencsejátékokra vonatkozó
kérdések ne befolyásolják az általános játékokkal foglalkozó kérdéseket, ezért azokat a kérdőív második felében, az
általános kérdéseket követően szerepeltettük.

Q6: A kérdésekre adott válaszok feldolgozása után célunk
volt azt is értékelni, hogy hol kínálkozhat-e még további, motivációalapú játékfejlesztési lehetőség egy
felelős, legálisan működő játékszervező számára?

Eredmények ismertetése
Az eredmények ismertetését a tanulmány második fejezetében (Módszertan) ismertetett kutatási kérdések (Q1Q5) mentén végezzük, majd összegezzük a modellalkotási
kísérleteinket és annak eredményét, végül a konklúzió
fejezetben térünk vissza a jövőbeli lehetőségeket célzó,
átfogó kutatási kérdés (Q6) megválaszolásához.

A tanulmány alapjául szolgáló online kérdőíves kutatás
két fő részből állt, egy nagymintás reprezentatív kérdőíves kutatásból és egy szintén kérdőíves kutatásból, amely
azonban nem reprezentatív mintavétellel készült. A másik
kutatási rész – amelyet jelen tanulmány keretében nem
tárgyalunk – a Szerencsejáték Zrt. saját oldalain közzétett
link használatával megvalósuló kutatás volt. A reprezentatív nagymintás kutatás különlegessége az volt, hogy a
8000 fős alapmintáját négy önálló, egyenként 2000 fős,
önmagában is reprezentatív alminta alkotta, amelyek elkülönülő tematikával, de közös kérdésekkel (pl. játékszokások és demográfia) is bírtak, így a különböző kérdéseket
eltérő, ugyanakkor stabil elemszámmal vizsgálhattuk. Az
elemzés során a lehetőségek szerint törekedtünk arra, hogy
a teljes adatbázis megoszlásait mutassuk be, hiszen így tudtuk leginkább biztosítani a becslések pontosságát a mintavételből származó hiba minimalizálásával, ugyanakkor a
részminták egyaránt reprezentatívak voltak, így az azokra
épített következtetések is érvényesek. A négy alminta a
következő kérdéskörök mentén különült el: játékok, játékosok, felelős játék, játékszervezők és megítélésük, amelyből

(i)

Eredmények a Q1 vonatkozásában (Hol helyezkednek el egymáshoz képest a játékok játszási gyakoriság és népszerűség szempontjaiból?):

A legnépszerűbb játékoknak a számítógépes játékok
bizonyultak. Alig lemaradva a legnépszerűbb játékoktól
a keresztrejtvényeket és a számsorsjátékokat említették.
Az 1. ábrán bemutatott módon látható, hogy magas volt
még az említés aránya a kaparós sorsjegynek és a hagyományos társasjátéknak, amit a válaszadók több mint fele
említett. Ezeket követték a mobiltelefonos játékok, a (televíziós) kvízjátékok, a sport és a nyereményjátékok, amelyeket a válaszadók több mint 30%-a jelölt meg. Az ös�szes válaszadó (N=8000 fő) kb. negyede játszik internetes

1. ábra A játékok játszási gyakoriság szempontjából

Kérdés: Kérem, jelölje meg, hogy az alábbi játékok közül melyekkel játszott az elmúlt egy évben
(valamilyen rendszerességgel)! (N=8000; mind a négy alminta)
Forrás: Kutatópont (2016)
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kártyajátékokat, videojátékokat és offline (hagyományos)
kártyajátékokat.
Szociodemográfiai jellemzők szerint vizsgálva az
egyes játékok népszerűségét megállapíthatjuk, hogy a
legnépszerűbb játéktípussal – a számítógépes játékokkal –
játszók között felülreprezentáltak a férfiak (72 vs. 65 százalék). Az életkornál a 40 éveseknél látunk egy jelentős
töréspontot, ahol a negyven feletti korosztály 65 százaléka említette, hogy játszott az elmúlt évben számítógépes
játékokkal, míg a fiatalabbak nagyjából háromnegyede
(30-39 évesek 72 százaléka, 18-29 évesek 78 százaléka).
Az életkor mellett az iskolai végzettségnél is egyfajta „lejtőt” érzékelhetünk: az alacsonyabb iskolai végzettségűek
magasabb arányban játszanak számítógépes játékokkal,
mint a magasabb végzettségűek (legfeljebb 8 általános
végzettséggel bírók 77 százaléka játszik, az érettségizettek 68 százaléka, a diplomások 63 százaléka). A második
legnépszerűbb játék, a keresztrejtvény említése felülreprezentált a nők és az érettségizett, vagy magasabb iskolai
végzettséggel rendelkezők között. A nők háromnegyede
(74 százalék) említette, hogy játszott vele az elmúlt évben, míg a férfiak valamivel több, mint fele (55 százalék).
A számítógépes játéknál, az iskolai végzettség, illetve az
életkor mentén tapasztalt „lejtő” a keresztrejtvény esetében is jelen van inverz formában. A 40 évesek vagy
fiatalabbak körülbelül 60 százaléka játszott keresztrejtvénnyel, míg az idősebbek esetében emelkedő tendenciát
látunk, a legidősebbek (60 évesek vagy idősebbek) közel
háromnegyede (71 százalék) fejtett keresztrejtvényt az
elmúlt évben. Az iskolai végzettség esetében szintén az
érettségi időszaka jelenti a törésvonalat, amely alatt nem
éri el a kérdezettek hattizedét a keresztrejtvényt fejtők
aránya, míg a felett négy megkérdezettből hárman (73
százalék) számolnak be ilyen elfoglaltságról. A sorban
következő számsorsjátékokat a 40 év feletti válaszadók

jelölték meg leginkább (70 százalék vagy felette), nemek
alapján látványos különbségeket nem regisztrálhatunk és
az iskolai végzettség is alapvetően az életkorra épül (betöltött 18. év, mint jogszabályban előírt alapvető belépési
küszöb).
(ii)

Eredmények a Q2 vonatkozásában (Milyen a jó játék? Milyen tulajdonságok kapcsolódnak a játékokhoz, játékosokhoz?):

A válaszadók leginkább azt várják a játéktól, hogy
szórakoztasson, kapcsoljon ki a mindennapokból és tanítson valamit. A megkérdezettek (N=2000 fő, játékok
alminta) több mint fele egyetértett azokkal az állításokkal is, miszerint a játék építsen szellemi tudásra, legyen
vicces és a játéknak legyen győztese, ahogyan azt a 2.
ábra mutatja. Egy szerencsejáték-szervező szemüvegén
keresztül vizsgálva a válaszokat, érdekes eredmény, hogy
kevésbé tekintik ugyanakkor fontosnak a nyeremény és a
szerencse jelenlétét a válaszadók, a legkevesebb említést
pedig a fizikai képességek szükségessége és a vesztes jelenléte kapta.
A szociodemográfiai háttérváltozók szerint vizsgálva a
kérdést azt láttuk, hogy a játék szórakoztató jellege általában minden részcsoportban egyformán fontos, egyedül az
életkorban látunk jelentősebb különbséget: az ötven felettieknek számára fontosabb a szórakoztató jelleg, négyből
hárman említették meg ezt a tulajdonságot. A kikapcsolódást pedig leginkább azok tartják az átlagoshoz képest
fontosabbnak, akik érettségivel vagy annál magasabb iskolai végzettséggel rendelkeznek, itt az életkor nem mutat
erős kapcsolatot. A szerencsejáték-jellegre utaló nyeremény fontossága nők és az 50-59 év közöttiek esetében
jelenik meg az átlaghoz képest erőteljesebben. A szerencse jelenlétét a játékban a 30-39 év közötti, valamint a 60

2. ábra A játékoktól „elvárt” tulajdonságok bemutatása

Kérdés: Ön szerint mennyire fontos, hogy egy játék…? (N=2000; játékok alminta)
Forrás: Kutatópont (2016)
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feletti válaszadók ítélik az átlaghoz képest fontosabbnak.
Ugyancsak magasabb arányban ítélik fontosnak a szerencsét a nők, a községekben élők és a szakmunkás bizonyítvánnyal rendelkezők.

tében nem ezek szerepelnek az első helyeken, így vélhetően a tanult, generációkon átörökített társas élmények
erősebbnek bizonyultak voltak, mint a jelenlegi játékszokások, illetve preferencia.
A Q4 (Milyen tulajdonságokat látnak a szerencsejátékosok a játékokban? Mennyire igénylik a játékot az
életükben?) és Q5-ös (Milyen körülmények jellemzik
egyik és másik csoportot?) kérdésekre adott válaszokat
- azok logikai kapcsolódása miatt - egybe szerkesztve
ismertetjük:
A játékok vizsgált tulajdonságainak egymáshoz kapcsolódó viszonyát jól jelzik a 3. ábrán látható Spearman-féle korrelációs értékek, amelyek annak ellenére,
hogy többségében szignifikáns pozitív irányú kapcsolatot mutatnak az egyes tulajdonságok között, a „jó játékról” való gondolkodásban mégis egy látens struktúrát sejtetnek. A legerősebb kapcsolatot a „győztes” és
„vesztes” igénye mutatja, amit a „szórakoztató” tulajdonság és a „kikapcsolódás a mindennapokból” elváráspár követ. A kérdéseket a játékok alminta adatain
elemeztük (N=1915 fő).
A szerencsejátékot leginkább jellemző tulajdonságok
a „kapjon szerepet a szerencse” és a „legyen nyeremény”
mutatják egymással a legszorosabb együtt járást. A „szerencse” kapcsolata az összes vizsgált tényezővel szignifikánsnak mutatkozik, ugyanakkor a „nyeremény igénye”
független a „szórakoztató” és a „mindennapokból kiszakító” tulajdonságtól. Maximum likelihood módszerrel végzett faktoranalízis során vizsgálva a fenti tulajdonságokat
három, a 4. ábrán is látható, karakteresnek tűnő faktor
rajzolódott ki.

(iii) Eredmények a Q3 (A spontán válaszokban megjelennek-e a szerencsejátékok karakteres tulajdonságai?)
vonatkozásában:
A specifikus kérdéseket megelőzően - rögtön a kérdőív legelején - nyitott kérdésként is feltettük, hogy „Mi
az a három dolog, ami először eszébe jut arról, hogy játék?”, illetve azt, hogy „Mitől jó egy játék?”. A spontán
válaszokat (N=2000) elemezve, azt láthatjuk, hogy a
válaszadóknak egyértelműen (1) a „szórakozás” jutott
eszébe elsőként a játékról, amit a (2) „gyerekek”, (3) a
„kikapcsolódás”, (4) a „kártya” és végül a (5) „társasjáték” szavak követtek. Ennek megfelelően a kutatás alapján kijelenthető, hogy a játékkal szemben megfogalmazott legfontosabb elvárás, hogy szórakoztasson, legyen
izgalmas, kapcsoljon ki, gondolkodtató legyen, kösse le
a figyelmet és fejlesszen. Szintén érdekes eredményként
rögzíthetjük, hogy az olyan szerencsejátékokhoz erősen
kötődő klasszikus kifejezések, mint a „szerencse” vagy a
„lottó(játék)” az asszociáció során ugyan megjelentek, de
nem számottevő mértékben. Ugyanakkor a „nyeremény”
vagy a „nyerés” kifejezés a „jó játék” ismérvei között is
megjelennek. Figyelemreméltó tény, hogy a játékra vonatkozó asszociációk során erős volt a „kártyajáték” és
a „társasjáték” említése. Ezek a konkrét játékfélék közül
a legerősebben jelentek meg, míg a játszott játékok ese-

3. ábra A játék tulajdonságainak korrelációs mátrixa
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0,06
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0,28

0,20
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0,19

0,08
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(Spearman korrelációs együtthatók; N=1915; játékok alminta)
Forrás: saját szerkesztés (2016)
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képzett kétfaktoros struktúrában is helyet kap az élménykereső faktor, míg az eredmény- és a folyamatorientált faktorok egyfajta összeolvadását láthatjuk az újonnan képzett szerencsejátékos faktorban. Mindez alapjában véve azt jelenti,
hogy a játék vonatkozásában a szerencsejáték fontosabb tulajdonságai különválnak magától az élménykereséstől és egy
önálló „szerencsejátékos” karaktert rajzolnak meg (5. ábra).

4. ábra Az első faktoranalízis segítségével feltárt
faktorok és összetevőik
élményorientált

eredményorientált

folyamatorientált

0,32

0,17

0,54

legyen győztes

0,17

0,93

0,11

legyen nyeremény

0,02

0,47

0,36

a fizikai képességre
építsen

0,05

0,19

0,58

szórakoztató legyen

0,80

0,09

0,06

vicces legyen

0,44

0,10

0,30

tanítson, fejlesszen

0,51

0,08

0,46

kikapcsoljon
a mindennapokból

0,67

0,02

0,05

legyen vesztes

0,03

0,61

0,16

szerepet kapjon
a szerencse

0,09

0,37

0,43

a szellemi tudásra
építsen

5. ábra A második faktoranalízis segítségével feltárt
faktorok és összetevőik

szórakoztató
legyen
kikapcsoljon a
mindennapokból
szerepet kapjon a
szerencse
legyen nyeremény
legyen győztes

Élményorientált, eredményorientált és folyamatorientált
faktorszórók (N=1892; játékok alminta)
Forrás: saját szerkesztés (2017)

0,95

0,07

0,56
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0,08

0,74

0,01

0,64

0,16

A fenti két faktort szociodemográfiai ismérvek szerint
megvizsgálva (lásd 6. ábra) megállapíthatjuk, hogy a szerencsejátékos attitűdben nincs szignifikáns különbség férfiak és nők között, ugyanakkor az élmények a nők számára
sokkal fontosabbak egy játékban, mint a férfiak esetében. A
korcsoportokban csupán a szerencsejátékos faktor esetében
találtunk szignifikáns összefüggést, amely a 30-39 évesek
és 50 év felettiek esetében tárt fel pozitív kapcsolatot.
6. ábra A szerencsejátékos és az élményorientált
faktorok szociodemográfiai jellemzői

nem

Habár a fent ismertetett „hármas faktorstruktúra” jól
interpretálható üzleti szempontból is, szigorúan vett statisztikai értelemben sajnos mégsem mutatkozik stabilnak
(a gyenge kommunalitások és a faktorszórók is a modell
elvetése mellett érvelnek), ezért különböző modellvariációk tesztelése után egy kétfaktoros modellt találtunk a
leginkább stabilnak: az eredeti modellben szereplő 10 változóból mindösszesen öt olyan marad, amelyik statisztikai
szempontból is megfelelőnek tekinthető.
Az új modell esetén (N=1892; játékok alminta) az első
faktor 27 százalékot, a modell 52 százalékot magyaráz meg
a teljes varianciából. A modell illeszkedése is elfogadható
(Khi: 2,345; df.: 1; sig.: 0,126), hiszen faktoranalízis értelmezése esetén a Khi-négyzet azt mutatja, hogy a mért változók
korrelációs mátrixa, illetve a faktorok segítségével becsült
korrelációs mátrix nem különbözik szignifikánsan egymástól, így a modell illeszkedése megfelelő. Az ennek mentén

korcsoportok

iskolai
végzettség
Total

férfi
nő
18-29
30-39
40-49
50-59
60+
alap
közép
felső

szerencsejátékos
-0,03
0,02
-0,15
0,06
-0,10
0,06
0,06
0,06
-0,03
-0,13
0,00

élményorientált
-0,09
0,08
-0,05
-0,06
-0,01
0,04
0,04
-0,13
0,12
0,14
0,00

(N=1892; játékok alminta)
Forrás: saját szerkesztés (2017)

Megfigyelhető volt, hogy az iskolai végzettség esetében mindkét faktor statisztikailag is szignifikáns kapcso-
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élményorientált

Szerencsejátékos és élményorientált faktorszórók
(N=1892; játékok alminta)
Forrás: saját szerkesztés (2017)

1. Élményorientált faktor – ennek legfontosabb alkotótényezői a „szórakozás”, a „kikapcsolódás”, a „fejlesztés” és a „humor”. A „jó játék” tehát kikapcsol
a mindennapokból és élményt adva, szórakoztatva
tanít.
2. Eredményorientált faktor – az így kirajzolódó „jó
játék” során van „nyeremény”, de mindenképpen
van „győztes” és nem szükségszerűen, de lehet a játéknak „vesztese” is. Az „eredményt” a központba
helyező faktor élesen elkülönül az „élmények” igényétől. Az eredményorientált attitűdöt mutatók nem
kikapcsolódást keresnek, hanem a győzelemért és/
vagy nyereményért játszanak.
3. Folyamatorientált faktor – a folyamatra koncentráló faktor a „jó játék” ismérveiként azonosítja, hogy
építsen a „szellemi tudásra”, építsen a „fizikai képességekre”, építsen a „szerencsére”.
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latot mutatott: a magasabb iskolai végzettségűek az átlaghoz képest jobban keresik az élményeket a játékban, míg
az alacsonyabb végzettségűek jellemzőbben várják el egy
játéktól, hogy szerepet kapjon benne a szerencse, legyen
győztes és nyeremény társuljon a játékhoz.
A játékosságot a válaszadók a különleges közösségi alkalmakhoz, a családhoz, a barátokhoz, illetve az egyedül
töltött szabadidőhöz kötik, ahogyan ezt a 7. ábra is alátámasztja. A játékalkalmak középmezőnyében helyezkednek el a mindennapos tevékenységek, kevés játékosságot
látnak a válaszadók ugyanakkor a munkában és a tanulásban. E mellett ugyanakkor megfigyelhető az, hogy az élet
különböző területein a nők a férfiakhoz képest általában
inkább érzékelik a játékosságot. Életkor szerinti csoportokban vizsgálódva megállapíthatjuk, hogy a 18-29 évesek
számára leginkább a baráti kapcsolataikban jelenik meg a
játékosság, míg a harmincasok között a baráti kapcsolatok
mellett a család esetében is felülreprezentált a játékosságot
megtapasztalók aránya. Összességében a negyvenes-ötvenes generáció tapasztalja meg legkevésbé a játékosságot,
körükben a család mellett a különleges alkalmak és a munka jelenti azokat a tereket, ahol jelen van a játék. A 60 felettiek között a család és a különleges alkalmak mellett gyakori helye a játékosságnak az egyedül töltött szabadidő is.

hiányolják a játékosságot, a harmincasok és negyvenesek a
munka területéről (36 és 39 százalék), 50 év felettiek pedig
a mindennapok mellett a családdal és barátokkal töltött időből hiányolják az átlagoshoz képest jobban a játékosságot.
8. ábra A játékosság hiánya az élet különböző területein

Kérdés: Az élete mely területéről / területeiről hiányolja
a játékosságot? (N=2000; játékok alminta)
Forrás: Kutatópont (2016)

A fentiekben definiált két faktor (élményorientált, illetve szerencsejátékos) a legtöbb területen nem mutat
kapcsolatot a kérdezett területekkel: ez azt jelenti, hogy
ugyanolyan mértékben hiányolják a játékosságot általában
a különleges alkalmakból, a családdal, vagy az egyedül
töltött szabadidőből, illetve a tanulás és munka világából
azok, akik az élményt, illetve, akik a szerencsét keresik
inkább a játékokban. Kivételt képez ez alól a következő két
terület: a „mindennapi tevékenységek” és a „baráti kör”.
Az élményorientáltak a mindennapokból inkább hiányolják a játékosságot, míg a szerencsejátékos faktor a baráti
kör esetén mutat pozitív kapcsolatot a vizsgált kérdéssel.
A kutatásban arra is volt lehetőségünk, hogy sokféle játékkal kapcsolatos tapasztalatokra, játszási intenzitásra is
rákérdezzünk. A legnépszerűbb játékoknak a számítógépes
játékok, a keresztrejtvény és a számsorsjátékok bizonyultak.
Magas volt még az említés aránya a kaparós sorsjegynek
és a hagyományos társasjátéknak (amelyek nem pusztán a
pénzben játszott játékokat takarják), ez utóbbit például a válaszadók több mint fele említett a mintán (N=1892; játékok
alminta). Az eredmények értelmezésekor javasolt ugyanakkor figyelembe venni a játszók arányát, hiszen a relatíve
kevesek által játszott játékokra (10 százalék alatt: casino és
lóversenyfogadás) vonatkozóan kevésbé stabil következtetéseket vonhatunk le. Munkánk egyik alapvető kérdése, hogy
a „jó játék” ismérve alapvetően megkülönbözteti-e a szerencsejátékokat játszókat általában a homo ludens-től, tehát a
„játszó” embertől. Általánosságban megállapítható, hogy
a játszók körében (N=2000 fő, játékok alminta) szinte az
összes játéklehetőség esetében felülreprezentáltak az élményeket keresők. A szerepjátékok és különösen két szerencsejáték, az online sportfogadás és a kaszinó esetében ugyanakkor nincs szignifikáns különbség a játékot játszók és azt nem
játszók között abban, hogy a jó játékban az élményt vagy
a szerencsét keresik. Mindez azt húzza alá, hogy a játszók
(játékra nyitott emberek, bármilyen motiváció is hatja őket)
elsősorban a játékért magáért kapcsolódnak bele egy-egy játékfolyamatba, ebben nem befolyásolja őket az élmény, vagy

7. ábra A játékosság megjelenése
az élet különböző területein

Kérdés: Az Ön életének különböző területein mennyire
van jelen a játékosság? (N=2000; játékok alminta)
Forrás: Kutatópont (2016)

A fentieknek megfelelően a mindennapi tevékenységekből, a munkából és a tanulásból hiányolják leginkább a játékosságot a válaszadók (lásd 8. ábra). A kitöltők (N=2000
fő, játékok alminta) kb. negyede nem jelölt meg egyetlen
ilyen területet sem, és húsz százalék alatt maradt azok aránya, akik magánszférájukban (család, barátok, egyedül töltött szabadidő, különleges alkalmak) élik meg a játékosság
hiányát. Az adatokat elemezve kitűnik, hogy a férfiak kevésbé hiányolják a játékosságot: ők azok, akik gyakrabban
állítják azt is (26 vs. 22 százalék), hogy nincs olyan terület,
ahol hiányt szenvednének a játékból. A nők, bár gyakrabban tapasztalják meg a játékosságot, mégis ők érzik inkább
hiányát, elsősorban a mindennapokból (35 százalék). A különböző korcsoportokra tekintve pedig az a feltűnő, hogy
a legfiatalabbak (18-29 évesek) jóval kevésbé jelölték meg
azt a választ, hogy nincs olyan terület, amelyről hiányolják
a játékosságot (15 százalék). A legfiatalabbak mindeközben
a tanulás (38 százalék) és a munka (36 százalék) területéről
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szerencseorientációjuk. A szerencsejáték-faktor legerősebb
pozitív összefüggéseket a szerencsejátékok közül a hagyományos (offline) sportfogadás, a kaparós sorsjegy, a számsorsjáték és a nagyon elterjedt internetes kártyajáték (amely
jellemzően online felületen szervezett, országokon átívelő
szerencsejáték) esetén mutatott. Szintén pozitív viszonyulást
láthatunk a nyereményjátékok, a video- és számítógépes játékok irányába és negatívat a sport vagy a hagyományos társasjátékokkal, illetve a kártyajátékokkal (amelyek gyakran
nem tétfizetéshez kötött szerencsejátékok) kapcsolatban. Az
élményorientált faktor némileg elkülönül a szerencsejáték
faktortól a játszott játékokat tekintve, azonban több hasonlóság is megfigyelhető. A faktor átlagértékeinek különbségeit értékelve a játékok almintán (N=1892 fő) (lásd 9. ábra)
láthatjuk, hogy legerőteljesebb negatív irányú kapcsolat egy
klasszikus szerencsejátékkal és a lóversenyfogadással áll
fent. A többi vizsgált szerencsejáték esetében nincs szignifikáns kapcsolat, csupán egyetlen esetben, a számsorsjátékoknál látunk pozitív kapcsolatot. Ezen kívül a többi játék
esetén – legyenek azok hagyományos vagy online játékok
– jellemzően pozitív kapcsolatot regisztrálhatunk.

Következtetés
A tanulmány a felnőtt magyar lakosság játékokkal, játszással kapcsolatos attitűdjének összesen öt kérdés mentén
történő feltárását, illetve modellszerű bemutatását tűzte
ki alapvető célul. A nagymintás kutatás másodelemzése
megerősítette azt az előzetes feltételezésünket, hogy a játékot elsősorban szórakozási formának tekintik a magyarok, és általánosan a gyermeki léthez társítják azt – mindez alapvetően visszatükrözi a szakirodalomban leírtakat.
A modellalkotás kapcsán faktoranalízis segítségével két
csoportra osztottuk a játékosokat, az egyik csoport tagjait
elsősorban a szerencsejáték-jellemzők (különösképpen a
nyerés és vesztés lehetősége) vonzzák, míg a másik csoport
tagjait a játék élménye fűti. Megállapítottuk, hogy az utóbbi csoportban több női és több jól kereső játékos található,
míg felelős játékszervezési oldalról lényeges megállapítás
az is, hogy „a nyerés vágya” a másik faktor mentén erősebb, ahol ugyanakkor az alacsonyabb keresettel rendelkezők találhatók meg túlsúlyban. Ez az eredmény összecseng
a külföldi kutatások eredményével is, ahol szintén kimutatott, hogy az egyre szélesebb körben elérhető szerencsejátékok az alacsonyabb jövedelemmel rendelkező rétegeknél
tejednek. A két faktor (szerencsejáték és élmény) összehasonlítására vonatkozó hazai eredmények azt mutatják,
hogy bár a „jó játék” meghatározásánál statisztikailag is
igazolhatóan elkülönül a szerencse- és az élménykeresés,
a játszási gyakorlat valóságos síkján nem válnak élesen el
egymástól a csoportok hazánkban. A szerencsejátékokhoz
kapcsolódó motiváció is nagyon hasonlóan alakul más
játékokkal összehasonlítva: leginkább a számsorsjátékok
esetén mutatkozik meg ez a kettősség, hiszen azokat mind
az élmény, mind a szerencse tekintetében keresik a magyar
játékosok. Ebben a mintázatban vélhetően nagy szerep jut
a tradíciónak, amely (nem tudatos módon) felülírhatja az
egyéni, akár kifejezett, akár látens játékpreferenciákat is.
Vizsgálatunk feltárta, hogy mit jelent a „jó játék” a magyar
felnőtt lakosság számára. Ennek alapján a „jó játék” mindent tud: szórakoztat, izgalmas, kikapcsolódást nyújtó és
elgondolkodtató jellemzőkkel bír, emellett leköti a figyelmet, mindeközben fejleszt is. A megkérdezettek több mint
fele egyetértett azzal, hogy a játék legyen vicces és legyen
annak győztese, kevésbé tekintik ugyanakkor fontosnak a
nyeremény és a szerencse jelenlétét. A legkevesebb említést ezzel összefüggésben pedig a fizikai képességek szükségessége és a vesztes kifejezett jelenléte kapta. A hazai
játékkutatás általános eredményei a fentiek alapján azt
húzzák alá, hogy a magyar felnőtt lakosság egészére nézve
általánosságban nem jellemző a kockázatosabb és keményebb szerencsejáték-dimenziók „hajszolása”; az emberek
igénylik és nyitottak a játékra, de az életet jellemzően nem
tekintik a szerencsejáték terepének, hanem megmaradnak
az általános homo ludens szintjén, amelyet egy természetes, de szolid játékösztön vezérel (Huizinga, 1956). Ami
a felelős játékfejlesztéssel összefüggő lehetőségeket (Q6)
illeti, az eredmények arra engednek következtetni, hogy
a hazai piacon van tere olyan, elsősorban digitális alapú
termék- és szolgáltatásfejlesztésnek, illetve átalakításnak,
amely nem operál kockázatos szerencsejáték-dimenziókkal (vesd össze GAMGARD értékelési szempontok),

9. ábra A szerencsejátékos és az élményorientált
faktorok az egyes játékokat játszók szerint

játékok

szerencse- élményjátszók
játékos
orientált
aránya (%)
(a játékot (a játékot
(N=8000 Fő)
játszók)
játszók)

számítógépes
játék
keresztrejtvény
számsorsjáték
kaparós sorsjegy
hagyományos
társasjáték
mobiltelefonos
játék
kvízjáték
sportjáték
nyereményjáték
internetes kártyajáték
videójáték – játékkonzol
offline kártyajáték
hagyományos (offline) sportfogadás
szerepjátékok
online sportfogadás
casino
lóversenyfogadás

68

0,03

0,05

65
64
59

0,01
0,04
0,07

0,06
0,05
-0,03

52

-0,06

0,10

49

-0,01

0,06

42
35
33

0,02
-0,10
0,08

0,08
0,05
0,09

27

0,10

0,09

24

0,06

0,05

23

-0,07

0,14

15

0,09

0,04

14

-0,02

0,05

11

0,08

-0,05

6
2

-0,07
0,02

-0,06
-0,54

(Faktorátlagok összevetés, N=1892; játékok alminta)
Forrás: saját szerkesztés (2017)

VEZETÉSTUDOMÁNY / BUDAPEST MANAGEMENT REVIEW
L . É V F. 2019. 4 . S Z Á M / I S S N 0133 - 0179

D O I : 10.14 26 7/ V E Z T U D. 2019.0 4 .0 5

52

CIKKEK, TANULMÁNYOK
hanem pusztán a játékért (amely nem nélkülözi a nyereményt és a szerencsefaktort), önmagáért folyik. Az értékelés áttételesen arra is rámutatott, hogy a hazai nemzeti
játékszolgáltató kínálatában található (kevésbé kockázatos, ugyanakkor jó fedezettel rendelkező) számsorsjátékok
tradícióra alapozott pozicionálása támogatja a felelős értékesítést is. A továbbfejlesztés eredményes irányaira enged
ugyanakkor következtetni az a kifejezett hiányérzet, amely
a mindennapos tevékenységekből, a munkából (vagy annak szünetéből) és a tanulásból hiányolja leginkább a játéklehetőségeket. Mivel a tanulás mai felfogás szerint (is)
élethosszig tart, így önmagába ez nyitott fejlesztési pozíció
is felelős, márkázott piacnyitási lehetőséggel kecsegtet a
legális szervezők számára. Ez az eredmény jól illeszkedik
Michael és társai (2005) által is elemzett témakörre, amely
az edukációs, oktató és információt átadó játékokat helyezi
a jövő fejlesztéseinek középpontjába.
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Székely Levente-Benczes Réka

Forever young senior. Generációs percepciók
„Soha nem láttunk még olyan, a 65. életévét betöltött csoportot, amely ennyire jól informált,
jól szituált és ennyire jó egészségnek örvend … ez az öregedés újradefiniálása. Egy új
átmeneti korszak, a „gerontolescence” tanúi vagyunk” (Alexander Kalache, a WHO Health of
the Elderly program korábbi igazgatója)

Az utóbbi évszázadban megindult egy folyamat, mely abban mutatkozik meg, hogy egyre
tovább élünk (és reményeink szerint ez tovább folytatódik a jövőben). Mindez azt is
jelenti, hogy az emberi élet hagyományos hármas tagolása, amely gyermekkorra,
felnőttkorra és időskorra osztja életünket újragondolásra szorul. Laslett (1996)
megkérdőjelezi ennek a hármas tagolásnak a létjogosultságát, és kétségeit nem nehéz
nekünk sem osztanunk, hiszen jelentős számban találkozhatunk kifejezetten aktív, a Baby
boomer nemzedékhez tartozókkal, akik szembemennek az időskor általánosan elfogadott
sztereotípiáival – azaz az elesettséggel és a szellemi és fizikai leépüléssel. Egy olyan,
tevékeny és fiatalos generáció van jelen ma közöttünk, amely fogyasztóként is
meghatározó és ebből adódóan a piac is épít rájuk.
A fejlett világban az időskor és öregedés újraértelmezése zajlik tehát, ahol a sikeres
öregedés („successful ageing”; Rowe & Kahn, 1987) a tét. Az idősödés már nem feltétlenül
jár együtt fizikai és kognitív fogyatékosságok megjelenésével, hanem aktív társadalmi élet
és érzelmi kiegyensúlyozottság jellemezheti (e.g., Depp & Jeste, 2009). A sikeres öregedés
ugyanakkor szemben áll az időskorhoz kapcsolódó negatív vélekedéssel és az idősekkel
szembeni negatív sztereotípiákkal is (Hummert et al., 1994).
Korábbi kutatások alapján megállapítható, hogy ezek az attitűdök az ausztrál angolban
is kirajzolódnak. Jól elkülöníthető sztereotípiák alakultak ki ugyanis az „idősebb felnőtt”
különböző, konvencionálisnak tekinthető elnevezéseire (Benczes et al. 2017, 2018):




the elderly: szegények, betegek, nem képesek ellátni magukat, ebből fakadóan
terhet jelentenek a társadalom számára;
older people: társadalmilag elkötelezettek, bölcsek és megbízhatóak, de
hajlamosak a konzervativizmusra;
seniors: egészségesek, nyitottak, aktívak, jómódúak és boldogok.

A kutatások arra világítottak tehát rá, hogy az öregedés újradefiniálisa,
újrakonceptualizálása a nyelvben is kirajzolódik – az ausztrál angolban legalábbis létezik
olyan, konvencionálisan használt kifejezés az idősebb felnőttekre (seniors), amely a
sikeres öregedés feltételeinek megfelel.
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Nem biztos azonban, hogy mindez általánosítható, különösen a harmadik kategória,
azaz a seniors tűnik különlegesnek. Kiváltképpen akkor, amikor a történelemben még
soha nem volt annyi fiatal, mint napjainkban, miközben társadalmunk mégis öregszik.
A látszólagos paradoxon a mediatizált világképünkről is fellebbenti a fátylat és látni
engedi azt, hogy az öregedés egyáltalán nem globális jelenség. A demográfiai
tendenciáknak köszönhetően néhány évtized múlva 10 milliárd ember él majd a földön. A
demográfiai folyamatok nem csupán az emberiség összlétszámának drámai
növekedésében mutatkoznak meg, hanem a belső struktúra megváltozásában is. Míg a
fejlődő világban a belépő nagy létszámú új generációk megfelelő oktatáshoz,
munkalehetőséghez és felelős családtervezési ismeretekhez juttatása a fő feladat, addig a
fejlett világban a társadalmak elöregedése21 és az ehhez kapcsolódó új feladatok
(elsősorban szociális, egészségügyi) jelentik a kihívást. Utóbbit, a mindennapi
megtapasztalhatósága miatt jellemzően valóságosabbnak is érzékeljük és csupán a
migrációs válság világított rá, hogy a világ másik részén a népességrobbanás
következtében alapvetően fiatalos társadalmak léteznek. A számok ennek ellenére
továbbra is nagyon idegenül hatnak, amikor azzal szembesülünk, hogy Magyarország
életkori mediánja – olyan középérték, amely a társadalmat számszerűen két egyforma
lélekszámú részre választja – 42 év, miközben a világ a maga 30 évével olyan országokból
is áll, ahol bőven 20 év alatt van a medián életkor. Ilyen országok közé tartozik például
Niger 15,3, Uganda 15,7, Mali 16,2, Malawi 16,5, vagy Zambia 16,7. Néhány ország a világ
legfiatalabb társadalmai közül, ahol összességében több mint 100 millió ember él.
Világviszonylatban szemlélve a fentiek alapján már nem is annyira meglepő, hogy a
legnépesebb korcsoport a 0-14 éveseké, akik 1,9 milliárdos lélekszámát szinte eléri a
második legnépesebb korcsoport, a 15-29 éveseké, amely 1,8 milliárd főt számlál. A
sorban következő 30-44 éves korcsoportot másfél milliárd fő alkotja, a 45-59 éveseket 1,2
milliárd, míg a 60 évesek vagy annál idősebbek korcsoportja „mindössze” 900 millió főt
számlál az ENSZ számai alapján.
A magyarországi adatokat szemlélve természetesen teljesen más kép tárul elénk. A
KSH legfrissebb népszámlálásának (2011) adatai alapján Magyarországon 1,7 millió 65
évesnél idősebb ember él. A jelenlegi trendek alapján ennek a korosztálynak a száma 70
százalékkal lesz magasabb 2070-re. Magyarország öregedési folyamata igazodik a fejlett
világ trendjeihez, a hazai életkori medián, mint fentebb említettük, közel 42 év. A nemek
arányát a népességen belül a születéskor várható élettartam, a természetes szaporulat és
a migrációs trendek befolyásolják. A KSH 2016-os adatai alapján Magyarországon a nők
születéskor várható élettartama 79 év, míg a férfiaké 72 év, amely megduplázódott az
elmúlt évszázadban. Tovább élünk tehát és ez természetesen jó, ugyanakkor a társadalom
öregedése sok megoldandó problémát is jelent. A jelenség a demográfusok figyelmén
kívül felkelti az egyéb társadalomtudósok érdeklődését is. A szociológusokat az idősek
társadalmon belüli szerepének átalakulása foglalkoztatja. A politológusok számára
fontosak a generációk közötti konfliktusok, a közgazdászokat pedig az idősek
Az ENSZ jelentése szerint 2050-ben a 60 éves vagy idősebb népesség lélekszáma
megkétszereződik és meghaladja majd a kétmilliárd főt (UNFPA, 2012).
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ellátórendszerekre gyakorolt hatása érdekli. Kommunikációtudományi szempontból
pedig az idősekről és az idősekkel kapcsolatos kommunikáció és médiareprezentáció
jelent izgalmas kutatási területet. A gyakorlati szakemberek természetesen – ahogy
fentebb is említettük – leginkább új fogyasztói csoportként tekintenek az idősebb
nemzedék tagjaira, akiket ugyanúgy próbálnak paraméterezni, szegmentálni,
generációként azonosítani, mint a fiatalabbakat.

GENERÁCIÓS KARAKTEREK – NEMZEDÉKI ÉLMÉNYEK
A generációk azonban nem csupán a gyakorlati szakembereknek hasznosak és nem csak
a napilapok hétvégi mellékleteinek népszerű tudomány rovata számára kínálnak
tartalmat, ennél jóval több van ebben a gondolatban. A generációelmélet szerint nem
minden nemzedék tagjai alkotnak egyformán jellegzetesnek mutatkozó generációt, az
ilyen típusú generáció létrejöttéhez szükség van még valamire az azonos születési éveken
kívül. Leginkább egy esemény vagy folyamat, amely azonos (közös) élmény, vagy az életet
meghatározó körülmény szükséges ahhoz, hogy az egykorúak karakteres nemzedékké
formálódjanak, és ekképp a nemzedék elkülönüljön a többi korosztálytól. Hasonlóan
gondolkodik erről Mannheim (1969) is, aki szerint a generációk közötti különbségek nem
életkori jellegűek, hanem a megélt szocializációs tapasztalat különbözőségeiből erednek.
A Strauss és Howe (1991) által alkotott modell szerint a generációk (karakterükben)
ciklikusan, körülbelül 20 évenként váltják egymást, és a a ciklikusság alapját a társadalom
vagy a közhangulat változásainak megfelelően a csúcsidőszakok, ébredések, felbomlások
és krízisek sorozata adja. Az alapvetően amerikai társadalmat leíró generációs
felosztásban a leggyakrabban említett ma velünk élő generációk a Veteránok, a már
hivatkozott Baby boom és az X, Y és Z generáció tagjai. Habár az Egyesült Államokra és
Nyugat-Európára érvényes generációs felosztások Magyarországon nem minden esetben
igazak, ugyanakkor jobb híján a magyarországi felosztásokban is ezek az elnevezések
jelennek meg. Ráadásul, ha elfogadjuk, hogy a generációk karakterét a Baby boom
nemzedéke óta elsősorban a média határozza meg, akkor azt is mondhatjuk, hogy az Y
generáció gyakorlatilag behozta azokat a lemaradásokat, amelyek korábban a
magyarországi eltérő médiakörnyezet miatt jellemzőek voltak.
Az elnevezésekben kevesebb, az életkori határokban annál nagyobb ellentmondás
jellemző: ahány munka, annyiféle besorolás létezik arra vonatkozóan, hogy hol kezdődik
és hol végződik egy-egy karakteres nemzedék. Magyarországon a különböző generációk
határai a médiafogyasztási szokások alapján az 1-es táblázatban feltüntetettek szerint
alakulnak (Székely, 2014).
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1. táblázat: Magyar médiafogyasztási generációk
Generációk

Generációs határok

Veteránok

1938/1939 előtt születettek

Baby boom nemzedéke

1940/1941 - 1968/1969 között születettek

X generáció

1970/1971 - 1978/1979 között születettek

Y generáció

1980/1981 – 1991/1993 között születettek

Z generáció

1994/1995 után születettek

Forrás: saját szerkesztés

Az azonos időben születetteket az elméleti munkák vagy az empirikus vizsgálatok
generációkba terelhetik, de vajon a külsődleges azonosítást követte-e, vagy társult-e
hozzá immanens azonosság? Erre a kérdésre kerestük a választ a Kutatópont
közvéleménykutató csapatával 2017 őszén. Több egymást követő nagymintás –
hullámonként 2000 fő megkérdezésével készült – reprezentatív kutatásában arra kértük
válaszadóinkat, hogy jellemezzék saját generációjukat (lásd 1. ábra). A veteránok saját
generációjukat átlagosan 66 és 87 év közé tették, a Baby boom nemzedéke pedig 51 és 67
év közé helyezte saját nemzedékét. Az X generáció úgy gondolja, hogy ők átlagosan a 35
és 49 év közötti korcsoportot képviselik, az Y generáció tagjai 25 és 39 év közöttinek
gondolja saját korosztályát, a Z generáció tagjai pedig 18-30 évesnek tartják saját
nemzedéküket.
1. ábra: Generációs önazonosítás
(Kérdés: Kérem, gondoljon az Ön generációjára, nemzedékére! Az Ön megítélése szerint hány
évesektől hány évesekig tart az Ön generációja?)
(N=2000, generációk szerinti bontás; átlagok)

Mettől
Teljes minta (N=2000)

Meddig

39

54

Veteránok (N=69)

66

Baby boom nemzedéke
(N=933)

87

51

67

35

X generáció (N=338)

49

25

Y generáció (N=499)

39

18

Z generáció (N=162)
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Korábban foglalkoztunk azzal, hogy az egyes nemzedékbe tartozók számára vannak-e
olyan közös tulajdonságok, amelyek meghatározóak, azaz generációs jellegűek (Székely,
2018). A korban a két leginkább élen járó nemzedék önreflexiója hasonló, de eltérések is
jellemzik. A veteránok saját nemzedékükre vonatkozóan kiemelkedően sokszor
említették, hogy „idős”, ezen kívül, hogy „beteges”, „sokat dolgozott”, „nyugdíjas”, „öreg”.
A Baby boom nemzedék saját magával kapcsolatban is hasonló jelzőket alkalmazott,
esetükben a „(sok) munka” emelkedik ki a többi megítélés közül a leginkább. Mellette a
„beteges” és „nyugdíjas” fordulnak még elő jelentősebb számban.
Mindezek és a korábbi kutatási tapasztalatok arra ösztönöztek minket, hogy
megvizsgáljuk, hogy a magyarországi idősebbekre vonatkozóan is vannak-e eltérő
jelentéstartalommal bíró kifejezések. Kutatási kérdésünket a következőképpen
fogalmazhatjuk meg: vannak-e attitűdbeli különbségek a magyar nyelvben található,
idősebb felnőttre használt különböző kifejezésekben?
Az empirikus kutatásunkban négy olyan kifejezést vizsgáltunk meg, amelyekkel az
idősebb embert jellemezhetjük a magyar nyelvben. Ezek a következők voltak: idős, öreg,
nyugdíjas, szenior. Az empirikus tesztelés során arra voltunk kíváncsiak, hogy ezekhez a
kifejezésekhez milyen asszociációk társulnak. Feltételeztük az eltérő értelmezést és a
különböző polaritást.
A vizsgálandó kifejezések közül a szenior esetében éreztük azt, hogy megváltozott a
jelentéstartalma, ahhoz képest, ami a Magyar Értelmező Kéziszótárban található. A
Magyar Értelmező Kéziszótár a szeniorral kapcsolatban elsősorban protestáns egyházi és
sporthoz köthető jelentéseket tartalmaz. Ilyen (1) a protestáns teológusok választott
ifjúsági vezetője vagy valamelyik kollégium tanári munkájában résztvevő, frissen végzett
kollégista, (2) protestáns esperes, (3) valamely közösség legidősebb tagja, (4) az
ifjúságival ellentétben felnőtt versenyző, (5) az aktív korúval ellentétben, a hivatásos
sportolástól már visszavonult sportoló. Mindezek alapján a hipotéziseink a következőek
voltak:
H1: Idősebb felnőttre használt különböző kifejezések – idős, szenior, nyugdíjas és öreg –
eltérő jelentéssel bírnak, amely jelentések az időskor különféle értelmezéseit tükrözik;
H2: A szenior pozitív, egészséggel és aktivitással kapcsolatos asszociációkat fog előhívni.
Az idősekhez, nyugdíjasokhoz, öregekhez, szeniorokhoz kapcsolódó nyelvi asszociációk
és sztereotípiák vizsgálata kérdőíves módszertannal történt 2017. december 1. és
december 19. között. A konkrét vizsgálat22 négy darab 500 fős kérdőíves kutatásból állt,
amelyek a 18 éves és idősebb magyarországi lakosságra nem, életkor, településtípus és
iskolai végzettség tekintetében reprezentatívnak tekinthetők.
Minden egyes 500 fős minta esetében arra kértük a válaszadókat, hogy szabad
asszociáció révén mondják el azt a legfeljebb három szót, amely eszükbe jut az idős, a
nyugdíjas, az öreg és a szenior szó hallatán. Fontos megjegyezni, hogy minden egyes
Az adatfelvétel több nagymintás (2000 fős) reprezentatív adatfelvételt magában foglaló
kutatássorozatba ágyazódott, amelyet 2017 őszén (október-november-december) végzett a
Kutatópont.
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válaszadó csak egy fogalommal kapcsolatban nyilváníthatott véleményt (a többi
vizsgálandó fogalomról nem is rendelkezett információval). A mintaválasztás során a
véletlen határozta meg azt, hogy a válaszadó melyik fogalommal kapcsolatban mondhatja
el asszociációit.

EREDMÉNYEK
Sorba állítva az asszociációkat aszerint, hogy hányszor említették azokat, hasonlóságokat
és különbségeket is felfedezhetünk az egyes fogalmak esetében. Az idős megítélésében
(lásd 2. ábra) a leggyakrabban megjelenő asszociációk betegséggel és egészséggel voltak
kapcsolatosak (121 említés). Ezt követően a tapasztalatot és annak szinonimáit (95
említés), illetve két olyan fogalmat láthatunk, amelyeket szintén vizsgáltunk, így a
nyugdíjas (87 említés) és az öreg (85 említés) fogalma kerül elő.
Az ezt követő asszociációk már jóval kisebb számban jelentek meg, ezek közé tartoztak
az anyagi problémák (55 említés), a nagyszülőség (40 említés), a gondoskodásra szorulás
(32 említés), vagy a fáradtság, a magány, és a kedvesség.
2. ábra: Idős: asszociációk
(Kérdés: Mi az a három dolog, ami eszébe jut, ha azt hallja, hogy idős?)
(N=502, említések gyakorisága)
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Az öreg fogalmához kapcsolódó asszociációkban az első helyen a szintén vizsgált
nyugdíjas, nyugdíj (128 említés) és a betegség (126 említés) fogalmait találjuk (lásd 3.
ábra). Majd ezt követően jelenik meg a szintén vizsgált idős fogalma (80 említés). Jelentős
képzettársításnak tekinthető még a tapasztalt, bölcs (63 említés), a nagyszülő (39 említés),
a gondoskodásra szorulás (35 említés), a fáradtság (31 említés). Illetve megjelenik a
szegénység, a magányosság, és a válaszadó önreflexiója is: „én”.
A vizsgált fogalmak közül csupán az öreg és az idős fogalmához kapcsolódóan
társították a válaszadók a halál és az elmúlás fogalmait, bár ezekben az esetekben is
igencsak alacsony, mindösszesen 10-11 említést találunk.
3. ábra: Öreg: asszociációk
(Kérdés: Mi az a három dolog, ami eszébe jut, ha azt hallja, hogy öreg?)
(N=513, említések gyakorisága)
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A nyugdíjashoz kapcsolódó asszociációk közül (lásd 4. ábra) az első két leggyakrabban
említett fogalom az idős (93 említés) és az öreg (84 említés) fogalma, amelyek szintén a
vizsgálat részét képezték. A harmadik helyen a beteges (78 említés) fogalma szerepel,
nagyon hasonló említésszámmal az első két fogalomhoz képest, amely mind az idős, mind
az öreg esetében az első helyek valamelyikén található. Kiemelkedőnek számít a nyugdíjas
fogalommagyarázata is: olyan ember tehát, aki már nem dolgozik (66 említés).
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Jelentős számban társították még a nyugdíjassal kapcsolatban, hogy szegény (49
említés), hogy (bőséges) szabadidővel rendelkezik (42 említés), hogy tapasztalt (41
említés) és azt, hogy nagyszülő (40 említés).
4. ábra: Nyugdíjas: asszociációk
(Kérdés: Mi az a három dolog, ami eszébe jut, ha azt hallja, hogy nyugdíjas?)
(N=471, említések gyakorisága)
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Kétségtelen, hogy a szenior fogalmához kapcsolódó asszociációk különülnek el
legjobban ebből a négyesből. Kiemelkedő az idős és idősebb társítás (130 említés),
amelyek kétszer olyan gyakran fordulnak elő, mint az azt követő második leggyakrabban
említett fogalom, a szintén vizsgált öreg és öregség fogalma (70 említés), valamint a
tapasztalat, bölcsesség (69 említés). Ezektől jócskán elmaradva szerepel a nyugdíjas (32
említés) és a betegség (27 említés). A szenior tehát az a fogalom, amelynek esetében
megjelenik számos olyan új asszociáció, ami a másik három fogalom esetében nem volt
látható (lásd 5. ábra). Ilyen az aktivitás/aktív, a fiatal/ifjú, de a magasabb státuszt jelölő
tisztelet, a műveltség, a magas beosztás, vezető pozíció, továbbá az egészség
vonatkozásában pozitív megítélés is (sportosság). Megjegyzendő, hogy a sportosság a
szenior konvencionális jelentéséből is adódhatott (ahogyan ez a Magyar Értelmező
Kéziszótár 4. és 5. jelentésében is szerepel – lásd feljebb).
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5. ábra: Szenior: asszociációk
(Kérdés: Mi az a három dolog, ami eszébe jut, ha azt hallja, hogy szenior?)
(N=486, említések gyakorisága)
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Kutatásunkban megvizsgáltuk a társadalmi távolságot a fiatalok fogalma és a kutatásba
bevont, fentebb tárgyalt fogalmak között. Arra kértük a válaszadókat, hogy mondják el,
szerintük
mekkora
a
távolság
a
magyar
társadalomban
az
idősek/öregek/nyugdíjasok/szeniorok és a fiatalok között. Alapvető különbségeket nem
találtunk, de az jól látható, hogy az egyes fogalmakra más-más módon reagáltak. Az idősek,
öregek és nyugdíjasok esetében a megkérdezettek nagyjából fele (48-53 %) nagy, vagy
nagyon nagy távolságot látott a fiatalokhoz képest. Ezzel szemben a szeniorokkal
kapcsolatban mindösszesen a megkérdezettek valamivel több mint harmada (36 %) látta
ugyanilyen jelentősnek a távolságot. Ez a jelenség azonban szintén magyarázható a
szenior sporthoz köthető konvencionális jelentéséhez (amely alapján szenior sportolónak
minősülhet akár egy fiatal felnőtt versenyző is).
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KONKLÚZIÓ
A generációkhoz kapcsolódó megnevezések és asszociációk empirikus vizsgálata során
számos tapasztalattal gazdagodtunk. Megfigyelhettük egyrészt, hogy a generációs
önazonosításban a nemzedéki kohorszok szűkülnek. Az idősebbek jóval tágabban
értelmezik a velük egy nemzedékbe tartozókat, szemben a fiatalokkal, akik jóval nagyobb
különbséget látnak a náluk egy-két évtizeddel idősebbek vagy fiatalabbak között.
Kutatásunkból kiderül, hogy nemzedékenként eltérő asszociációk jellemzőek az
időskorúak különböző megnevezéseire. Az idős fogalmával kapcsolatban egy esetben
találtunk szignifikáns különbséget: a legfiatalabbak számára az idős inkább pozitív jelző.
A nyugdíjas fogalmával kapcsolatban általános vélekedésnek mutatkozik a pihenés, míg
az idősebb válaszadók a szabadidőt emelik ki. Az öreg fogalmával kapcsolatban két
általános képzettársítást találunk, egyrészt az önazonosítást – „én vagyok az öreg”,
másrészt az ősz hajat, mint fizikai tulajdonságot. A fiatalabb válaszadók esetében
felülreprezentált három további kapcsolódó gondolat a megjelenés, a nehéz sors és a
lassúság. A szenior fogalmával kapcsolatban két általános asszociációt találunk, ez a két
asszociáció pedig az aktív és a fiatal.
Megállapíthatjuk, hogy a korban előrébb járó embertársainkra használt fogalmak
különböző asszociációkat hívnak elő, a szenior megnevezés pozitívabb képzettársításokat
eredményez és egyben csökkenti a társadalmi távolságot.
Mindezen eredmények alapján nem tekintjük kutatásunkat lezártnak, sőt úgy véljük,
hogy ezek az eredmények további vizsgálatokat sürgetnek az idősek társadalmi
helyzetével kapcsolatban. Konklúzióként és életvezetési tanácsként annyit érdemes
megfontolnunk, hogy ha örökké fiatalok nem is maradhatunk, mindenképpen érdemes
szeniorokká válnunk!
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XX. évf. 3. szám

Az áltudományosság leleplezése
érveléstechnikai-nyelvészeti eszközökkel
A folyamatosan változó információs és médiakörnyezetben az áltudományos tartalmak gyorsan és széles körben
képesek terjedni, így különösen fontossá válnak azok az elemzések, amelyek támpontot adhatnak e megtévesztő
szövegek felismeréséhez. E munkában három esettanulmányon keresztül (laposföld-elmélet, oltásellenesség,
parazitafertőzés) mutatjuk be az interneten terjedő áltudományos tartalmak egyes nyelvi-érveléstechnikai
jellemzőit, és ezáltal az áltudományosság azonosításához, a megbízhatatlan információk felismeréséhez
használható elemzési szempontokat kínálunk. A tanulmány a vonatkozó szakirodalom, illetve a saját oktatói
gyakorlatunk alapján összeállított kritikus kérdések listájával zárul. Célunk mindezzel rávilágítani arra, hogy
az információhitelesség vizsgálatakor az áltudományos tartalmak nyelvi-érveléstechnikai vonásainak elemzése
hozzájárulhat a kritikai készségek fejlesztését célzó kommunikációs-pedagógiai módszertár bővítéséhez.

Kulcsszavak: áltudomány, álhír, digitális kommunikáció, közösségi média, médiatudatosság, tudománykommunikáció, megtévesztés, kritikai készségek, érveléstechnika, terminológia

1. Bevezető
Oltásellenesek, laposföldhívők, homeopátiarajongók − csak három példa a napjainkban az interneten járványszerűen
terjedő áltudományos nézetrendszerekből. Hogyan képesek ezek a tartalmak „a tudomány hitelességének stopposaként”
(Blancke et al. 2018: 133) fennmaradni és a digitális technológia felhasználásával igen széles körben terjedni?
A megváltozott információs és médiakörnyezet hatást gyakorol egyebek között a megtévesztő és az áltudományos
tartalmak gyors és széles körű terjedésére is, így különösen fontossá válik a digitális intelligencia és a médiakompetencia azon részkészségeinek fejlesztése, amelyek az információk azonosításában, kezelésében és kritikus értékelésében
segítenek. Tanulmányunkban előbb az interneten terjedő áltudományos tartalmak nyelvi-érveléstechnikai jellemzőit
mutatjuk be három eseten keresztül, majd ezek által olyan elemzési szempontokat kínálunk, amelyek segítségével felismerhető az áltudományosság. Tanulmányunk célja rámutatni arra, hogy a hitelesség, a megbízhatóság vizsgálata során
érdemes feltárni az áltudományos tartalmak jellemző vonásait, ami hozzájárulhat a kritikai készségek fejlesztéséhez.

2. Áltudományosság
2.1. Az áltudományosság definíciói és jellemzői
Az áltudományosság (pseudoscience) fogalma olyan megállapításokra, tanításokra, elméletekre, gyakorlatokra és in
tézményekre vonatkozik, amelyek állításuk szerint tudománnyal foglalkoznak, ám a valóságban a tevékenység nem
felel meg a tudományosság alapkövetelményeinek (vö. falszifikálhatóság, interszubjektív ellenőrizhetőség, reprodukálhatóság, nyitottság a kritikára; vö. Popper 2002, Veszelszki 2017a). A tudományosság Alan D. Sokal (2006: 288)
szerint egyik kiemelkedő jellemzője éppen a kritikai attitűd elfogadása (critical spirit):
„...a kijelentések–megfigyelésekkel vagy kísérletekkel történő–folytonos ellenőrzése iránti elkötelezettség … és hajlandóság
az elméletek újragondolására vagy elvetésére, ha azok megbuknak a teszteken.”
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Ezzel szemben az áltudományokat művelők elutasítják a kritika mindennemű lehetőségét, „azt állítják, hogy objektív
értelemben igazak” (Sokal 2006: 289); továbbá önmagukat tudományosnak minősítik, és állításaikat a valódi tudományos eredményekhez kötik (Casti 1990, Pigliucci 2010, Pigliucci & Boudry 2013, Veszelszki 2017a). Az áltudományok
bizonytalan elméletekre építenek, amelyek hipotéziseit vagy nem lehet ellenőrizni, vagy a hipotéziseik éppenséggel
minden esetben igaznak bizonyulnak. E módszertani csavar révén az eredmények ugyan a tudományhoz hasonlítanak, de valójában nem járulnak hozzá a terület fejlődéséhez, hiszen a kijelentéseik semmiképpen nem cáfolhatóak
(Berthele 2019). Az áltudományos nézetek hitelességének látszatához hozzájárul az is, hogy nem izolált állításokat
tesznek, hanem komplex (világnézet)rendszert dolgoznak ki.
Az áltudományos tartalmakat gyakorta kötik össze az elemzők szándékos megtévesztéssel, ám megjelenhetnek és
terjedhetnek más okokból is. Egy tudós, kutató, szakértő is tévedhet, alkalmazhat rossz módszert, modellt, levonhat
téves következtetéseket vagy indulhat ki megalapozatlan hipotézisből, és ezért fogalmaz meg pontatlan, hamis állításokat. Előfordulhat, hogy egy szakértő nem a saját területén alkot véleményt vagy fogalmaz meg elméletet, vagy akár
tudományos ismeretterjesztéssel foglalkozó újságírók, médiaszakemberek is félremagyarázhatnak, félreérthetnek,
félrefordíthatnak tudományos tartalmakat (vö. Ádám 1995, Fóris 2008, Falyuna 2017). Elképzelhető továbbá az is,
hogy az áltudományos nézet terjesztője valóban hisz az elméletben, így nem a megtévesztés szándékával terjeszti
azt (Blancke et al. 2017: 134).
Az áltudományosság további jellemzői a következők:
1. anakronisztikus gondolkodás (olyan állításokat fogalmaz meg, amelyeket a tudomány már régen cáfolt);
2. titkok keresése (például ufók, jeti, öngyulladás, betegségek);
3. mítoszokra hivatkozás (minél régebbi egy mese, annál nagyobb a meggyőző ereje);
4. hanyag, szelektív bánásmód a bizonyítékokkal (hivatkozik az állítását alátámasztó bizonyítékokra, ám az
annak ellentmondókat ignorálja);
5. cáfolhatatlan hipotézisek;
6. látszólagos hasonlóságok (a már bizonyított-elfogadott elméletek részeit használja, azokat átértelmezi, új kontextusba helyezi);
7. a jelenségek tények helyett szcenáriókkal való magyarázata (állítása szerint a tények csupán interpretációk);
illetve
8. immunitás a kritikával szemben (Casti 1990 és Pigliucci 2010 nyomán részletesen: Veszelszki 2017a).
Ez utóbbi jellegzetesség erőteljesen összekapcsolja az áltudományos nézeteket az összeesküvés-elméletekkel, amelyek egy − összetartozó vagy összefüggés nélküli − eseménysort rendszerint jelentős befolyással bíró emberek rossz
szándékú tevékenységéhez kötnek (Tanács 2016). „A konspirációs teóriák fontos alkotóelemei ezen belül az ún. kóbor
adatok, amelyek vagy ellentmondanak a hivatalos változatnak, vagy a hivatalos változat keretében, magyarázat nélkül hagyott egyéb” információk (Fehér & Király 2017: 43), amelyek egymástól távol eső, látszólag teljesen különálló
eseményeket kapcsolnak össze. A konspirációs elméletek, az úgynevezett konteók további sajátossága, hogy „az ellenük szóló bizonyítékokat a maguk előnyére tudják fordítani” (Fehér & Király 2017: 44). Valójában cáfolhatatlanok,
mivel aszimmetrikusan kezelik az érvelésük mellett és az az ellen szóló bizonyítékokat: az alátámasztó bizonyítékot
minden további nélkül elfogadják, de az ellenük szólóról azt állítják, hogy az éppen félrevezető, az elmélet tagadása
révén megtévesztő, hamis szándékú vagy akár nem tudományos (vö. Tanács 2016; lásd 3.1. pont).

2.2. Az áltudományok mint a kognitív torzítások és heurisztikák manipulátorai
A tudomány és az áltudomány demarkációs problémáival, a tudományos és áltudományos tartalmak terjedésével,
illetve a tudományos és a laikus tudás viszonyával több tudományterület is foglalkozik különböző megközelítésekkel
és módszerekkel. Stefaan Blancke és szerzőtársai (2018) az áltudományos nézetek terjedését a Dan Sperber-féle kulturális epidemiológia (1996) segítségével magyarázzák, és három fő okra vezetik vissza. Ezek közül az első az intuitív
vonzerő (intuitive appeal), miszerint azoknak a nézeteknek van a legnagyobb esélyük a népszerűvé válásra, amelyek
megfelelnek az intuitív (nem tudatos, automatikus, spontán) elvárásainknak (Boyer & Barret 2005). Az áltudományok
éppen ezekre az elvárásokra képesek alapozni (Boudry et al. 2015), ezért könnyen megérthetőek, megjegyezhetőek és
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továbbadhatóak, szemben egyes tudományos meglátásokkal, amelyek ellentmondanak az emberi megérzéseknek, és
megértésük nagyobb kognitív erőfeszítést igényel (vö. epistemic negligence, Blancke et al. 2017). Ez pedig hátrányba
hozza a tudományt a könnyebben feldolgozható áltudományokkal szemben, és megfelelő táptalajt jelent az irracionális
nézeteknek (Boudry et al. 2015). Axel Gelfert (2018: 111) megerősítési torzításként (confirmation bias) hivatkozik
erre a jelenségre, amelyben az információfogyasztó azokat az új bizonyítékokat preferálja, amelyek alátámasztják
a meglévő hiedelmeit, vélekedéseit.1
A második ok a „tudomány mimikrije”, azaz a tudomány módszertanának, nyelvhasználatának és intézményrend
szerének utánzása (Blancke et al. 2018; vö. a hitelesség látszata, Veszelszki 2017a). A tudomány sokak számára
episztemikus autoritással rendelkezik: kulturális presztízzsel rendelkező, megbízható információforrás (még ha
nem is értenek egyet minden tudományos gondolattal). Éppen ezért az áltudományok számára „megéri” magukat
tudományként reprezentálni. Sperber és munkatársai (2010) episztemikus éberségnek (epistemic vigilance) nevezik
azt a képességet, hogy a személy különbséget tud tenni megbízható és megbízhatatlan információ (hihető beszámoló
és pletyka, bizalomra érdemes és hazug források) között. Az episztemikus éberség alapvetően két irányból működik:
egyrészt a forrást (megbízhatóságát, hírnevét, esetleges rejtett célját), másrészt a tartalmat (konzisztenciáját, más
nézetekkel való koherenciáját) ellenőrzi. Ha működik az első mechanizmus, vagyis az áltudományos nézet megfelel
az ember intuícióinak, továbbá az áltudományok a tudomány könnyebben hozzáférhető, külső jellegzetességeit is
magukon hordozzák, megbízható forrásként tüntetik fel magukat, az csökkenti az éberséget. És mivel a tudomány
nagy presztízzsel rendelkezik, de nem mindenki van tisztában a tudományosság kritériumaival, a magukat tudományosnak beállító nézetrendszerek a tudományosság utánzásával (az absztrakt-szakmai nyelv használatával, a
kísérletekre való utalással, a kvantifikálható eredmények és a statisztikai adatok közzétételével, továbbá önmagukra
tudományként hivatkozással) autoritást szereznek (vö. Falyuna 2017, 2018a).
A harmadik mechanizmus pedig a kritikára való immunitás (immune to criticism). A tudományos tartalmak előnye
az áltudományokkal szemben, hogy az állításaikat empirikusan tesztelhető bizonyítékok támasztják alá, és eredményeik
konzisztensek. A kulturális epidemiológiai nézet (Blancke et al. 2018) szerint az áltudományos nézeteknek a túlélésük
(és terjedésük) érdekében ellenállónak kell lenniük a racionális kritikával, az empirikus bizonyítékokkal szemben
(vö. epistemic defence mechanisms, episztemikus védelmi mechanizmusok, lásd Boudry & Braeckman 2011, 2012).

2.3. Áltudományosság az interneten
„A tudomány számára a digitális média az open accesst, a laikusok számára pedig az áltudományok érvényesülését
hozta. Hogyan lehet, hogy a hiteles tudomány az egyre szélesebb tömegek által használt platformokon nem ugyanolyan sikeres, mint az áltudományosság?” (Aczél & Veszelszki 2018: 11).
Az online világ változásai kedveznek a tudományos tartalmak online megjelenésének és terjedésének, hiszen az
internetes közegben megvalósíthatóvá válik az open access, amelynek célja, hogy a (tudományos) tudás hozzáférhető
legyen bárki számára, meggyorsítsa az információcserét a különböző szereplők között, a kutatások átláthatóbbá váljanak, illetve segítsen nagyobb hatást elérni a tudósok és a tudományos eredmények számára (vö. tudománymetria,
citációk). A tudományos és az ismeretterjesztő tartalmakat tovább lehet osztani, egyes felületeken kommentelni is
lehet, gyorsan és széles körben terjedhetnek.

1 Az áltudományok (és az összeesküvés-elméletek) befogadóinak az eddigi vizsgálatok alapján nincsenek egyértelmű determináló erővel bíró szociodemográfiai jegyeik: sem a nem, sem a foglalkozás, sőt Ted Goertzel (1994) szerint még az alacsonyabb
iskolázottság sem tekinthető hajlamosító tényezőnek. Joseph E. Uscinski és Joseph M. Parent (2014) is csupán kismértékű összefüggést talált a konteóhiedelem szintje és az alacsonyabb iskolai végzettség között, és sokkal inkább a hatalmi aszimmetriát tartja
magyarázó tényezőnek. Vannak viszont hajlamosító pszichológiai jellemzők (mint az interperszonális bizalmatlanság vagy az
egzisztenciális bizonytalanság, lásd Goertzel 1994), általános információfeldolgozási módok (heurisztikák), illetve kifejezetten az
összeesküvés-elméletekre jellemző befogadói viselkedések (erről részletesen Tanács 2016). Vö. még: Munchau, Wolfgang: From
Brexit to fake trade deals: the curse of confirmation bias. Financial Times, 9 July 2017, https://www.ft.com/content/b7d6879862fb-11e7-91a7-502f7ee26895. A befogadói viselkedések további magyarázata igen messzire vezetne.
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A tudományos eredmények ismerete így már nem a tudósközösség kvázi-privilégiuma, hanem szinte bárki számára
elérhető, hiszen „a tudomány lényegi eleme a kommunikáció – formális és informális csatornákon egyaránt” (Drótos
2013: 315). Ugyanakkor e változások új kihívásokat, problémákat is hoznak magukkal, egyebek között az áltudományos,
megtévesztő tartalmak gyors és könnyű terjedését. A tudománykommunikációra másként kell tekinteni az új médiatérben, hiszen a közönség egyes tagjai különböző kontextusokban (különböző oldalakon, különböző kommentekkel stb.)
találkozhatnak az egyes tartalmakkal, és a nem jól végzett online tudománykommunikáció esetén nagy a veszélye
annak, hogy „az online kommunikációs rendszerek dinamikájának nagyobb hatása lesz a közönség tudományképére,
mint a tudósok által végzett kutatásoknak, melyeket kommunikálni próbálunk” (Egyed et al. 2012: 46).
Az online tudás – mivel nem minden esetben ismert a szerző, a forrás, az aktualitás, az információhalmaz pedig nem
kontrollált, hiszen kapuőr híján bárki közzétehet szinte bármit – nem minden esetben megbízható (Veszelszki 2017a).
Megjelenhetnek az interneten félrevezető, áltudományos, sőt kifejezetten káros nézetek is, amelyeket a tájékozódó
olvasók komolyan vehetnek. Az online médiatérben tehát nemcsak valódi szakemberek, hanem megtévesztő vagy manipulatív szándékú szereplők, csalók is megnyilatkozhatnak, állításaikat tudományként aposztrofálva. Emellett a részvétel,
a közösség(iség) és a megosztás kultúrájában a laikus felhasználók a tudományos tartalmakat sem csak fogyasztani,
hanem valamilyen formában alakítani is akarják, annak ellenére, hogy nem (minden esetben) rendelkeznek a megfelelő
tudással és feltételekkel. A befogadók pedig nem feltétlenül tudják megállapítani, mennyire hiteles az adott tartalom,
illetve a valóban hiteles és igaz állításokban sem feltétlenül bíznak (Falyuna 2017, 2018a, 2018b, Szvetelszky 2017).
Az áltudományos tartalmak terjedéséhez a közösségi oldalak hírmegjelenítési módja és a felhasználók olvasási
szokásainak változása is hozzájárul: a jelenleg legnagyobb közösségi oldalon, a Facebookon a más weboldalakról
származó információk egy címmel, egy nagyméretű képpel és esetleg a cikk leadjével jelennek meg. A cím figyelemfelkeltő, a kép rendszerint bombasztikus, a lead pedig sejtelmes (Veszelszki 2017a). Sok felhasználó meg sem nyitja
a linket, hanem szinte gondolkodás nélkül megosztja a tartalmat, ezáltal terjesztve a téves információkat vagy a
csaló oldalakat. Ezeknek az oldalaknak a valódi célja rendszerint a kattintások, oldalmegnyitások nagy száma révén
a minél magasabb online találatszám, ezáltal reklámbevétel elérése. Ez az úgynevezett clickbait szövegek legfőbb
célja is: a figyelemfelhívó címek manipulálják, ráveszik az olvasókat, hogy látogassák meg az adott oldalt. A clickbait
cím az érzelmekre hat, az információ visszatartásával és túlzásaival kelti fel az olvasó kíváncsiságát, és a csoporthoz
tartozás kedvező megítélésére játszik rá.2 Hozzá kell azonban tenni, hogy a klikkvadász típusú címadást nem csupán
az álhírek alkotói, hanem egyre inkább a („hagyományos”) online sajtóorgánumok is alkalmazzák (Veszelszki 2017a).
Az úgynevezett fact-check (tényellenőrző) oldalak összegyűjtik az aktuálisan terjedő álhíreket és áltudományos
nézeteket, és pontos forráshasználattal, bizonyítékokkal alátámasztva cáfolják azokat. A legújabb vizsgálatok szerint
azonban a hírfogyasztók kisebb arányban fordulnak a tényellenőrző és -hitelesítő oldalakhoz, ha az információkkal a
közösségi oldalakon találkoznak – még abban az esetben is, ha a hír megosztója nem is közvetlen ismerősük. Mások
jelenléte elaltatja éberségünket − állítják kísérletek alapján a kutatók (Jun et al. 2017), mivel „a megbízható személyes
ismerős adott esetben márkázott csatornának számít” (Szvetelszky 2017: 28). Azzal kapcsolatban is folynak kutatások,
hogy ha egy másik felhasználó javítja, korrigálja a téves információkat, akkor ez megváltoztatja-e a hírfogyasztók kiinduló vélekedését. Emily Thorson (2016) eredményei szerint a (politikai témájú) álhírek azonnali és hiteles korrigálása
sem változtatja meg a felhasználók eredeti attitűdjét. Ennek kapcsán használja a szerző a hiedelemvisszhang vagy
hiedelemkamra (belief echo, echo chamber) fogalmát. Emily K. Vraga és Leticia Bode (2017) kísérletsorozata szerint
azonban ha a téves (az egészséggel, az adott vizsgálatban a Zika-vírussal kapcsolatos) információt kijavító személy
hiteles forrást is megad a korrekció során, akkor szignifikánsan többen hisznek neki (a szerzők azt is hozzáteszik,
hogy a javítási mechanizmus hatékonysága eltérő a különböző közösségi oldalakon, elemzésükben a Facebookon és
a Twitteren).
A közösségi médiában megjelenő információk perszonalizációja révén kialakuló filterbuborék ( filter bubble; vö. Pariser
2011, Vīķe-Freiberga et al. 2013, Bakshy et al. 2015, Fehér 2016: 138, 157) egyfajta digitális hiedelemkamraként működik:

2 Hanula Zsolt: Tudjuk, mire kattint. Index, 2017. július 20., http://index.hu/tech/2017/07/20/tudjuk_mire_kattint/; Rayson,
Steve: We Analyzed 100 Million Headlines. Here’s What We Learned (New Research). Buzzsumo, 26. Juny 2017. http://buzzsumo.
com/blog/most-shared-headlines-study/.
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a közösségi oldalaknak az az érdekük, hogy a felhasználó minél több (hirdetések megnézésére is fordítható) időt töltsön
a felületükön, ezért a korábbi kereséseinek, preferenciáinak megfelelő tartalmakat szűr és tár elé az algoritmus. Ezt
erősíti továbbá, hogy nagy valószínűséggel hasonló érdeklődési körrel, hiedelmekkel rendelkező személyek tartoznak
egy ismerősi körbe. Sőt a közösségi oldalakon a felhasználók egymás ismerete nélkül is ki tudnak alakítani csoportokat, közösségeket: a hasonló nézeteket vallók könnyen „egymásra találhatnak”, és igazolhatják, erősíthetik egymást a
megalapozatlan, akár szélsőséges nézeteikben is (Falyuna 2018a). A filterbuborék hipotézise szerint ha a felhasználó
csak a saját nézeteinek megfelelő, azokat megerősítő tartalmakkal találkozik, akkor úgy vélheti, hogy mindenki hozzá
hasonló módon gondolkodik. Érdemes azonban megjegyezni, hogy a filterbuborék jelenségét empirikus adatok alapján
egyes kutatások megkérdőjelezik (például Zuiderveen Borgesius et al. 2016); ugyanakkor annyi mindenképpen állít
ható, hogy az online felületek mögött működő algoritmusok befolyással bírnak arra, milyen információkkal találkozik
a böngésző személy az interneten.
Ha azonban nem fogadjuk el a filterbuborék-jelenség meglétét, abban az esetben is működik az úgynevezett ismétlési
hatás (repetition effects, lásd Gelfert 2018: 112): ha ugyanazzal az információval többször, akár ugyanolyan forrásból,
redundáns módon találkozik a felhasználó, az az ismétlés révén sokkal meggyőzőbb lesz számára. A kommentek is
információismétlő, alátámasztó szerepet játszhatnak az áltudományos tartalmak terjedésében és megerősítésében
(vö. Veszelszki 2017a: 71, 22. lábjegyzet; Falyuna 2018a), továbbá a kommentekre is jellemző emotív nyelvhasználat
csökkenti az értékelő bírálat lehetőségét (Berger 2011, Brown & Curhan 2013, Petersen et al. 2015, Gelfert 2018).
A tudás forrása megváltozik, tehát forráskritikára, kritikus gondolkodásra van szükség – ezt a felhasználóknak is meg
kell tanulniuk. Az új médiakompetencia azt is tartalmazza, hogy a nethasználó mely információkra tekint kritikusan,
melyeket fogad el valósként (Aczél 2015, 2017, Veszelszki 2017a, b, c, d). Ez a fajta soft skill a globális kompetenciák
körébe tartozik.

3. Az áltudományos érvelés bemutatása három esettanulmányon keresztül
Az áltudományos tartalmak meggyőzési és terjedési technikáinak illusztrálására három esettanulmányt mutatunk
be. A tudományos szövegekkel kapcsolatban elvárás a jól felépített, megalapozott érveléstechnika. Az áltudományos
szövegekben – mivel tartalmuk alaptalan és nem konzisztens – gyakoriak az érvelési hibák. Ezek felismerése nem
csupán az áltudományos tartalmak azonosítása végett fontos, hanem azért is, mert jellegükből adódóan más esetben
is megtévesztőek és manipulatívak tudnak lenni.

3.1. Lapos Föld: tekintélyre hivatkozás, a kritika tagadása, szelektivitás
A laposföldhívők (vö. a mozgalomról részletesen Falyuna m.a.) fő állítása, hogy a Föld lapos, céljuk pedig ennek bemutatása és bizonyítása különböző módokon és formákban. A csoport egy, a hivatalos tudomány által megcáfolt és
elutasított elméletet képvisel, ugyanakkor a csoport tagjainak az interneten lehetőségük van az intézményesültségtől
elszakadva egy saját, alternatív „tudományt” művelni a hivatalos tudománnyal szemben, illetve közösséget szervezni,
nézeteiket népszerűsíteni.
A modern mozgalom közvetlen előzményei a 19–20. századra tehetők. Az elmélet egyik úttörője, Samuel Birley
Rowbotham az 1830-as években végezte el az úgynevezett Bedford-kísérletet abból a célból, hogy bizonyítsa elképzelését, miszerint a Föld lapos. A Bedford folyón végzett kísérlet lényege az volt, hogy meghatározza a Föld görbületét a vízfelszín vizsgálatán keresztül. Feltételezése szerint ha a vízfelületen nem mérhető az adott görbület, akkor
a Föld nem lehet gömb alakú (a víz nem lehet konvex). Matematikai módszerekkel levezetett eredményei alapján
igazoltnak tartotta hipotézisét, a módszer így azóta is a laposföld-elmélet sarokköve (a magyarországi társaság
a Balatonon végez hasonló, lézeres méréseket). A laposföldhívők a saját maguk által előállított bizonyítékoknak
hisznek csupán: állításuk és az összeesküvés-elméletek logikája szerint a hivatalos tudomány képviselői (például a
NASA kutatói) hazudnak és manipulálják a (képi) bizonyítékokat, például a Földről készített bolygófelvételeket; ha
a Napot közelinek látjuk, akkor az valóban közel is van (szerintük 4800 kilométerre a Földtől, ugyanígy a Hold is);
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illetve ha nem érezzük a centrifugális erőt, akkor a Föld nem foroghat a tengelye körül és nem keringhet a Nap
körül. Érvelésük önálló rendszert alkot, amelynek további vallási-spirituális implikációi is vannak (többek között a
kreacionizmushoz is kapcsolódik).
A Magyar Lapos Föld társaság elnevezésű Facebook-csoport diskurzusát elemezve (vö. részletesen Falyuna m.a.)
kirajzolódik, hogy a csoport identitáskonstruálása két tényezőn alapszik: egyrészt a más csoportokkal való szembehelyezkedésen, másrészt a saját tudományos hitelesség megteremtésén. A csoport ellenségképet kreál a hivatalos
tudomány képviselőiből, akik hiteltelenítését és ezáltal saját csoportjuk hitelesítését különböző nyelvi eszközökkel
teszi meg. Ilyen eszköz a polarizálás, amely révén a diskurzusban két, egymással szembenálló csoport, a MI és az ŐK
konstruálódik meg úgy, hogy a saját csoport és annak tevékenysége hitelesként, a másik csoporté megbízhatatlanként
jelenik meg.
Az ellenségképhez társított állítások, tulajdonságok, jelzők, cselekvések elemzésével (Falyuna m.a.) kibontakozik,
hogy a laposföldesek szerint a tudomány politikai, gazdasági és hatalmi érdekektől vezérelve cenzúrázza az igazságot. A tudomány és a hatalom birtokosai tehát hazudnak és „programozzák” az embereket, a „gömbföld-hívők”
így mind manipulált, megvezetett emberek. A laposföldhívők küldetésüknek érzik, hogy feltárják az igazságot, és e
tevékenységüket harcként, a szabadság és az igazság érdekében folytatott küzdelemként fogják fel. Ehhez érdemes
hozzátenni, hogy a „konteókban való primer hit az empirikus bizonyítékok erejét gyengíti” (Tanács 2016; vö. Leman
& Cinnirella 2013). Jellemzően túl nagy jelentőséget tulajdonítanak a saját mozgalmuknak: szerintük az állításaik
elfogadása a megvilágosodást hozná el az egész emberiség számára. Az identitásuk markáns részévé válik az össze
esküvés-elmélet jellegű érvelés.
A csoport identitását nemcsak a másik csoporttal való szembehelyezkedés határozza meg, hanem az a mód is,
ahogyan magát tudományosnak igyekszik láttatni. A laposföldhívők célja nemcsak az, hogy leírják és bemutassák
elméletüket, hanem az is, hogy bizonyítsák állításaik hitelességét. Ezért a diskurzusban megjelennek a tudományos
kommunikációra jellemző olyan elemek, mint a tudományos nyelvezet vagy a tudomány érvelési, bizonyítási és hivatkozási módjai. Ugyanakkor számos esetben ezek is hibásak; jellemző például a kritika és vita elutasítása, ignorálása,
valamint a személyeskedő vitakezelési stratégiák használata.
Elutasítják az akadémiai, „másodkézből” származó információt, mivel annak alapja − érvelésük szerint − csak
hamis spekuláció. Ehelyett az igazsághoz való közvetlen hozzáférést preferálják: az egyetlen hiteles módszernek a
saját, közvetlen érzékszervi tapasztalást tartják. Habár elvetik a matematikai számításokat és elméleti levezetéseket
mint hiteles bizonyítási módokat, érvelésükben mégis – szelektíven ugyan, de – felhasználják ezeket, ám csak az
elméletük alátámasztásául szolgáló bizonyítékokat.
A csoport tudása tehát részben a saját maguk által szerzett empirikus bizonyítékokon, részben az általuk hitelesnek
tartott tekintélyek kijelentésein alapul. A diskurzusban számos kép, videó, blogbejegyzés és egyéb, nem tudományos
folyóiratban publikált cikk jelenik meg hivatkozási alapként. E források relevanciája és hitelessége ellenőrizhetetlen.
Bár a csoport úgy tartja, hogy elméletének alapja az empíria, több ízben előkerülnek a diskurzusban vallási vagy
spirituális érvek (például az isteni teremtésből származó Föld mint a „világ közepe” érvként való használata).
A szakértelemre hivatkozás esetében is jellemző a szelektivitás: a csoport igazát mint szakértelmet fogadják el,
viszont az ellenkező véleményeket ignorálják, nem szállnak szakmai vitába, illetve ha mégis, akkor az hamar eljut
oda, hogy az ellenkező állásponton lévő fél a „beprogramozás” miatt állítja azt, amit állít. A (nem alátámasztott)
szakértelemre hivatkozás meglehetősen megtévesztő és manipulatív eszköz, mivel a szakértői tekintély az információs
aszimmetria miatt domináns pozíciót teremt az arra hivatkozónak (vö. Falyuna 2017, 2018a, 2018b).

3.2. Oltásellenesség: félelemre alapozás, terminusok
Az Egészségügyi Világszervezet (WHO 2019) az emberiséget 2019-ben fenyegető tíz legnagyobb egészségügyi veszély
közé sorolta az oltásellenes mozgalmat, hiszen a védőoltásokat megtagadók révén olyan betegségek is elkezdtek újra
terjedni, amelyeket elvileg az emberiség már legyőzött. A közösségi médiában gyorsan híveket szerző, a félelemre
apelláló és az összeesküvés-elméletekhez kötődő mozgalom áltudományos érvelésre, illetve nem megalapozott
vizsgálati eredményeket közlő publikációkra épít.
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Oltásellenes mozgalom azóta létezik, amióta elérhetővé váltak az oltások. 3 A gyengített kórokozóval történő
oltásokkal számos, korábban legyőzhetetlennek tekintett fertőző betegség terjedését lehet megelőzni. Mivel a beoltott szervezetet ellenőrzött formában „megfertőzik” az adott betegséggel, ez óhatatlanul is bizalmatlanságot vált
ki többekből. E bizalmatlanság erősödéséhez hozzájárulnak olyan esetek, amikor az oltás valódi károkat okozott
(például 1955-ben Kaliforniában gyengítetlen poliovírust adtak be a gyerekeknek, aminek következtében 40 ezren
betegedtek meg járványos gyermekbénulásban, és 50-nél többen ténylegesen meg is bénultak).
Az oltások megtagadásához (vaccine hesitancy)4 a bizalom hiányán túl hozzájárulhatnak vallási megfontolások,
illetve elősegítheti az interneten viharszerűen végigsöprő oltásellenes mozgalom is. Ennek egyik kiindulópontját
egy brit kutató 1998-ban megjelent cikke adja, amelyben kétes módszertannal, csekély számú mintán, kontrollcsoport bevonása nélkül azt bizonyította be, hogy az MMR-oltás (measles, mumps, rubella) és az autizmus kialakulása
között direkt ok-okozati összefüggés van. A „20. század legkárosabb orvosi hoaxának” (Flaherty 2011) nevezett cikk
állításait később tételesen cáfolták. Ám hiába vonatták vissza a manipulált adatokat tartalmazó, megalapozatlanul
következtetéseket levonó cikket 2010-ben, addigra az (interneten is terjedő) oltásellenesség már széles teret nyert,
egyre többen tagadták meg a gyermekük beoltását a tudományos csaláson alapuló tanulmány hatására. Ennek
következtében jelentősen megnövekedett (egyebek között) a kanyarós és mumpszos esetek száma, előbb NagyBritanniában, később szerte a világon. Ehhez hozzájárult az is, hogy ismert, véleményvezérnek számító személyek is
a mozgalom mellé álltak (celebrity antivaxxers), sőt legújabban még csetbotok és Twitter-trollok aktivitása is erősíti
az oltásellenesség hatását (Broniatowski et al. 2018).
Az egyértelmű egészségügyi és financiális következményekkel járó áltudományos mozgalom egyik érveléstechnikai
alapját az itt bemutatott intuitív vonzerő (Boyer & Barret 2005) adja. A kórokozóval való beoltás és az ehhez direkt
módon kapcsolódó káros következmények ok-okozati összefüggése megfelel a nem tudatos elvárásoknak, ezért az
érvelés nagyobb kognitív erőfeszítés nélkül is megérthető, megjegyezhető és terjeszthető. Az oltásellenesek továbbá
használják − az egyébként a politikai kommunikációban és a marketingben is gyakran alkalmazott − félelemre építő
érvelést (érvelési hibát; vö. argumentum ad metum, argumentum in terrorem). Az esetükben a „tudomány mimikrijét”
részint a kísérleti módszertanra való hivatkozás, részint pedig a laikus fogyasztók számára nehezen befogadható
orvostudományi nyelvezet, terminológia teremti meg.

3.3. Paraziták: hamis identitáskonstrukció, vizuális érvelés, terminusok
Ugyancsak a félelemkeltéssel operál a parazitákkal fenyegető áltudományos orvosi marketing, amely szerint szervezetünkben különféle veszélyes paraziták élnek (részletesen lásd Veszelszki 2017a, Falyuna 2018a). Ez az elmélet
számos (egyébként mindenféle betegségre) gyógyulást ígérő termék, méregtelenítő szer és diéta alapját adja. A sokféle
változatban terjedő szövegekben a storytelling „problémafelvetés után megoldás” elvére alapozva a hosszas, rémisztő
felvezetést a gyógymód követi: a reklámozandó készítmény (például a Bactefort vagy a Revitoxin) bemutatása.
A parazitairtó termékek reklámjai szinte minden esetben kutatással, gyógyszerek fejlesztésével foglalkozó elismert
szakemberekre utalnak. Az „autoritások említésével a megnyilatkozók vissza is élhetnek” (Kuna 2019: 80), sőt az is
előfordulhat, hogy a hivatkozott szakember, tanulmány, kutatás nem is létezik vagy azonosíthatatlan, viszont „a tekintély
a meggyőzés szempontjából annyira sokat jelent pszichológiailag, hogy gyakran a nyilvánvalóan rossz hivatkozások
is meggyőzőek” (Margitay 2014: 459).
A szakértőre való hivatkozást rendszerint képekkel is támogatják a cikkek alkotói. Nemcsak a cikk szövege és struktúrája, hanem a legtöbb esetben a szakértők vizuális megjelenítése sem változott a szövegekben: ugyanaz a kép került
elő több különböző, állítólagos szakértő ábrázolásakor.

3 Kirkpatrick, Mark: The anti-vaccination movement. Measles and Rubella Initiative. https://measlesrubellainitiative.org/
anti-vaccination-movement/.
4 McKenna, Maryn: The True Dollar Cost of the Anti-Vaccine Movement. Wired, 26 March 2019, https://www.wired.com/
story/anti-vaccine-movement-true-cost.
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A hamis identitás konstrukcióját mindezeken kívül egészen kifinomult módszerekkel érik el a megtévesztő oldalakat
alkotók. A (feltehetőleg egyébként manipulált) számadatokkal és fotókkal is bizonyított vizsgálatokat az elemzett
cikkek szerint (Veszelszki 2017a) az Egészségügyért Felelős Államtitkárság felügyelte. Az államtitkárság linkje egy,
a kormányzati oldalakat küllemre utánzó, ám phishing célú (ál)oldalra vezetett, amelynek az összes további aloldala
a készítmény reklámjára utalt.
A parazitafertőzés veszélyének nyomatékosítására számtalan félelmetes fotó is előkerült a szövegekben. A képi
információ feldolgozása eltér a verbális információétól: a kép a szöveggel összevetve sokkal gyorsabban és erőteljesebben hat a befogadóra, különösen az érzelmeire (vö. Grabe & Bucy 2009: 6). Az érzelmekre ható, emocionalizált
képek a manipuláció egyik indikátoraként foghatók fel (Brodnig 2017). A nem egyértelműen hiteles képek − például a
túlságosan ijesztő tudósítások illusztrációi − esetén a képkeresés szolgáltatás (például a Google Image Search) segíthet
eldönteni, mennyire megbízható a vizuális információ. A cikkekhez illesztett, valamely képszerkesztő programmal
manipulált képek ugyancsak gyanúsak lehetnek.
A tudományos szövegek további jellemzője a szakkifejezések és a definíciók használata, amelyek eredeti szerepe
az, hogy az adott szakterület művelői lehetőleg félreértések nélkül megértsék egymást. A
„…terminusok hordozzák azt a speciális tudást, amellyel a szakemberek rendelkeznek, a laikusok viszont nem (feltétlenül), és amely tudásnak köszönhetően a szakember olyan domináns
pozícióba kerülhet a laikussal szemben, amely könnyebbé teheti számára a másik befolyásolását” (Falyuna 2017: 96).
Éppen ezért lehet a „zavaros, nem definiált” szakkifejezések, a „tudományból átvett, de más értelemben alkalmazott
fogalmak” (Hargitai 2012: 8) alkalmazása meggyőző az áltudományos diskurzusban. A terminusok hozzájárulnak
a tudományos stílus imitációjához is.
A (szám)adatokra támaszkodó érvelés a tudományos bizonyítás egyik alapvető eszköze, amelynek megbízhatóságában ritkán kételkedünk. Ha az adatokhoz megfelelő kiindulópontból és a célokhoz illeszkedő módszerekkel
jutunk, akkor ténylegesen valid, erős érvelési alapnak tekinthetők. Ugyanakkor érdemes kritikusan tekinteni mind
az előállításukra, mind a felhasználásukra, értelmezésükre. Lehetnek ugyanis hibásak, nem megfelelő értelmezéssel
ellátva félrevezetőek, amikor
„…a matematikai adat pontosságával és hitelességével akarunk világosnak, egyértelműnek
és elfogadhatónak feltüntetni egy homályos állítást, és erősnek láttatni egy gyenge érvelést. A számadatok világosságát, egyértelműségét, megbízhatóságát, matematikai kikezdhetetlenségét használjuk fel a premissza elfogadtatásához és a konklúzió alátámasztásához”
(Margitay 2014: 340; vö. részletesen Margitay 2014: 323–363).
A parazitákkal ijesztgető szövegek teljes mértékben ellenőrizhetetlen statisztikai adatokat használnak (erre utal, hogy
a különböző szövegváltozatokban ugyanabban a kontextusban, sőt akár ugyanabban a mondatban eltérő számadatok szerepelnek). E szövegek terjedésének hatásmechanizmusát a félelemre alapozáson kívül az emberi kíváncsiság,
illetve a segítőkészség (a tartalmak megosztásával segíteni más embereknek az egészségügyi problémájuk okának
feltárásában) is támogatja.

4. Kihívások és megoldási lehetőségek
Az áltudományos tartalmak oktatási feldolgozása során elsődleges feladat a kritikus gondolkodás elsajátításában a tudatosítás azzal kapcsolatban, hogy a tények és a vélemények eltérnek egymástól (vö. Grever 2018). A médiatudatosság (media
literacy) − tágan értelmezett, nemcsak a diákokra vonatkozó, hanem az intézményes oktatásból kikerült korosztályokat
is érintő − fejlesztésébe a médiaeszközök, médiatartalmak megismerésén túl az algoritmusok működésének, a trollok
tevékenységének, továbbá az áltudományos tartalmak érvelési mechanizmusainak ismeretének is bele kell tartoznia.
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Számos olyan hazai és nemzetközi jó gyakorlat van, amely a hiteltelen tartalmak témájának tanórai vagy azon
kívüli tárgyalásakor alkalmazható.5
Saját oktatói portfóliónk több, íráskészség-fejlesztő és kommunikációs készségeket fejlesztő kurzust tartalmaz.
Ezen alkalmakkor lehetőségünk volt különböző korosztályokkal foglalkozni az áltudományos tartalmak elemzésével, illetve a kritikai készségek fejlesztésével. Oktatási tapasztalataink, korábbi és itt közölt kutatási eredményeink
alapján összeállítottunk egy kérdéslistát (lásd az 1. táblázatot), amely az áltudományos tartalmak feltárásához és
elemzéséhez szolgál segítségül, oktatónak és diáknak egyaránt.

1. táblázat
Kérdéslista az áltudományos tartalmak feltárásához

Az elsődleges forrás hitelessége

• Azonosítható, ismert a cikk szerzője?
• Van az oldalnak impresszuma? Ellenőrizhető, hogy ki felel a tartalomért?
• Az oldal nem kamuoldal, nem viccoldal?
• Hiteles az urll? Nem utánoz valamely ismert oldalt?
• Aktuális a cikk?

A másodlagos, hivatkozott forrás(ok)
hitelessége

• Hivatkozik a szöveg a felhasznált forrásokra?
• Léteznek és relevánsak a hivatkozott források?
• Valóban léteznek a hivatkozott szakértők, tekintélyek, intézmények − és a téma szempontjából
releváns a rájuk történő hivatkozás?

Érvelés és bizonyítás

• Egységes, következetes (konzisztens, koherens) a szöveg érvelése?
• Hitelesek és logikusak a szövegben előkerülő számadatok?
• Előfordulnak a szövegben megtévesztésre alkalmas nyelvi elemek (például előfeltevések)?
• Tartalmaz a szöveg további érvelési hibákat?

A szöveg nyelvezete, megfogalmazása

• Szenzációhajhász, bulvár, érzelmekre apellál a cikk címe, stílusa?
• A cikk nem valamely idegen nyelvből átvett, manipulált szöveg? A szöveg nyelvi minősége enged
arra következtetni, hogy esetleg automatikusan generált vagy rosszul fordított szövegről van szó?
• A szövegben előkerülő terminusok valóban létező, az adott területen használt kifejezések?
• A szövegben előkerülő terminusok jól érthetően vannak definiálva?

Képek, illusztrációk

• Hitelesek, megbízhatóak, valódiak a szövegben előkerülő képek?
• Szokatlan a szöveg megformázása?

Kapcsolódó szövegek (kommentek)

• Hitelesek a cikkhez kapcsolódó kommentek? Vélhetően létező személyektől származnak?
• Lehet a témában találni más hiteles forrást? Azokkal összevetve a vizsgált szöveg hiteles?

A szöveg szándéka

• Meg akar győzni a szöveg valaminek az igazságáról, el akar adni, népszerűsíteni valamely
terméket, szolgáltatást, ideológiát?

Forrás: a szerzők saját összeállítása a kutatási eredményeik alapján;
vö. Falyuna 2017, 2018a; Veszelszki 2017a

„A befogadó akkor képes észrevenni vagy leleplezni a megtévesztést, ha annak kommunikációja eltér a megszokott
mintáktól, ha a befogadó tisztában van az érintett témához tartozó információkkal, és jó kritikai-dekódoló képessége
van” (Aczél 2017: 14−15). Az így értelmezett média- és információtudatossághoz kívánt hozzájárulni a tanulmányunk
azáltal, hogy összegyűjtötte az áltudományosság legfőbb, szövegszinten feltárható, érveléstechnikai és nyelvészeti
jellegzetességeit, ezeket három esettanulmányon keresztül szemléltette, végül pedig egy, az áltudományos tartalmak
– önálló tájékozódás során vagy iskolai feldolgozással történő − feltárásához használható kérdésgyűjteményt közölt.

5 A legújabban megjelent, az álhíreket és áltudományos tartalmakat rendszerint együtt kezelő lehetőségekből itt közlünk
egy – teljességre nem törekvő – válogatást: UNESCO: Journalism, ‚Fake News’ and Disinformation: A Handbook for Journalism
Education and Training (https://en.unesco.org/fightfakenews); Truth or Fiction (https://www.truthorfiction.com); Factitious
(http://factitious.augamestudio.com/#/); First Draft News (https://firstdraftnews.org/); DJP: Digitális Jólét Program (https://
digitalisjoletprogram.hu/); DIP: Digitális Immunerősítő Program (http://mydip.xyz/ és https://issuu.com/fecske.gabor/docs/
dip_k_zik_nyv); Bűvösvölgy (http://buvosvolgy.hu/alhirek/).

48

Veszelszki Ágnes − Falyuna Nóra

Irodalom
Aczél Petra (2015): Médiaműveltség. In: Aczél Petra, Andok Mónika & Bokor Tamás: Műveljük a médiát! 133−177. o.
Budapest: Wolters Kluwer.
Aczél Petra (2017): Az álhír. Kommentár a jelenség értelmezéséhez. Századvég, 84. sz. 5−25. o.
Aczél Petra & Veszelszki Ágnes (2018): Egy új tudománykommunikációs modell szükségességéről. A sciXcom-modell.
Jel-Kép, 4. sz. 5–18. o.
Ádám György (1995): A tudomány fejlődésének kényszerű kísérője: az áltudomány. Természet Világa, 126. évf. 7. sz.
307–309. o.
Bakshy, Eytan, Solomon Messing & Lada A. Adamic (2015): Exposure to ideologically diverse news and opinion on
Facebook. Science, vol. 348, no. 6239, pp. 1130–1132, http://education.biu.ac.il/files/education/shared/science-2015bakshy-1130-2.pdf.
Berger, Jonah (2011): Arousal increases social transmission of information. Psychological Science, vol. 22, no. 7,
pp. 891–893.
Berthele, Raphael (2019): Policy recommendations for language learning: Linguists’ contributions between scholarly
debates and pseudoscience. Journal of the European Second Language Association, vol. 3, no. 1, pp. 1–11.
Blancke, Stefaan & Johan De Smedt (2013): Evolved to be irrational? Evolutionary and cognitive foundations of
pseudosciences. In: Massimo Pigliucci & Marteen Boudry (eds.): The philosophy of pseudoscience, pp. 361–379.
Chicago: The University of Chicago Press.
Blancke, Stefaan, Maarten Boudry & Massimo Pigliucci (2017): Why do irrational beliefs mimic science? The cultural
evolution of pseudoscience. Theoria, vol. 83, no. 1, pp. 78–97.
Blancke, Stefaan, Maarten Boudry & Johan Braeeckman (2018): Whence pseudoscience? An epidemiological approach.
Monograph, Mètode Science Studies Journal, no. 8, pp. 133–139.
Boudry, Maarten & Johan Braeckman (2011): Immunizing strategies and epistemic defense mechanisms. Philosophia,
vol. 39, no. 1, pp. 145–161.
Boudry, Maarten & Johan Braeckman (2012): How convenient! The epistemic rationale of self-validating belief systems.
Philosophical Psychology, vol. 25, no. 3, pp. 341–364.
Boudry, Maarten, Stefaan Blancke & Massimo Pigliucci (2015): What makes weird beliefs thrive? The epidemiology of
pseudoscience. Philosophical Psychology, vol. 28, no. 8, pp. 1177–1198.
Boyer, Pascal & H. Clark Barrett (2005): Domain specificity and intuitive ontology. In: David M. Buss (ed.): The handbook
of evolutionary psychology. pp. 96–118. Hoboken: Wiley.
Brodnig, Ingrid (2017): Lügen im Netz. Wie Fake News, Populisten und unkontrollierte Technik uns manipulieren.
Brandstätter Verlag.
Broniatowski, David A., Amelia M. Jamison, Si Hua Qi, Lulwah Al Kulaib,Tao Chen, Adrian Benton, Sandra C. Quinn
& Mark Dredze (2018): Weaponized Health Communication: Twitter Bots and Russian Trolls Amplify the Vaccine
Debate. Am J Public Health, vol. 108, no. 10, pp. 1378–1384.
Brown, Ashley D. & Jared R. Curhan (2013): The polarizing effect of arousal on negotiation. Psychological Science,
vol. 24, no. 10, pp. 1928–1935.
Casti, John L. (1990): Verlust der Wahrheit. Streitfragen der Naturwissenschaften. München: Droemer/Knaur.
Drótos László (2013): Tudósok közösségi médiahasználata. Tudományos és Műszaki Tájékoztatás, 60. évf. 7. sz.
315–317. o., https://tmt.omikk.bme.hu/tmt/article/viewFile/602/566.
Egyed László, Mécs Anna, Neumann Viktor & Palugyai István (2012): A tudománykommunikáció nem hagyományos
színterei. Budapest: Eötvös Loránd Tudományegyetem.
Falyuna Nóra (2017): Az áltudományos szövegek pragmatikai vizsgálata. Esettanulmány a lúgosító diéta példáján.
Századvég, 84. sz. 85–107. o.

Az áltudományosság leleplezése érveléstechnikai-nyelvészeti eszközökkel

49

Falyuna Nóra (2018a): Az (ál)tudományos ismeretek és az internet. Jel-Kép, 4. sz. 35–50. o.
Falyuna Nóra (2018b): Nyelvi manipuláció az interneten In: Gabos Erika (szerk.): A média hatása a gyermekekre és
fiatalokra IX., 69–75. o. Budapest: Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat Magyar Egyesület.
Falyuna Nóra (m. a.): Az online világ hatása a(z ál)tudományos tartalmakra: Esettanulmány a laposföld-hívők online
közösségének diskurzusairól. Kézirat.
Fehér Katalin (2016): Digitalizáció és új média. Trendek, stratégiák, illusztrációk. Budapest: Akadémiai Kiadó.
Fehér Katalin & Király Olívia (2017): Álhíresülés – a hamis hírek dinamikája a médiában. Századvég, 84. sz. 39−49. o.
Flaherty, Dennis K. (2011): The vaccine-autism connection: a public health crisis caused by unethical medical practices
and fraudulent science. The Annals of Pharmacotherapy, vol. 45, no. 10, pp. 1302–1304.
Fóris Ágota (2008): Kutatásról nyelvészeknek. Bevezetés a tudományos kutatás módszertanába. Budapest: Nemzeti
Tankönyvkiadó.
Gelfert, Axel (2018): Fake News: A Definition. Informal Logic, vol. 38, no. 1, pp. 84–117.
Goertzel, Ted (1994): Belief in Conspiracy Theories. Political Psychology, vol. 15, no. 4, pp. 731−742.
Grabe, Maria Elizabeth & Erik Page Bucy (2009): Image Bite Politics. News and the visual framing of elections. Oxford
University Press.
Grever, Maria (2018): Alternative Facts, Truth and History Education: an Introduction. Paper, conference: Critical Thinking
in the Age of Emoji’s. Does History Education Play a Role for Media Literacy? Organized by EUROCLIO in cooperation
with the Dutch Institute for Sound and Vision, VGN and theE-story Project partners. Hilversum, 2 February 2018.
Hargitai Zsófia Ágota (2012): Áltudományos állítások és módszerek kémiai és biológiai elemzése. Szakdolgozat. Budapest: ELTE Kémia Intézet.
Jun, Youjung, Rachel Menga & Gita Venkataramani Johar (2017): Perceived social presence reduces fact-checking. PNAS,
vol. 114, no. 23, pp. 5976–5981., http://www.pnas.org/content/early/2017/05/16/1700175114.full.
Keresztes Gábor (2013): Az innováció fogalmának történeti áttekintése. Gazdaság & Társadalom. Journal of Economy
& Society, 4. sz. 81−95. o.
Kuna Ágnes (2019): Nyelv, meggyőzés, gyógyítás. A meggyőzés nyelvi mintázatai a 16−17. századi orvosi receptben. Budapest: Tinta Könyvkiadó.
Leman, Patrick J. & Marco Cinnirella (2013): Beliefs in conspiracy theories and the need for cognitive closure. Frontiers
in Psychology, vol. 4, art. 378.
Margitay Tihamér (2014): Az érvelés mestersége. Budapest: Typotex.
Pariser, Eli (2011): The filter bubble: What the Internet is hiding from you. New York: Penguin Press.
Petersen, Michael Bang, Ann Giessing & Jesper Nielsen (2015): Physiological responses and partisan bias: Beyond selfreported measures of party identification. PLoS ONE, vol. 10, no. 5.
Pigliucci, Massimo & Marteen Boudry, eds. (2013): Philosophy of Pseudoscience. Chicago: University of Chicago Press.
Pigliucci, Massimo (2010): Nonsense on Stilts. How to Tell Science from Bunk. Chicago: University of Chicago Press.
Popper, Karl Raimund (2002): The Logic of Scientific Discovery. Psychology Press.
Sokal, Alan D. (2006): Pseudoscience and Postmodernism: Antagonists or Fellow-Travellers? In: Garrett G. Fagan
(ed.): Archaeological Fantasies: How Pseudoarchaeology Misrepresents the Past and Misleads the Public, pp. 286−361.
London & New York: Routledge.
Sperber, Dan (1996): Explaining culture. A naturalistic approach. Oxford: Blackwell.
Sperber, Dan, Fabrice Clement, Christophe Heintz, Olivier Mascaro, Hugo Mercier, Gloria Origgi & Deirdre Wilson
(2010): Epistemic vigilance. Mind & Language, vol. 25, no. 4, pp. 359–393.
Szvetelszky Zsuzsanna (2017): Közösségi kételyek. Századvég, 84. sz. 27−37. o.

50

Veszelszki Ágnes − Falyuna Nóra

Tanács János (2016): Az összeesküvés-elméletek fogságában. Kézirat.
Thorson, Emily (2016): Belief Echoes: The Persistent Effects of Corrected Misinformation. Political Communication,
vol. 33, no. 3, pp. 460−480.
Uscinski, Joseph E. & Joseph M. Parent (2014): American Conspiracy Theories. Oxford: Oxford University Press.
Veszelszki Ágnes (2017a): Az álhírek extra- és intralingvális jellemzői. Századvég, 84. sz. 51–82. o.
Veszelszki Ágnes (2017b): Digilect. The impact of infommunication technology on language. Berlin & Boston: Walter
De Gruyter.
Veszelszki Ágnes (2017c): Netnyelvészet. Bevezetés az internet nyelvhasználatába. Budapest: L’Harmattan Kiadó.
Veszelszki Ágnes (2017d): Fake news, post-truth society: az igazság odaát van? In: Biró A. Zoltán & Bodó Julianna (szerk.):
Internet az iskolában, internet a családban. A média hatása a gyermekekre és fiatalokra, 1−45. o. Csíkszereda: Státus
Kiadó.
Vīķe-Freiberga, Vaira, Herta Däubler-Gmelin, Ben Hammersley, Pessoa Maduro & Luís Miguel Poiares (2013): A free
and pluralistic media to sustain European democracy. The Report of the High Level Group on Media Freedom and
Pluralism. Charter of Fundamental Rights of the European Union, Article 11.2. https://ec.europa.eu/digital-singlemarket/sites/digital-agenda/files/HLG%20Final%20Report.pdf.
Vraga, Emily K. & Leticia Bode (2017): I do not believe you: how providing a source corrects health misperceptions
across social media platforms. Information, Communication & Society, vol. 21, no. 10, pp. 1−17.
Wakefield, Andrew J., Simon H. Murch, Andrew Anthony, John C. Linnell, D. M. Casson, Mohsin Malik, Mark
Berelowitz, Amar Paul Dhillon, Mike Andrew Thomson, Peter K. P. Harvey, Alan R. Valentine, Susan E. Davies & John
Angus Walker-Smith (1998): Ileal-lymphoid-nodular hyperplasia, non-specific colitis, and pervasive developmental
disorder in children. The Lancet, vol. 351, no. 9103, pp. 637–41 (visszavont, már nem elérhető tanulmány, PMID
20137807).
WHO (2019): Ten threats to global health in 2019. World Health Organization. https://www.who.int/emergencies/
ten-threats-to-global-health-in-2019 (utolsó letöltés: 2019. 06. 16.)
Zuiderveen Borgesius, Frederik J., Damian Trilling, Judith Möller, Balázs Bodó, Claes H. de Vreese & Natali Helberger
(2016): Should we worry about filter bubbles? Internet Policy Review, vol. 5, no. 1.

Abstract in English
Using linguistic-argumentative tools to disclose pseudo-scientific contents
Pseudo-scientific contents can spread quickly and widely in the ever-changing information and media environment,
which makes scientific analysis on identifying these contents particularly valuable. This paper presents the linguisticargumentative characteristics of pseudo-scientific contents spreading on the internet via three case studies (flat earth
theory, anti-vaccination movement and parasitic infections), and offers some analytical tools to identify pseudoscientific and unreliable information. It concludes with a list of critical questions based on the relevant literature and
the authors’ own teaching practices.The aim of this paper is to show that the analysis of the linguistic-argumentative
characteristics of pseudo-scientific contents as a means of evaluating information credibility can contribute to the
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Udvariasság és sértés a számítógépes játékokban –
pragmatikai szempontból

1. A vizsgálat célja:
számítógépes játékok sértő-gúnyolódó szövegeinek elemzése
A nemzetközi szakirodalom eredményeit figyelembe véve feltételezhető, hogy
az online kommunikáció a kvázianonimitása, a retorzió hiánya vagy gyengesége
miatt az offline közeghez képest durvább, több sértést, személyeskedést tartalmaz.
Ennek a kérdésnek járunk utána a következőkben egy többszereplős online aré
najáték, a League of Legends (LoL) beépített „gúnyolódó” szövegeket előhozó
parancsai (az ún. tauntok) alapján, kiemelten a sértések pragmatikai – az udvarias
ságot középpontba állító – vizsgálatával. A tanulmány ezáltal a netnyelvészet
pragmatikai szempontjának bővítéséhez, az úgynevezett kiberpragmatikához já
rul hozzá (cyberpragmatics, vö. Yus 2011; Veszelszki 2015). A dolgozatban a szö
vegparancsok (egyfajta speciális beszédaktus) megnevezéseként az eredeti angol
taunt kifejezést használjuk, mivel a magyar játékos (szub)kultúrában egyelőre
nincsen a szónak egyértelmű, elfogadott fordítása.
A játék készítője, a Riot Games tájékoztatása (W4) szerint 2016 szeptem
berében havonta 100 milliónál is többen játszottak a League of Legends játékkal.
A technológiai determinizmus elvét elfogadva (vö. Veszelszki 2016), feltételez
zük, hogy a játék nyelvi (illetve nonverbális, vizuális) környezete befolyással
van a több millió aktív játékos (nyelvi) viselkedésére is. Ezért tartjuk fontosnak a
gamerkommunikáció alaposabb vizsgálatát az udvariasság szempontjából, hiszen
az feltételezhetőleg a felhasználók játékon kívüli (túli) kommunikációs szituációi
ra is hatással lehet.
2. Udvariassági elméletek és a sértés pragmatikája –
a számítógépes játékokban
A sértések az emberi szociális viselkedés univerzális jellegzetességének tekinthe
tők. Amíg azonban a humorral és az iróniával már az ókori görög filozófusok is
foglalkoztak, a pletyka és a sértés (cukkolás, piszkálás, ugratás) kommunikációs
aktusa hosszú ideig túl triviálisnak tűnt ahhoz, hogy komolyabb vizsgálódás
nak vessék alá, ily módon ez utóbbiak kutatástörténete lényegesen rövidebb (vö.
Brock 2008: 543).
A sértések témaköre pragmatikai szempontból az udvariassági/udvariatlan
sági elméletek keretében is értelmezhető. A – sokféleképpen definiált – udvarias
ság felfogható egyrészt társadalmi (nem nyelvi) viselkedésként, ebben az esetben
„a megfelelő és tapintatos társadalmi viselkedésformákat magában foglaló, törté
nelmileg változó, kodifikált normarendszer” (Fraser 1990-re utalva Szili 2007: 2);
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másrészt pedig nyelvi jelenségként az előbbi nyelvi megjelenésének, az aktuális
udvariassági elvárások nyelvi visszatükröződésének tekinthető (Szili 2007). Szili
Katalin az udvariasság pragmatikáját összefoglaló munkájában Thomas (1995)
nyomán az udvariasság négyféle felfogását ismerteti: „az udvariasság 1. mint a
tisztelet megnyilvánulása; 2. mint kommunikációs stílus; 3. mint megnyilatkozás
szintű nyelvi jelenség; 4. mint a pragmatika tárgya” (Szili 2007: 2).
A pragmatikában alapvetően két jellemző udvariassági elméletet lehet el
különíteni: Leech (1977, 1983) az udvariasságot a Grice-ra visszavezethető tár
salgási maximák megnyilvánulásának tartja; a Brown–Levinson-féle felfogásban
(1978, 1987, magyarul: 2008) az udvariasság pedig arcvédő tevékenységként je
lenik meg (vö. Nemesi 2000; Szili 2007). Mindkét megközelítésre igaz, hogy az
„udvariasságot a beszélő által alkalmazott stratégiaként határozzák meg, amelyet
különféle célokból alkalmaz, legfőképpen azért, hogy harmonikus kapcsolatot
tartson fenn vagy hozzon létre, vagyis előtérbe állítják a beszélői szándékokat”
(Szili 2007: 14). Ehhez a sértés mint beszédaktus-elméletbeli értelmezés is hoz
záilleszthető.
2.1. A sértések a beszédaktus-elmélet alapján
A sértések pragmatikájában az egyik fontos pillért az austini (1962) és a searle-i
(1969) beszédaktus-elmélet jelentheti (vö. Szili 2013). A beszédaktus-elmélet
nagyon tágan értelmezve a diskurzus működés közbeni elemzésének tekinthető
(Heyd 2013: 389). Theresa Heyd (2013: 389) megállapítja, hogy mind ez idáig
nem jött létre a nonkooperatív beszédaktusok összefüggő elmélete, erre vonatko
zó, különálló vizsgálatokkal azonban lehet találkozni a szakirodalomban.
Batár Levente a beszólást olyan beszédaktusként értelmezi, amely „beszéd
partnerre vonatkoztatott negatívan értékelő elemet” tartalmaz, a „beszélő partne
rére irányuló agresszív szándékának megnyilvánulása”, és amellyel „az egyén a
partner fölé helyezi magát” (Batár 2007: 452). A beszélő szándéka a beszólással
az, hogy a hallgatóban vagy címzettben kárt tegyen (lejáratás, megsértés, megbán
tás formájában; Batár 2007). Emellett természetesen a beszóló a saját énképét is
erősíti: hiszen aki másokat negatívan minősít, arra – szól a heurisztika – e bántó
szavak nem vonatkozhatnak.
Az illokúciós és perlokúciós nézőpont is megjelenik Martinez és Yus (2013)
tipológiájában, akik négy változó szerint alkottak a sértéstípusok besorolására ta
xonómiát. Ez a négy tényező a következő: 1. a megnyilatkozás konvencionális
vagy újszerű, innovatív volta; 2. a beszélő mögöttes szándéka (sértés, dicséret,
szociális kapcsolat); 3. a befogadó interpretációja; 4. a befogadó reakciója vagy
annak hiánya (Martinez–Yus 2013).
Jucker és Taavitsainen (2000) történeti pragmatikai keretben, tehát diakrón
perspektívából foglalkozik a sértés beszédaktusával. A szerzőpáros szerint (2000:
73) a sértés illokúciós ereje abban rejlik, hogy a beszélő egy olyan beszédaktust
hajt végre, amellyel megtámad, megsért valakit, vagy gőgös, megvető, lenéző
megjegyzést tesz a hallgatóra. Bizonyos formák – a hallgató reakciójától függet-
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lenül is – sértésnek számítanak: ilyen a gúnyolódás, a szitkozódás, a félreve
zetés, a szemtelenkedés, a káromkodás (vö. Hill–Öttchen 1995). A perlokúció
(a megnyilatkozás befogadóra tett hatása) lehet támadás, sértettség, megbántott
ság, szembefordulás, felháborodás.
A szándéktól és hatástól függetlenül a sértés három alapvető elemből épül
fel. Az első egy állítás a célszemélyről (vagy valamely tulajdonságáról, identi
tásjegyéről). A beszélő tehát kimond, állít valamit a célszemélyről, jellemzi őt,
vagy valamilyen jelzővel utal rá. A második elemben a célszemély az állítást/
jelzőt helytelennek, nem odavalónak, nem illőnek vagy akár lealacsonyítónak ér
zékeli. A harmadik komponenst pedig az alkotja, hogy a célszemély az állítást arc
fenyegető beszélői intencióként érzékeli, vagyis úgy véli, hogy a beszélő azzal a
szándékkal állított róla valamit, hogy azzal megbántsa, megsértse, lealacsonyítsa
őt (Jucker–Taavitsainen 2000: 73). Ez utóbbi szempont ezt a felfogást a Brown–
Levinson-féle udvariassági elmélethez köti (lásd 2.3. pont). Az első két aspektus
feltétlenül szükséges a sértés (inzultus) definiálásához, a harmadik is a legtöbb
esetben jelen van a beszédaktusban, ám erről nem minden esetben van adatunk
(továbbá bizonyos esetekben a befogadó tisztában van azzal, hogy a beszélő nem
akarta megbántani, mégis megsértődik; vö. Jucker–Taavitsainen 2000: 73). A szer
zőpároshoz hasonlóan mi sem tekintjük sértésnek azokat az eseteket, amelyek
ben egy jelen nem lévő, harmadik személyről állítanak valami bántót, sértőt (vö.
[rosszindulatú] pletyka), kivéve, ha egy jelenlévő (szoros) kapcsolatban van a
sértéssel illetett harmadik személlyel.1 Ebben az utóbbi esetben a sértés célpontja
nem a harmadik személy, hanem a jelenlévő.
2.2. A sértések a grice-i együttműködési elv alapján
A sértés a grice-i együttműködési elvre (cooperative principle, CP) utalva non
kooperatív viselkedésnek tekinthető. Grice (1975, 1989, 1997) az emberi kom
munikációt olyan kooperatív erőfeszítésnek tartja, amelynek során alapesetben
mind a beszélő, mind a befogadó racionálisan és célszerűen viselkedik. „Hozzájá
rulásod a társalgáshoz legyen olyan, amilyet a beszédhelyzet (a hely, az idő, a tár
salgásban résztvevő partner[ek], a társalgás célja stb.) megkövetel” (Kiefer 2007:
o. n.). Az együttműködési elvtől való eltérés, az együttműködéshez hozzájáruló
társalgási maximák megszegése figyelhető meg az irónia (és bizonyos értelemben
a humor), a csalás, hazugság, illetve a sértés esetében.
Grice együttműködési elvének (mennyiség, minőség, relevancia, mód ma
ximájának) megsértése a következőképpen történhet. A mennyiség maximája
többek között kisebbítéssel, túlzással és tautológiával sérthető; a minőségé ellent
mondással, iróniával, metaforával és szónoki kérdés használatával; a viszony/re
levancia megsértése lehet az utalás, az asszociálás és az előfeltételek alkalmazása;
1
Tehát nem számít sértésnek, ha egy intézményt szidalmaz valaki, kivéve, ha annak az intézménynek
egy munkatársa jelen van a beszédaktus során. Egy konkrét példával: ha beszélgetőpartnerünk szidalmaz egy
közintézményt a jelenlétünkben, az nem tekinthető sértésnek, ám ha a mi munkahelyünket szidja, akkor az sértő
beszédaktusnak tekinthető.
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a mód maximájának áthágása is történhet kétértelműséggel, homályos fogalma
zással, túláltalánosítással, kihagyással és a hallgató eltávolításával (Grice 1997:
222–8; Brown–Levinson 2008: 108).
1. táblázat. A grice-i maximák (forrás: Kiefer 2007: o. n.)
A társalgási maximák:
1. A mennyiség maximái
1.1. Hozzájárulásod legyen a kívánt mértékben informatív
(a társalgás pillanatnyi céljai szempontjából).
1.2. Hozzájárulásod ne legyen informatívabb, mint amennyire szükséges.
2. A minőség maximái
2.1. Ne mondj olyasmit, amiről úgy hiszed, hogy hamis.
2.2. Ne mondj olyasmit, amire nézve nincs megfelelő bizonyítékod.
3. A viszony maximája
Légy releváns.
4. A mód maximái
4.1. Kerüld a kifejezés homályosságát.
4.2. Kerüld a kétértelműséget.
4.3. Légy tömör (kerüld a felesleges bőbeszédűséget).
4.4. Légy rendezett.

A grice-i fogalomhasználatra épülő, Leech-féle udvariassági elv (politeness prin
ciple, PP) betartásának a célja az, hogy „minimalizáljuk az udvariatlanságunkkal
kapcsolatos hiedelmek kifejezését, és maximalizáljuk az udvariasságunkat erő
sítőket” (Szili 2007: 7; vö. Leech 1983: 81). Az udvariassági elvhez hét maxima
kapcsolódik. Ezek a pragmatikai skálán elhelyezkedő 1. Tapintat (Tact), 2. Nagy
lelkűség (Generosity), 3. Megerősítés/jóváhagyás (Approbation), 4. Szerénység
(Modesty), 5. Egyetértés (Agreement), 6. Együttérzés (Symphathy), 7. Fatikus
(Phatic) maxima (Leech 2014).
Az alapelvek mellé Leech még két elvet rendel. „Az egyik az irónia elve
(Irony Principle): Ha sértőt kell mondanod, ne legyen összeütközésben az udva
riassági elvvel, de a kijelentés szándéka indirekt módon, implikatúra segítségével
érthető legyen! A másik az ugratás elve (Banter Principle): Fejezd ki a partnerrel
való összetartozásodat nyilvánvalóan hamis és udvariatlan állítással!”2 (Pap 2011:
79). A beszólás, a sértés használatával a megszólaló rendszerint tudatosan sérti
meg a leechi udvariassági elvet (vö. Batár 2007: 452).
2.3. A sértés mint arcfenyegető viselkedés
A Brown és Levinson nevéhez köthető udvariassági elméletek alapja Erving Goff
man arcteóriája (1959), amelyben az arc3 „az én (self) kontextusnak megfelelően
2
3

Továbbá az érdekesség és a Pollyanna-elv tartozik még ide (Leech 1983).
Szili Katalin terminusválasztásához (pl. Szili 2002a, 2002b, 2007; vö. Tátrai 2011; Falyuna 2016: 31)
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megmutatkozó, pozitív társadalmi értékeket tükrözni kívánó, az egyén önbecsü
lését szimbolizáló része, amely a másokkal folytatott interakciók során megőr
ződhet, fejlődhet, széteshet”4 (Goffman 1967: 5, Falyuna 2016: 31 fordításában).
Goffman szerint a racionális beszélő igyekszik másokban pozitív képet kialakíta
ni, fenntartani magáról és ezt megóvni a kommunikációban felmerülő problémák
tól, ellentétektől, az úgynevezett arcfenyegető tevékenységtől (face threatening
act, FTA; Brown–Levinson 2008: 43). Amint azt azonban Szili Katalin kifejti,
„a goffmani arc nem egyoldalúan egocentrikus, valójában a másik fél reakcióinak,
érzelmeinek felfogását is magában foglalja. Az alkalmazott defenzív (a saját arcot
védő) és a protektív (mások arcát védő) gyakorlatok fontos szerepet kapnak majd
Brownnál és Levinsonnál” (Szili 2007: 9).
Mindezek közül kiemelhető a sértés, amely az udvariassági, illetve udva
riatlansági elmélet keretén belül „az elfogadott társadalmi konvenciók szerint
súlyosan arcfenyegető, udvariatlan beszédaktus, az udvariatlanság szélső formá
ja” (Heltai 2013: 61). Az arc komoly fenyegetésének célja lehet egy bizonyos
perlokúciós hatás elérése: a címzett felidegesítése, provokálása, a sértő fél sértettel
szembeni megvetésének kifejezése, a feszültség, a negatív érzelmek levezetése.
A sértés súlyossága függ: „a beszélő szándékától, megnyilatkozás tartalmától,
a megnyilatkozás formájától, a beszélő és a címzett közötti viszonytól, a részt
vevők személyes tulajdonságaitól, a megnyilatkozás következményeitől […] és
a kontextustól, a társadalmi normáktól, az udvariasság elvárt fokától” (Heltai
2013: 61).
Minél inkább fenyegeti egy aktus a beszélgetésben részt vevők (a beszélő
és/vagy hallgató) arcát, a beszélő annál inkább igyekszik olyan stratégiát válasz
tani a közléséhez, amely kisebb kockázattal jár. A fenyegetettség szintjének nö
vekedésétől, a társadalmi távolságtól, a hatalomtól, a kívánt javakkal arányban
álló kényszerítés fokától függően az alábbi stratégiák különböztethetők meg az
arcfenyegető tevékenység kapcsán: egyrészt a mikrofon mellé (off record) stra
tégia, amely közvetett, a valódi szándékot elrejtő főstratégiát jelöl; másrészt az
úgynevezett mikrofonba (on record), vagyis a közvetlen, szándékát egyértelműen
megjelenítő stratégia, amely előfordulhat: pőrén, orvoslás nélkül (bald-on-record)
vagy az arcfenyegetés enyhítésével, orvoslással (with redress). Az enyhítés, or
voslás megjelenhet pozitív (közelítő) vagy negatív (távolító) udvariasság formá
jában (Brown–Levinson 2008; Szili 2007: 10).

kapcsolódva mi is az arc terminust alkalmazzuk itt, annak ellenére, hogy a Goffmanra hivatkozó magyar szak
irodalomban előfordul még a homlokzat (pl. Brown–Levinson 2008 [Síklaki fordításában]) és az arculat (pl.
Nemesi 2004) szakkifejezés is.
4
Eredetiben: “The term face may be defined as the positive social value a person effectively claims for
himself by the line others assume he has taken during a particular contact. Face is an image of self delineated
in terms of approved social attributes – albeit and image that others may share, as when a person makes a good
showing for his profession or religion by making a good showing of himself” (Goffman 1967: 5).
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2.4. A sértések az online számítógépes játékokban
Az online udvariasság kérdését először a névtelen fórumok és csetoldalak vetették
fel (Danet 2013) – ezek elemzéséhez is alkalmazhatók az itt bemutatott modellek.
A számítógépes játékok és a (nyelvi) udvariasság kapcsolatával a kutatók
elsősorban szociálpszichológiai, ritkábban nyelvészeti pragmatikai szempontból
foglalkoztak. Ezen elemzések közül érdemes kiemelni Astrid Ensslin gamernyelvi
vizsgálatait, aki a 2011-es The Language of Gaming című munkájában szá
mos fontos megállapítást fogalmaz meg a játékosok kommunikációjával és az
udvariassággal kapcsolatban (Ensslin 2011: 103).
A számítógépes játékokkal kapcsolatos eddigi udvariassági kutatások (Kra
mer 2014; Ensslin 2011) elsődlegesen a Brown–Levinson-modellt veszik figye
lembe.5 Eredményeik szerint a mikrofonba, pőrén, valamint a mikrofon mellé
stratégiák egyaránt előfordulnak a játékokban. Ennek oka, hogy játéktípusonként
eltérőek lehetnek az eredményes kommunikáció jellemzői. A „mikrofonba” el
hangzó mondatok egy gyors tempójú játékban növelhetik a csapat hatékonyságát.
Ugyanakkor a mikrofon mellé stratégia hátterében az áll, hogy a játékosok kom
munikációjának fő motivációja, hogy bizalmat keltsenek, együttműködőnek tűn
jenek társaik szemében a játékbeli célok elérése érdekében (Kramer 2014: 267–8).
A mikrofon mellé stratégia esetén a cselekvőnek „nem csupán egy egyértelműen
hozzárendelhető, neki tulajdonítható szándék[a] van, ezért a cselekvőt nem tekint
hetjük egy olyan cselekvőnek, aki egy adott szándék mellett elkötelezte magát”
(Brown–Levinson 2008: 51).
Ensslin egyik, játéknyelvi korpusz empirikus vizsgálata alapján levont kö
vetkeztetése, hogy a szabályorientált játékos diskurzusok nem feltétlenül udva
riasak, mivel bizonyos helyzetekben a közvetlen, az úgynevezett bald-on-record
megszólalások a leggyorsabbak, ezáltal legeredményesebbek, figyelmen kívül
hagyva a másik arcát érő fenyegetést. Például az egy betűből álló b rövidítés [back
’vissza’] leírása sokkal hatékonyabb egy gyors játék során, mint ennek az udvaria
sabb és sokkal hosszabb körülírása, mint a plz come back here, they are coming
and they will kill u (azaz please come back here because they are coming and they
will kill you ’kérlek, gyere vissza ide, mivel jönnek az ellenfelek, és meg fognak
ölni’). Mivel Ensslin korpusza vegyesen tartalmaz szövegelemeket több játéktí
pusból, vagyis nem típusonként elkülönítve, hanem együtt vizsgálta ezeket, így a
játéktípusok eltérő kommunikációs sémái miatt az eredményt ebben a formájában
nem tarthatjuk pontosnak.
Az udvariasságot vizsgálva figyelembe kell tehát venni a játékok kom
munikációjának típusonként eltérő jellemzőjét, a gyorsaságot. Játéktípusonként
– a játék gyorsasága alapján is – eltérő, hogy mikor, milyen esetben számít egyegy megnyilatkozás udvariasnak vagy éppen udvariatlannak. Egy szerepjátékban
előfordulhatnak olyan helyzetek, amelyekben a szerep megfelelő megformálásán
van a hangsúly, a megszólalást nem korlátozza az idő: itt megjelenhetnek akár túl
5
Részben ezért választottuk tanulmányunk kiindulási pontjául a számítógépes játékok szempontjából
kevésbé feldolgozott grice-i/leechi maximasértésekre épülő elméletet, illetve a Martinez–Yus-féle taxonómiát.
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zottan udvarias kifejezések is, sőt hosszú monológokat is előadhat a játékos (Kra
mer 2014: 270). Ezzel ellentétben egy „lövöldözős játékban”, harci szituációban
nincsen sok idő sem a döntések meghozatalára, sem a helyzet hosszas csoportos
megvitatására: minél gyorsabban, ezáltal eredményesebben kell a játékosnak, a
csapatnak kommunikálnia, cselekednie (Herring et al. 2009). A harci helyzetekben
az eredményesség érdekében a „mikrofonba” mondott, közvetlen, tehát kevésbé
udvariasnak tekintett kifejezések is megengedhetők, a szerepjáték során pedig,
ha a karakterhez illeszkednek, a túlzóan udvarias kifejezések is elfogadottak.
Az előbbi, gyors játékmenet jellemző az általunk vizsgált online arénajátékokra is.
Az arcfenyegető aktusok általában erősen függenek a beszélő és a hallga
tó egymáshoz viszonyított hatalmi távolságától – ez viszont az anonim módon,
ismeretlenekkel folytatott játékok folyamán nem állapítható meg egyértelműen.
A játékbeli hatékonyság lehet a hatalmi távolság egyfajta mérőfoka, mivel a
játékosközösségekben elismerik a teljesítményt: tehát aki eredményesebben ját
szik, arra felnéznek a többiek. (Az eredményesség vizuális jelzője lehet a játékos
többiekhez viszonyított rangsorbeli helye, amely a játékkezdő, úgynevezett töltési
képernyőn6 látható, valamint az adott hőssel elért szint ikonja.) A vizuális jelek
alapján a magasabban rangsorolt, a választott hőssel sokat és eredményesen játszó
játékosoktól jobb teljesítményt várnak a csapattársak, és feltehetőleg udvariasab
ban kommunikálnak vele.
Ensslin másik kiemelendő megállapítása szerint az udvarias vagy udvariat
lan megszólalások hátterében a játékosok egymás közötti versengése is áll: azért
szegik meg az udvariasság szabályait, hogy jobb pozíciót érjenek el, sikeresebbek
legyenek a csoportjukban (Ensslin 2011: 103). Ezt a megfigyelést Birgit Kramer
(2014) eredményei is igazolták.
Kramer (2010, 2014) az MMORPG-k (massively multiplayer online roleplaying game, vagyis a többszereplős online szerepjátékok) típusát vizsgálta,
és arra a következtetésre jutott, hogy az online játékokon belüli udvariasság fő
motivációja a játékosok egymásrautaltsága: vannak olyan feladatok (ún. questek,
raidek), amelyek teljesítéséhez mindenképpen több játékos együttműködésére
van szükség. Azért, hogy elérjék a céljukat, és fejlődjön a karakterük a játékon
belül, csapatalakításkor a felhasználók igyekeznek minél udvariasabb formában
megszólítani egymást. Azt is mondhatjuk tehát Watts (1992: 51, idézi Kramer
2014: 268) nyomán, hogy a játékosoknak itt énközpontú a motivációjuk. Az elem
zett visszajelzések alapján az udvarias kérésre udvarias visszajelzés és segítség a
válasz, ám ha valaki durván reagál, vagy fenyegető hangnemet üt meg, akkor azt
a játékost stigmatizálják a csoporton belül. Mivel a vizsgált játékok online szerve
reken zajlanak, amelyeken a játékosok karakternevük alapján azonosíthatók, így
ha valakinek rosszhírét keltik, az gyorsan és széles körben elterjed, ellehetetlenítve
az ily módon kirekesztett játékoskarakter további fejlődését (Kramer 2014: 268).
Az online közeg udvariasságát Kramer egy kérdőíves kutatással vizsgálta,
amelynek egyik eredménye szerint a játékosok többsége egyetért azzal a sztereo
6
Angolul loading screen. A játék betöltődésekor megjelenő felület, amely akkor látszik, amikor a játéko
sok már csapatként, kiosztott karakterekkel várakoznak a játék elindulására.
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típiával, hogy a játékon belüli kommunikáció kevésbé udvarias, mint az offline
párbeszédek. Ez azonban ellentétben áll azzal, hogy ugyanitt később a megkérde
zettek döntő többsége saját magáról úgy nyilatkozott: igyekszik mindig a helyzet
hez illő, leginkább udvarias formában kommunikálni a játékostársaival. Ennek az
ellentmondásnak a hátterében több tényező is állhat: egyrészt a kérdőív kitöltői
természetesen nem fedik le a teljes játékosközösséget (és köztük is voltak, akik
nem tekintik fontosnak a játékon belül az udvarias formák használatát); másrészt
a játékbeli udvariasságra vonatkozó negatív tapasztalatok nagy valószínűséggel
mélyebb nyomot hagynak bennük, mint a kedvező benyomások. Harmadrészt az
is valószínűsíthető, hogy a válaszadók igyekeztek a legjobb színben feltüntetni
magukat, kedvező arcukat mutatni a kérdőív kitöltésekor, még akkor is, ha sem
milyen következménnyel nem járt volna, ha az elvárt pozitív, csapatjátékos atti
tűddel ellentétes véleményt alkotnak (Kramer 2014: 267).
Az udvarias kommunikáció mint norma terjesztését a játékfejlesztők is prio
ritásként kezelik. Ennek egyik megjelenési módja az, hogy a játék töltési képer
nyőjén elhelyezett üzenetek az udvariasság fontosságára is felhívják a figyelmet.
A World of Warcraft (WoW) online szerepjátékból jó példa erre a Being polite
while in a group with others will get you invited back! ’Ha udvarias vagy, amikor
idegenekkel játszol egy csapatban, ismét meg fognak hívni együtt játszani’ fi
gyelmeztetés (Kramer 2014: 269) vagy a League of Legends (LoL) arénajátékból
a Players who verbally abuse their teammates lose 16% more games. ’Azok a
játékosok, akik sértegetik a csapattársaikat, 16%-kal több játékot vesztenek el’
(W3). A felhívások ugyanazt a jelenséget, a pozitív kommunikációt erősítik, ám
a fejlesztők a játékosok számára az adott játékban fontos célokhoz igazították a
megfogalmazást: a WoW-ban ez a csapatalakítás, a LoL-ban pedig az adott játék
megnyerése.
3. A tauntok
A taunt (’gúnyolódás’) két, egymással összefüggő jelentéssel szerepel a játékok
szókincsében: 1. a nagy életerejű, támadásokat jól bíró karakterek (ún. tankok)
képessége, amellyel magukra tudják vonzani az ellenfelek támadását a csapattár
sak védelme érdekében; 2. olyan harci kiáltás, szarkasztikus megjegyzés, gesztus
vagy sértés, amellyel a játékosok szándékosan demoralizálni vagy dühíteni szeret
nék az ellenfelüket (elsősorban azért, hogy azok meggondolatlan cselekedeteket
kövessenek el, és hibázzanak). Több esetben a trollkodás (vö. Buckels et al. 2014;
Hardaker 2010, 2013; Petykó 2013; Shin 2008; Veszelszki 2017a, b, c) része vagy
szinonimája. E munkánkban a taunt kifejezés második jelentésével foglalkozunk.
A tauntok játékbeli fontos szerepét mutatja, hogy ha a fejlesztők nem is építik be
a lehetőséget a játékba, a gamerek találnak más olyan megoldásokat, amelyeket
sértésként a dominancia kimutatására használhatnak.
A LoL játékban a meccsek teljes ideje alatt lehetőség van arra, hogy a játé
kosok más játékosokkal beépített üzenetek formájában kommunikáljanak, ám az
általunk vizsgált játékban az egyik kiemelt időszak a 0:00 és 1:45 perce közötti,
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holtidőnek tekintett rész, amíg a karaktereknek a kezdő tárgyak vásárlásán, a hely
zetük elfoglalásán, illetve az egymással való interakción kívül nincs más cselek
vési lehetőségük. A taunt minden, a pálya aktuális részén elhelyezkedő játékos
számára látható és hallható.
A játékban előforduló, kifejezetten a játékosnak szóló tauntok lehetnek
1. közvetettek vagy direktek (az utóbbi esetben a játékbeli beépített lehetőségek
nyíltan gúnyos megjegyzésekkel illetik a játékost); 2. előfordulhatnak monológ
formájában7 vagy dialógusban, 3. létezhetnek kiegészítő funkcióként, vagy épül
hetnek a játék dinamikájára (mint az alapvetően gúnyosnak, lehetetlennek8 készí
tett játékokban).
Játéktípusonként is eltérő a tauntoló gesztusok módja és funkciója is. A ve
rekedős játékokban többször a játékmechanikával kapcsolódik össze az ellenfél
tauntolása (például a másik sértegetésével a különböző sebzéskombinációkhoz
szükséges energiát lehet megszerezni).9 Az online szerepjátékokban (MMORPG)
képességként és animációként is szerepel a taunt, utóbbi esetben csak a játékosok
egymás közötti kommunikációjában fontos, nincsen tényleges játékmechanikai
szerepe.
A játékos (beszélő) a választott karakterén keresztül tud arcfenyegető ak
tust végrehajtani, erre a másik játékos karaktere ad technikai lehetőséget. Mivel a
tauntolás jobbára a játék elején vagy egyenlőtlen erőviszonyok kapcsán (az egyik
játékos sokkal ügyesebb a másiknál, és ezt hangsúlyozni is kívánja) fordul elő,
az automatikusan generált üzenetekkel egyrészt önmagukat és csapattársaikat
serkentik jobb játékra a játékosok, másrészt az ellenfelet igyekeznek burkolt (és
helyenként humoros) formában fenyegetni.10 A tauntok használata tehát egyfajta
lelki hadviselésnek tekinthető, sőt az állandó, ismétlődő tauntküldésnek akár a
játék végkimenetelét befolyásoló szerepe is lehet (idegesíti az ellenfél játékost, és
elvonja a figyelmét).11
Érdemes azonban újra utalni arra, hogy a játékfejlesztőket a pozitív kommu
nikációra való törekvés is befolyásolhatta a tauntszövegek elkészítésekor. Maguk

Például a Portal sorozatban a főellenség számítógép az egész játék alatt inzultálja a játékost.
Az úgynevezett lehetetlen játékokat úgy készítik, hogy kifejezetten nagy kihívás legyen őket „kijátsza
ni” (akár azzal, hogy nem lehet menteni az aktuális állást). A klasszikus Mario-játéknak van egy lehetetlen párja,
amely éppen azt bünteti, ami az eredeti játékban előny: ha pontosan tudja a játékos, hol kell ugrani, merre kell
menni. Ezek a játékok sokszor a berögzült mozdulatokat figurázzák ki (W5).
9
A játék és a tauntolás játékmechanikai összekapcsolására további példa a The Secret of Monkey Island
című kalandjáték, amelyben a kardvívást a különböző sértésekre adott „helyes”, vagyis a játék által elfogadott
inzultusokkal folytatja le a főhős, valamint a Team Fortress 2 című online FPS (first person shooter, azaz ’belső
nézetű lövöldözős játék’), amelyben a karakterek tauntja a fegyverzetüktől függ.
10
A játéktervezés során gyakran felmerül a kérdés, hogy a fenyegetőzést kell-e a rendszernek verbális
agresszióként büntetnie (lásd W8, W9).
11
A játék hivatalos fórumán a játékosok kérték, hogy a taunt legyen kikapcsolható: “We need an option
to hide the enemy taunt. Laughing at enemy, or laughed by enemies is very provocative and should be restricted”
(W7). Felmerült azonban olyan kérés is a játékosok részéről, hogy automatikusan hangozzanak el ezek a szö
vegek, amikor találkoznak a hősök, mivel nagyon kedvelik ezeket a mondatokat, de azok nehezen aktiválhatók:
“Please, make the champion interactions quotes appear not only when we taunt an enemy champion, but also
when we face them automatically.” ’Ne csak akkor legyenek elérhetőek a karakterinterakciók, amikor tauntoljuk
az ellenfelet, hanem automatikusan, amikor először találkozunk velük’ (W10).
7
8
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a játékosok is felvetették, hogy a tauntok mintájára ne csak sértegetést, hanem
pozitív tartalmú üzenetet is lehessen küldeni a játékostársaknak.12
4. A League of Legends (LoL) játék tauntjai
mint a kutatás korpusza
A kutatás alapjául szolgáló játék kiválasztásakor több szempontot is érvényesí
tettünk. Carrillo Masso 2009-es tanulmányában külön kitér egy, kifejezetten a
számítógépes játékok vizsgálatával kapcsolatos gyakori hibára, miszerint a ku
tatók úgy vonnak le következtetéseket, és állítanak fel a játékokkal kapcsolatos
modelleket, hogy a kutatás tárgyául szolgáló játékokkal egyszer sem játszottak
(Masso 2009: 150).13 Masso szerint emellett a játékok elemzésekor figyelembe
kell venni, hogy már jól ismert vagy éppen először játszott videojátékot naplóz-e a
kutató. E kritériumok szem előtt tartásával döntöttünk a League of Legends című
játék elemzése mellett: a játékmenet ismert számunkra, megoldható volt a meg
figyelés, de a játékba való túlzott bevonódás nem befolyásolta a kutatást. A játék
készítői egyértelműen a csapatjátékos, pozitív módon kommunikáló játékosokat
támogatják: mind a játékosokkal való kommunikációjukban (a közösségi médiá
ban, a játék hivatalos felületein, fórumokon, Redditen), mind pedig promóciós
kiadványaikban kiemelik jó példaként a csapatra odafigyelő attitűdöt.14
Amint a tanulmány első részében már említettük, az elemzésre kiválasztott
játék, a LoL az online arénajátékok típusába tartozik (multiplayer online battle
arena, vagyis MOBA; a játéktípusokról: Balogh 2014). A játékosok két, öt-öt fős
csapatban harcolnak a zárt pályán, ahol a céljuk az ellenfél legvédettebb épüle
tének az elpusztítása. A játék külső nézetű (third person game), vagyis a játékos
felülnézetből látja karaktert, a környezetet és az animációkat. A kutatás során fel
dolgozott játékmód a soloQ (solo queue ’egyéni sor’) volt, amelyben a játékos
egyedül keres csapatot, és a szerver a korábbi teljesítménye alapján sorsolja össze
a csapattársaival. E miatt a csapat-összeállítási rendszer miatt szinte mindig idege
nek játszanak együtt, tehát közös tapasztalataikra nem, pusztán a játék által kínált
kommunikációs lehetőségekre (az írásbeli csetre, a vizuális jelzésekre a térképen)
és a (játék céljáról, a különböző karakterek képességeiről, a játékbeli szerepek
ről adott) közös tudásra tudnak hagyatkozni a csapatmunka összehangolásához,
ez pedig elengedhetetlen a győzelemhez. Idekapcsolható az a hálózatelmélethez
kötődő megállapítás, miszerint „[v]iszonyainkba ágyazottságunk azt jelenti, hogy
együtt kell működnünk társainkkal, mérlegelni szándékaikat, s bár befolyásol
nak bennünket, mi is befolyásoljuk őket” (Szvetelszky 2014: 7). Tamás Dénes
Például: “Why do champions have a Taunt and a Laugh action, but not a Praise?” (W11).
A tanulmány szerzői közül Balogh Andrea viszonylag tapasztalt gamer, önbesorolása alapján félkazuár, ezzel szemben Veszelszki Ágnes nem gamer, legfeljebb kazuár, vagyis alkalmi játékos (casual gamer, vö.
Veszelszki szerk. 2012). E kettős szerepmegosztás a cikk empirikus részének írása során hasznosnak bizonyult,
hiszen segítette a bennfentes gamerinformációk nem játékosok számára is érthetővé tételét.
14
A játék egyfajta, a javasolt viselkedésmódokat összefoglaló irányelvgyűjteményének tekinthető Idé
zők Kódexében (angolul Summoner’s Code, W2).
12
13
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állapította meg az online stratégiai játékokról, hogy „habár többnyire anonim és
virtuális képződmények, de képesek reális emberi kapcsolatokat eredményezni,
sőt kihatással vannak az offline környezetre is” (2014: 17). Ez a kijelentés az aré
najátékokra is érvényes. A többszereplős, csoportos játékok eredményességéhez
nélkülözhetetlen a folyamatos és intenzív kommunikáció. A játék közvetítőnyelve
az angol.
Több számítógépes játékhoz hasonlóan, a LoL-nak is van narratív szerkeze
te: a játék kerettörténete és a hozzá kapcsolódó események regényszerű történet
folyamot alkotnak, amelynek részeit a karakterek kötik össze egymással. A játék
karakterei is önálló háttértörténettel rendelkeznek, erre épülnek a megjelenési és
megszólalási formáik, amiként a karakterhez kapcsolt Taunt parancs is. Ezek a
megszólalások mindig a karakter nézőpontját tükrözik, így az értelmezésükkor
figyelembe kell venni a háttértörténetet. A játékban vannak férfi15 és női hősök,16
ritkábban előfordulnak ismeretlen, nem meghatározható nemű karakterek is.17 Mi
vel a játékosok nem ismerik egymást, ezért a cseten gyakran a karakter nemével
utalnak az őt irányító játékosra18 – ez is jelzi, hogy a karakter és a megszólított
játékos eltérhet egymástól.
A szerepjátékokkal szemben a MOBA-kban a játékosok nem alkotnak hos�
szabb időn keresztül használt, állandó grafikai megjelenítéssel rendelkező avatárt,
hanem egyazon fiókkal játékonként új és új karakter választható: minden új játék
azzal kezdődik, hogy a felhasználó választ egy karaktert az aktuális mérkőzés
re. Ennek következtében a játékos és a karakter személyisége és nézőpontja nem
olvad össze olyan mértékben, mint esetlegesen egy hosszabb időn át egyazon
karakterrel játszott stratégiai vagy szerepjátékban.19 Ezt erősíti a játék kerete is:
a játékos egy úgynevezett idéző (summoner), aki a csatára egy bajnokot, hőst
(hero) választ.
Az interakcióban részt vevők egymáshoz képest elfoglalt helye a játékos és
karaktere szerint tehát két skálán mozoghat. Egyrészt a játékosok teljesítménye
alapján elkülöníthető egymástól a jó és a rossz játékos. Értelemszerűen a jó já
tékos a gamerhierarchiában magasabb pozíciót foglal el. Wallace (2006: 133)
„szakértőizmus”-nak nevezi azt a jelenséget, hogy az interneten az elitcsoportok
a saját meghatározásukra és másoktól való elkülönülésük jelzésére a szakértelem
meglétét vagy hiányát használják. A szerző rávilágít, hogy ez alapján a bennfen
tesek előszeretettel gúnyolódnak az újoncokon, ugratják a kezdőket. Az ugratás
Például: Aatrox, Alistar.
Például: Ahri, Akali.
17
Például: Bard, Kindred.
18
Például nem a játékos, hanem a karakter neméhez igazított személyes névmással: she failed her ult,
lol („she failed her ultimate ability, laugh out loudly”,’ő [nőnemű karakter] elrontotta a legerősebb képességét,
lol’) vagy her Q has big dmg („her ability, which she use by hitting the key Q, has big damage”, ’az ő [nőnemű
karakter] Q billentyűvel használható képessége nagyon nagy sebzést képes okozni’.
19
„Mindenesetre a játékokból az tűnik ki [...], hogy a jövőben a virtuális és a reális közötti éles megkü
lönböztetés egyre inkább érvényét fogja veszíteni” – állítja Tamás Dénes az online stratégiai játékokat elemző
tanulmányának az összegzésében. Ezt a tendenciát alátámasztja és erősíti a valós környezet és a virtuális játék
összekapcsolására épülő, a kiterjesztett valóságban (augmented reality) működő, 2016 nyarán szinte hisztéria
szintű divatot okozó Pokémon Go nevű játék (vö. Székely 2017). Az avatár és a játékos személyiségének különb
ségeiről lásd Carter–Gibbs–Arnold 2012.
15
16
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megnyilvánulásait a játékosok által begépelt, tehát egyedi üzenetek jelentik. Más
részt a játékosok által választott karaktereknek a játékban elfoglalt helye alapján
szövetségesek/barátok és ellenfelek/ellenségek állnak egymással szemben. Erre
a különbségtételre a beépített üzenetek utalnak. Ez a kétféle perspektíva (a játé
kosé és a karakteré) azt jelenti tehát, hogy két karakter játékbeli találkozásakor a
gamer vagy a saját, játékosi nézőpontjából ír üzenetet, és animáltatja a karakterét,
vagy a gyors játékmenet közben a karaktereknek és a köréjük épített történeteknek
megfelelően reagál bizonyos helyzetekre. Ez utóbbit szolgálják a játékba beépített
lehetőségek, mint az itt elemzett tauntok vagy a karakterek találkozásakor auto
matikusan elhangzó és/vagy megjelenő üdvözlések.20
A vizsgálat korpuszát tehát a League of Legends című online arénajáték szö
vegei közül a Taunt parancsok mondataiból állítottuk össze.21 A LoL játékban a
taunt képességként és beépített érzelemkifejezésként is szerepel, a tanulmányban
az utóbbit vizsgáljuk (W6).
A kutatás alapját képező tauntkorpusz egy nagy méretű mátrixot alkot: a táb
lázat egyik tengelyén a beszélők, a másik tengelyén pedig az adott taunt potenci
ális befogadó karakterei szerepelnek. A kutatásban a 2016. január 1-ig megjelent
127 hős szövegei szerepelnek: a hősökhöz kapcsolódó, bármely karakter köze
lében aktiválható tauntok (ún. alltaunt, 260 mondat, 10 671 n), valamint a csak
két karakter találkozásakor elhangzó mondatok (ún. karaktertaunt, 394 mondat,
18 154 n). A korpusz tehát összesen 645 angol nyelvű tauntból áll (654 mondat;
a korpusz összterjedelme 28 825 n). Egy karakternek átlagosan két tauntmondatot
programoznak beépített lehetőségként.22
Az 2. táblázatban összefoglaltuk a tauntokról való előzetes információkat
a taunt címzettje, valamint formája és tartalma szempontjából. A tauntok cím
zettje lehet maga a játékos23 vagy a játékos által irányított karakter.24 A taunt for
mája, megfogalmazása lehet egyrészt hagyományos, konvencionális, tehát olyan
kijelentés, amelyet prototipikusan sértésre, gúnyolódásra használnak,25 másrészt
20
A karakter és a játékos közti különbségtétel, illetve a LoL számítógépes játék jellegére való explicit
utalások a karakterek megszólalásaiban, kiszólásaiban is helyet kaptak. Például: So be it … summoner ’Ám le
gyen, idéző’ (kiszólás, miszerint a hős csak azt teszi, amire az őt irányító játékos utasítja); You only need to click
once, fool ’Elég, ha egyszer kattintasz, bolond.’ (a játékosok túl gyakori egérkattintására válaszul hangzik el); As
fast as I can ’Amilyen gyorsan csak tudok’ (a Malphite nevű, nagy, darabosan mozgó kőgólem hős mozgásához
kötött szöveg, általában a játékos gyakori egérkattintásai után fordul elő).
A továbbiakban a példákat: 1. angol nyelvű taunt (kurzívval), 2. magyar, szó szerinti – nem feltétlenül
a hivatalos – fordítás (aposztrófok között), 3. a karakter neve és/vagy 4. értelmezés formában adjuk meg.
Az angol tauntoknak a hivatalos magyar fordítással való összevetése egy következő vizsgálat tárgya lehet.
21
Az egyes tauntok értelmezéséhez a játékhoz kapcsolódó Wiki-oldalt hívtuk segítségül (W1).
22
A karakterek közül négynek nincsen szövegszerű tauntja (Bard, Rammus, Rek’sai, Sona). A legtöbb
interakciós lehetőséggel a következő karakterek rendelkeznek: beszélőként a Tahm Kench karakternek 97 külön
böző megszólalása van; a legtöbbféle, legfeljebb 13 üzenet pedig a Vi karakternek küldhető.
23
You will lose ’Veszíteni fogsz’, Malphite. Ez részben átoknak is tekinthető: az átok a sértésnél is erő
sebb illokúciós erővel bír, mert általában véve az átkozódás a nyelv mágikus erejével van kapcsolatban, és esze
rint hatása is van: amit kimondanak, megtörténik. Éppen ebben rejlik az átok és a sértés különbsége: az átokban
nem tesznek állítást a címzettről (Jucker–Taavitsainen 2000: 86).
24
A legion couldn’t stop me. What chance do you have? ’Egy légió sem tudott megállítani, szerinted
neked mennyi esélyed van?’, Syndra.
25
Foolish Sejuani ’Bolond Sejuani’, Ashe.
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a karakterek sokszínűsége miatt bekerülhetnek újszerű, innovatív formák is.26
A rituális, formulaszerű sértések hagyományos verbális fegyvernek tekinthetők,
ezzel szemben a „személyes, egyénre szabott kijelentések a leghatékonyabb sérté
sek, bár ezek váltanak ki a legnagyobb eséllyel erőszakot” (Arnovick 1995: 604).
A játékhelyzetből fakadóan a sértések tartalma lehet játékon belüli (ún. in game
taunt27) vagy játékon kívüli, annak menetéhez nem feltétlenül szorosan kapcsoló
dó tartalom (ún. off game taunt28).
2. táblázat. A korpuszbeli tauntok adatai (darabszámmal)
Mondatok száma
Tauntok száma
Játékos
Címzett
Karakter
Hagyományos
Taunt formája
Új
In game
Taunt tartalma
Off game

Karaktertauntok
394
389
0
389
100
289
389
0

Alltauntok
260
256
53
203
71
185
214
42

Összesen (db)
654
645
53
592
171
474
603
42

Ez a három jellemző (1. a taunt címzettje a játékos vagy a karakter; 2. a formája
konvencionális vagy innovatív; 3. a tartalma játékon belüli vagy kívüli viszonyok
ra utal) szoros kapcsolatban van egymással.29
A korpusz 60%-át teszik ki a speciálisan csak bizonyos karakterek között
aktiválható tauntok (a 2. táblázatban karaktertaunt néven). Éppen ezért játékon
belüli tartalomra reflektálnak, és többségükben új, innovatív formában fordul
nak elő (289 előfordulás 100 konvencionálissal szemben). A bármely karakterrel/
játékossal szemben használható tauntok (alltaunt) címzettjeit vizsgálva szintén
a karakternek szóló interakciók szerepelnek többször (203 alkalommal). Ebben az
esetben is az újszerű megfogalmazásokból van több a hagyományos formákhoz
képest, valamint itt is domináns az in game tartalom (83%).
A tauntelemzéshez, a sértés lényegének megértéséhez (szinte) minden eset
ben szükséges az érintett karakter(ek) történetének vagy személyiségvonásainak
26
Should I make your pulse rise? Or...STOP! ’Megdobogtassam a szíved. Vagy épp megállítsam?’; Ahri,
kinézetre egy csábító keleti rókaszellem, de nagyon gyorsan és sokat tud sebezni az ellenfelekbe.
27
Például a karakterek viszonyára utal: Go where you want, Mundo – outside of Zaun ’Oda mész, ahova
akarsz, Mundo – Zaunon kívül’, Ekko, mindkét karakter Zaun játékbeli városából származik, de Ekko a város
negatív karakterei közé sorolja Mundot. A mondat reflektál Mundo egyik mozgás közbeni sorára is: Mundo will
go where he pleases ’Mundo oda megy, ahova akar’.
28
Például: Would you prefer the good cop, or the bad cop? ’A jó zsarut vagy a rossz zsarut szeretnéd?’,
Caitlyn.
29
Abban az esetben, ha nem található egyértelmű megszólítás, vagy nem kifejezetten karakterek közti
interakcióról van szó, a taunt címzettjének megállapításakor a taunt tartalmát vettük figyelembe. Amennyiben
csak játékon belül értelmezhető (in game) a mondat (például sebesülésre, halálra való utalás: Fight as a hero, or
die as a coward ’Harcolj hősként, vagy halj meg gyáván’, Aatrox), akkor karakternek címzettként kategorizáltuk
a megszólalást; amennyiben a játékon kívül is lehet jelentést társítani az üzenethez (off game), akkor a játékost
jelöltük meg címzettként (I already calculated your odds. Sorry ’Kiszámítottam az esélyeidet, bocsi’, Ekko).
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az ismertetése, ezért az elemzésben röviden, csak a legszükségesebb mértékben
erre is kitérünk.30 Ezenkívül a játék során a verbális információk nem választhatók
el a vizuális és paralingvisztikai elemektől (a hanghatásoktól, az elhangzó monda
tok hangsúlyviszonyaitól), így a karakterek kinézetét, megjelenését, illetve az in
tonációt31 is fontos információforrásnak tekintjük, és ahol a témánk ezt indokolja,
ezeket is bevonjuk az elemzésbe.
5. Tauntok a LoL-ban a maximasértésre épülő
udvariatlansági elméletek alapján
A tauntkorpuszon előbb a grice-i társalgási, illetve a leechi udvariassági maximák
megsértése alapján vizsgáljuk a sértéseket. A könnyebb olvashatóság érdekében
a játékból származó példákat lábjegyzetben közöljük.
5.1. A társalgási maximák megsértése
A társalgási maximák megsértése szempontjából a korpusz 572 elemét tudtuk ka
tegorizálni. Ezek közül 65 a direkt sértések körébe tartozik.32 A játékszituációban
a gamerek prioritásként tekintenek az aktuális játékhoz kapcsolódó információk
gyors, pontos átadására, de a tauntok célja általánosan az ellenfél figyelmének
az elterelése, és ez a társalgási maximák megsértésével járhat. A továbbiakban a
közvetett udvariassági stratégiának tekinthető maximasértések (Brown–Levinson
2008) mentén tekintjük át a korpuszban előforduló eseteket.

30
A sértések szituatív, a szereplő- és háttértörténettől függő jellegét egy karakter szövegeivel illusztrál
juk. A legtöbb megszólalással rendelkező Tahm Kench arrogáns, magát mindenki fölé helyező karakter, akinek a
hasonlatai, metaforái leginkább az utazás és az étkezés köré épülnek. Ő az egyetlen hős, akinek a megszólalásait
vizsgálva a sértés szándéka mindig egyértelműnek tűnik a beszélő oldaláról (a fogadó oldaláról a játék sajátos
beszédhelyzete miatt erről nem lehet általánosan nyilatkozni). Tehát az illokúciós elem, a beszélői szándék, a sér
tés azonosítható – a perlokúciós aktus viszont nem felmérhető. Mivel a hős 2015. július 9. óta elérhető a játékban,
ezért szinte az összes karakterhez egyedi tauntmondata van (még attól függően is különböző megszólalásokkal
rendelkezik, hogy szövetségesek-e a partnerrel vagy ellenfelek). Ha a Tahm Kench karakter a Dr. Mundo nevű
karakterhez szól, mind a szövetséges, mind az ellenfél szerepben megjelenő taunt ugyanarra a jelenségre utal,
vagyis arra, hogy a Mundo karakter megszólalásait egyszerű szókészlettel írták meg, és magára is mindig E/3.ban hivatkozik. A taunt hangneme azonban barátságosabb a szövetséges esetében (ellenfélként: Your diction
is as exemplary as your intellect. ’A stílusod is olyan példaértékű, mint az értelmed’; szövetségesként: I can
show Mundo new places to go – if he pleases. ’Mutathatok Mundonak új helyeket, ahova mehet – ha szeretne’).
Ez utóbbi Dr. Mundo mozgás közben elhangzó szövegére reflektál (Mundo will go where he pleases. ’Mundo
oda megy, ahova akar.’).
31
A játékban a sértő szándékot az intonációval is érzékeltetik. A jégmadár Aniviának címzett I suppose
I must defrost you first. ’Azt hiszem, előbb ki kell olvasszalak’ taunt a nonverbális jegyek alapján egyértelműen
negatív felhangot kap.
32
Ezek közül: elutasítás (Foolish spirit, begone! ’Bolond szellem, tűnj innen’; Illaoi); fenyegetés (If
I want your opinion, I’ll beat it out of you ’Ha kíváncsi leszek a véleményedre, kiverem belőled’; Vi); direkt
inzultus (You remind me of Agatha. Best cow back home ’Agathára emlékeztetsz, otthon ő a legjobb tehenünk’;
Braum Alistarnak, a minotauruszként megjelenő hősnek).
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5.1.1. „Mennyiséget sérts!”
A versengő játékszituáció alapján adódik, hogy a mennyiség maximájának megsér
tésekor a túlzás a leggyakrabban használt taktika (a 70 mennyiséget sértő tauntból 43),
de a korpuszban találtunk példát kisebbítésre (16 taunt) és tautológiára (11 taunt)
is. Minden esetben a tauntból háttér-információt tudunk meg a karakterről vagy
a karakterek viszonyáról, ez azonban nem befolyásolja a játék menetét. A túlzás
és a kisebbítés a játék harci szituációja miatt kiemelt tauntstratégia: a karakterek
saját erejüket, tulajdonságaikat, fegyverüket magasztalják az ellenfélével szem
ben.33 A játék menetéhez csak távolabbról kapcsolódó információt osztanak meg
a tautológiát használó tauntok.34
5.1.2. „Minőséget sérts!”
A minőség megsértésére épülő tauntok megértéséhez még inkább szükséges a já
tékvilág és a karakterek (háttér, képességek) ismerete, hogy felismerje a hallgató,
milyen másodlagos jelentést kell dekódolnia. A vizsgált tauntokból 162 sorolható
e típusba: a legtöbb iróniára épül (73 ironikus tauntot azonosítottunk), és nagyjá
ból hasonló arányban jelennek meg szónoki kérdések (31), ellentétek (30) és me
taforák (28). A kijelentések direkt támadó jellegét részben tompíthatja az irónia,
amellyel – az eddigiekhez hasonlóan – a karakterek a saját képességeikre, illetve
egymással való viszonyaikra reflektálnak.35 A karakterek kinézetét és háttértör33
A Draven nevű hős fő jellemvonása a hiúság, általában saját magáról szólnak a közlései: Welcome
to the League of Draven ’Üdvözöllek Draven ligájában’. E kijelentés utal a játék nevére (League of Legends),
és a karaktert mint az egyetlen, játékra érdemes hőst tünteti fel. A Syndra nevű hős a saját képességeit emeli a
valóságosnál magasabbra a már idézett A legion couldn’t stop me. What chance do you have? ’Egy légió sem
tudott megállítani. Szerinted neked milyen esélyeid vannak?’ taunttal. Ebben az ellenfél gyengébb képességeire
való utalás is megjelenik. A játék világához kapcsolódó túlzás a mágus karakter, Lissandra Ashe-nak szóló di
csekvése is: I’ve killed so many queens I’ve lost count! ’Oly sok királynővel végeztem, már nem is számolom’.
A kerettörténet szerint az egyik régióban három királynőjelölt van, tehát ez a fenyegetés a vetélytársnak szól, és
az eredettörténetükre utal.
Ritkán fordul elő a játékban, hogy több összefüggő beszédforduló tartozik egy karakterhez. A Kindred
nevű hős kivételt képez ez alól, mivel két karakterként jelenik meg egyszerre: egy bárányalak farkasmaszkkal és
egy farkasszellem báránymaszkkal. Mivel az utóbbi megalkotott személyisége alapvetően dicsekvő, fennhéjázó,
így az ő tauntsoraiban bőven találhatóak túlzások: Chasing is the best game in the world... and I always win!
’Az üldözés a legjobb játék a világon… és mindig nyerni szoktam’. Amikor mind a két karakterjegye megszólal,
akkor is előfordul, hogy a saját erejének túlbecslése áll a megszólalás hátterében (Wolf: I’ll give you a running
start! Lamb: Not that it will help. Farkas: ’Adok neked egy kis előnyt.’ Bárány: ’Nem mintha az segítene’).
Kisebbítés esetén általában az eltérő erőviszonyokra utalnak a megszólalások: That’s not a hammer! This
is a hammer ’Az nem is kalapács. Ez egy kalapács’ (Poppy Jayce-nek; mindkét karakter kalapács fegyverrel
rendelkezik, így az összehasonlítás, versengés adott). Hasonlóan történeti háttere van az Azirtól Xerathnak szóló
You are but my shadow, Xerath ’Nyomomba se érsz, Xerath’ lekicsinyléssel sértő megszólalásnak: a két karak
ter, eltérő társadalmi rangjuk ellenére (Azir uralkodó, Xerath az ő szolgája volt), szoros barátságot ápolt, amíg
Xerath el nem árulta Azirt.
34
Jellemző példa a Graves karakter nevével játszó szóvicc, amelynek a poénját Gangplank el is magya
rázza: You will never have a grave, Graves... see, it’s ’cause your name, it’s… your name is like a grave, it’s – I
– never mind ’Sose lesz sírod, Graves… tudod, mert a neved, na a neved is azt jelenti, na… á, mindegy’.
35
Iróniát tartalmazó megszólalás a pókformában is megjelenő Elise karaktertől a Come closer, I don’t
BITE! ’Gyere közelebb, nem harapok’, mivel a Bite az egyik képességének az elnevezése. Azért tekinthető ez
a kijelentés iróniának, mert a beszélő (itt az Elise karakter) egy nyilvánvalóan hamis állítást tesz, ezáltal tehát
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ténetét együtt használják a metaforára épülő tauntok.36 A játék kommunikáci
ós helyzetéből fakadóan különleges a szónoki kérdés helyzete, hiszen azokra a
kérdésekre, amelyeket a hősöknek programoztak a készítők, nincsenek beépített
válaszok. Ennek ellenére vagy éppen ezt kihasználva tauntol több karakter is kér
dés formájában, szintén a játékmenettől eltérő információkra építve.37 A játékosok
képességei mindig jó alapot nyújtanak a sértéshez, a mondat intonációja pedig
még rá is erősít arra, hogy a kérdező nem vár választ. Az irónia és a szónoki
kérdés együtt is megjelenhet.38 A másodlagos jelentés aktiválásához ezekben az
esetekben is feltétlenül szükséges a karakter képességeinek az ismerete.
5.1.3. „Relevanciát sérts!”
A relevancia maximája szerint a mondottak illeszkedjenek a szituációhoz, ne tar
talmazzanak szükségtelen kitérőket, és ne térjenek el a tárgytól. A relevancia a
játékokban oly módon sérthető meg leginkább, hogy a tauntok akkor és olyan
helyzetben hangoznak el, amikor az információknak nincsen relevanciájuk, lé
nyegtelen többletet tartalmaznak, vagy nem kapcsolódnak a szituációhoz (216
ilyen tauntot találtunk). Az asszociációs támpontokra és részben az előfeltevésre építkező tauntok közé soroltuk a játékosra vonatkozó mémeket is: a készítők
a közös tudásra építettek a mondatok programozásakor.39
annak éppen az ellenkezőjét implikálja. A rejtett gúnyra épül a Gnar nevű karakter szinte összes tauntja, mivel
torzítja az általa „hallott” kifejezéseket (rendszerint a prozódiai eszközök segítenek a mondanivalójának az értel
mezésében): Shargh [sic]! „shark” ’cápa’ – mondja a cápát megidéző Fizz karakternek, Demaglio[sic]! – hang
zik el a Demacia (játékhoz tartozó országnév) felkiáltást használó Garen karakternek.
36
Az uralkodó-szolga páros, Azir és Xerath között elhangzó You are but a grain of sand, Xerath ’Csak
egy homokszem vagy, Xerath’ metafora a két karakter közötti hatalmi vita felidézése mellett a karakterek sivata
gi környezetét is aktiválja, konnotációként. A karakterek viszonyára, habitusára és kinézetére utal a Lissandrának
szóló Ice Witch, prepare to be shattered! ’Jégboszorkány, készülj rá, hogy összezúzlak!’: a karakter egy jeges
sziklákból faragott nőalakra hasonlít, a tauntoló Sejuani pedig egy vadkanon lovagló, erős harcos, akinek a meg
szólalásai sokszor a rombolással kapcsolatosak, az egyértelmű fenyegetésre az összetörő jég képe utal. Time is
but another river – and I care not what water I swim in ’Az idő is csak egy folyó, és engem nem érdekel, milyen
vízben úszom’ – mondja Tahm Kench Ekkonak. Előbbi egy harcsabajusszal rendelkező békaként jelenik meg,
és a megszólalásai a víz és az evés témaköréből kerülnek ki, utóbbi egy időmanipuláló mágus; e két fő elemet
(víz-idő) köti össze a metaforikus megszólalás.
37
A Jax nevű karakter tauntja (Who wants a piece of the champ?! ’Na, ki akar packázni a bajnokkal?’) az
eredettörténetére utal, miszerint ő volt a játék világának legerősebb hőse, aki ellen senki nem mert kiállni. Az ud
vari bohócként megjelenő Shaco nevű karakter tauntja (Why so serious? ’Miért ez a komolyság?’) egyben utalás
a Batman-filmek Joker karakterére is. Kérdést és utalást is tartalmaz a gyógyító Soraka karakter tauntja: Do you
always fight so poorly? ’Mindig ilyen pocsékul harcolsz?’ A hős képességei arra szolgálnak, hogy életben tartsa
a csapattársait, így az utalás a nagyon ügyetlen játékosra vonatkozik, aki ellehetetleníti a feladat végrehajtását.
38
Egy lövész karakter, az egyik legnagyobb távolságból támadó Tristana szövegében: You think you can
outshoot me? ’Azt hiszed, messzebbre lősz nálam?’.
39
A Lucian karakter mindenkihez szóló sértése, a Death at the door? Hmph, no. I am the one who knocks
’Halál az ajtóban? Dehogy, csak én jöttem’, a Breaking Bad filmsorozat főszereplőjének híres monológjára
reflektál, és célja, hogy kifejezze: a karakter veszélyes ellenfél. Az Amumu karakter Let me give you a hug!
’Hadd öleljelek meg!’ tauntjának dekódolásához szükséges az a háttértudás, hogy a karakter története szerint
egy barátokat kereső múmia, akinek az egyik képessége az öleléshez hasonlít, amellyel megsebzi a megölelt
személyt, így veszélyt jelent. Hasonlóképpen játékbeli tudás szükséges az implikatúra megértésekor a következő
példában. Tristana Ziggshez intézett sértése az inzultált karakterhez kötött robbantásokhoz kötődik: Watch where
you’re exploding, Ziggs! ’Nézz már oda, hol robbantgatsz, Ziggs!’. A karakter összes képessége a robbantáshoz
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5.1.4. „Módot sérts!”
A mód (modor) maximája az érthetőséget kívánja meg. A kifejezés homályossága,
a kétértelműség, a nem tömör és nem rendezett megszólalás megsérti e maximát.
Homályossággal, többértelműséggel történő módsértésre 59 esetben találtunk pél
dát. A karakterek személyiségének kialakításakor a készítők több esetben is nem
teljesen egyértelmű megszólalásokat rendeltek a karakterekhez (ennek oka az is
lehet, hogy így lehetséges későbbi eseményeket, újabb karaktereket bevezet
ni), sőt egyes hősök fő attribútuma kifejezetten a kijelentéseik homályossága.40
Az általánosító megszólalások a játékon belüli viszonyokra reflektálnak.41
A megértésüknek nem feltétele a karakter vagy a történet ismerete, de a háttéris
meret birtokában többletinformációt adnak a mondatok a karakterekről, amire a
játék közben valójában azonban nincs szükség.42 A homályos, kétértelműségre
építő tauntok egy része flörtnek is tekinthető, a másik a játékon belüli tudásra
építő erőfitogtatás.43 A kihagyás vagy elhallgatás értelmezését legtöbbször az in
tonáció segíti.44
5.2. Udvariassági maximák megsértése
A továbbiakban a tauntokat az udvariassági maximák szerint vizsgáljuk. Előfelte
vésünk alapján a tauntkorpusz minden elemének meg kellett volna sértenie ezeket
az elveket, ám találtunk példát arra, hogy bizonyos tauntok kifejezetten udvarias
nak tekinthetők. Ennek oka egyfelől a karakterek megalkotott személyiségében
rejlik, másfelől pedig a már említett, a pozitív kommunikációt támogató játékfej
lesztői cél magyarázhatja. A tauntok maximasértései nem sorolhatók szigorúan

kapcsolódik, a grafikai megjelenésében is hangsúlyos szerepet kap ez az elem, és a saját megszólalásai között
is van olyan, amely az esetleges félresikerült támadásokra reflektál. Ugyancsak játékon belüli tudásnak számít
a karakterek képességein alapuló szerep. Soraka gyógyító karakter, ezért támogató (support) szerepre szokták
választani a játékosok. Az I will not save you ’Nem foglak megvédeni/megmenteni’ tauntja a varázslataira és
a támogató szerepkörére is utal.
40
Például Illaoi vagy Tahm Kench.
41
Az esetek többségében csoportokhoz (Ninjas… I hate those guys ’Ninják, utálom azokat a fickókat’,
Yashuo), tulajdonsághoz (So young, so naive ’Olyan fiatal, olyan naiv’, Anivia) vagy a képességekhez, azok fej
lesztéséhez (You wish to learn the hard way, I see ’A nehezebb utat választod, értem’, Master Yi) kapcsolódnak.
42
Yashuot ninják üldözték, Anivia egy halhatatlan jégmadár, Master Yi egy tanítómester.
43
Illaoi, egy tengeri isten papnője egy többértelműen intonált taunttal fejezi ki vonzódását az északi
harcoshoz, Braumhoz: Northman. There are motions I would like to show you ’Északi, vannak olyan mozdula
tok, amiket szeretnék megmutatni neked’. Hasonlóképpen kétértelmű Ashe, nőies testalkatú íjász megjegyzése:
How do you like the curves? I was talking about the bow ’Mennyire szereted a görbületeket? Az íjról beszéltem’.
A kétféle értelmezés ad lehetőséget a másik megsértésére a Quinn karakter tauntjaiban: van egy madár kísérője,
emellett a királyi családdal is nagyon jó viszonyt ápol: I’d keep my head down if I were you ’A helyedben le
hajtanám a fejem/nem hordanám olyan magasan az orrom’; I’ve got friends in high places ’Magasan is vannak
barátaim’. Ugyancsak kétértelmű Tahm Kench Lee Sinhez intézett tauntjának megfogalmazása: Truth requires
a journey on blind faith ’Az igazsághoz vezető út megköveteli a vak hitet’ Az általános kijelentés sértő jellegét
az adja, hogy a címzettje egy vak szerzetes.
44
Az Ekko karakter például az ellenséges városból származó hősöket egyformán tauntolja azzal, hogy
Great. Pilties ’Csodás. Piltik’, amely folytatás nélkül marad, ám a paraverbális jegyek egyértelműsítik a sértést.
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külön-külön kategóriába, a merev csoportosítás helyett a hét udvariasságimaxi
ma-sértés mindegyikére a legjellemzőbb példákat mutatjuk be a korpuszból.
5.2.1. Tapintat (Tact)
A játékokban szereplő tauntok egyik alapvető célja, hogy bosszantsák az ellenfe
let, így nem meglepő, hogy a legtöbb megsérti a tapintat maximáját (Minimalizáld
a partner kárát, maximalizáld a partner előnyét!). Ennek ellentétére, a tapintat
jelenlétére tehát kevés példát találtunk.45 A tapintatmaxima megsértésének érzé
keléséhez is szükséges a játéktörténet ismerete.46 A tauntok többsége tapintatlanul
az ellenfél hátrányait, negatívumait emeli és használja ki. Ez alapulhat világnézeti
különbségen47 vagy a karakterek küllemén.48
5.2.2. Nagylelkűség (Generosity)
A nagylelkűség Leech szerint: Minimalizáld az én előnyét, maximalizáld az én
kárát! A játék alapszituációja nem támogatja azt, hogy a partnerrel szemben a játékos/karakter nagylelkű legyen – hiszen a játék célja az ellenfél legyőzése. A készítők azonban egy karakter jellemvonásaként a nagylelkűséget is beprogramozták.49
Ugyanakkor a nagylelkűséget ellensúlyozza, hogy ezekben a megszólalásokban
a segített karakterek gyengeségeire is céloz.50 A nonverbális jellemzők kiemelt
szerepére utal, hogy egyes esetben nem a verbális információ, hanem az intonáció
érzékelteti, hogy bár a taunt formája a nagylelkűséget idézi, de célja valójában
fenyegetés, megfélemlítés.51

45
Tapintatosak Poppy megszólalásai, aki két hőst csodál, és ez a kifejezetten udvariasnak tekinthető
tauntjaiban is megjelenik (Garennek: Oh, wow, Garen, do you think you could sign my shield? ’Oh, Garen, alá
tudnád írni a pajzsomat?’; a leendő uralkodónak, Jarvan IV-nek: A pleasure to fight for you, your majesty ’Meg
tiszteltetés önért harcolni, felség’). Viszonylag visszafogott, finom – az egyébként szigorúan, keményen tauntoló –
Illaoi tauntja, amelyet a yordle fajnak (játékon belüli nép, apró méretűek, és kifejezetten szociálisak, kedvesek)
címzett: Little one, I don’t need empathy. Seek those who do ’Apróság, nekem nincs szükségem együttérzésre.
Keresd meg azokat, akiknek igen’.
46
Bár Thresh felajánlása akár kedvesnek, tapintatosnak is tűnhet (Ever seen your soul? Would you like
to? ’Láttad valaha a lelkedet? Szeretnéd?’), de annak tudatában, hogy az ellenfelek lelkét szokta elkapni és be
börtönözni, a taunt erősen fenyegetővé válik.
47
Your twisted ways must be stopped! ’Az őrültségedet meg kell állítani!’, Ashe Sejuaninak, vetélkedő
vezetők, Ashe a békésebb, Sejuani a kegyetlenebb.
48
Quit monkeying around! ’Ne majomkodj már!’, Master Yi a majomkinézetű tanítványának, Wu
kongnak.
49
Tahm Kench a szövetségeseinek szóló tauntokban felajánlja, hogy segít teljesíteni a kívánságaikat.
50
Például – ha egy oldalon harcolnak – a saját korából kiragadott Gnarnak felajánlja, hogy visszaviszi
őt a saját idejébe (Time is just a river, boy, let me take you back where you belong ’Az idő is csak egy folyó, fiú,
hadd vigyelek vissza oda, ahova tartozol’). Gragasnak, a torkos északi hősnek szóló tauntja (I admire a man
of appetites – let me help you find refreshment ’Csodálom a nagyétkű embereket – engedd meg, hogy segítsek
frissítőt találni’) a két karaktert összekötő evés tematikájára épül, és burkoltan arra utal, hogy segít megerősödni
a karakternek (Tahm Kench is leggyakrabban támogató szerepben játszott karakter).
51
A csatornapatkány Twitch tauntja esetén: I’m dedicating this piece to you ’Ezt a darabot neked ajánlom’.
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A nagylelkűség maximájának egyértelmű megsértésére viszonylag nagy szám
ban találhatók példák. Az önzőség, nagyképűség jellemvonása több karakterhez
kötődik.52
5.2.3. Megerősítés, jóváhagyás, helyeslés (Approbation)
Az előzetes elvárásokkal szemben a tauntok között is szerepeltek a megerősí
tés maximájának megfelelő (Minimalizáld a partner leszólását; maximalizáld
a partner dicséretét!), az ellenfelet dicsérő megszólalások is. Ennek hátterében
a karakterek közti vonzalom,53 tisztelet,54 esetleg hasonlóság állhat.55 Ezekben az
esetekben előtérbe kerül a tauntok karakterjellemző szerepe.
A viszonylag csekély számú megerősítő üzenettel szemben a vizsgált kor
puszban nagy arányban találhatók kritizáló megjegyzések. Ezek többsége a harc
ra, a karakterek képességeire vonatkozik: a saját sérthetetlenségre, ügyességre,
illetve legfőképpen az ellenfél sutaságára.56
5.2.4. Szerénység (Modesty)
A LoL-ban megalkotott karakterek személyiségét a készítők igyekeznek a lehe
tő legváltozatosabban megírni, a tauntok között azonban nem találhatók a sze
rénység maximájának megfelelő elemek. Ezzel ellentétben kiemelten sok olyan
megszólalás is van, amelyben a hősök önmagukat, képességeiket, megjelenésüket
dicsérik.57

52
Zyra, a megelevenedett növényboszokrány tauntja (This land is mine ’Ez az én területem’) az általa
elfoglalt terület kisajátításáról szól. Kindred Farkasa a saját képességbeli előnyét hangoztatja (Chasing is the
best game in the world... and I always win! ’Az üldözés a legjobb játék a világon… és én mindig nyerek!’).
Az anyagias Sivir pedig Renekton antropomorf krokodilisten kinézetére utal sértésében, valamint saját anyagias
stílusára (I could use a pair of croc skin boots ’Jól jönne egy pár krokodilbőr cipő’).
53
Finally, a man who won’t break ’Végre egy férfi, aki nem törik meg’, Illaoi Braumnak.
54
Garen, I think you might be the one! ’Garen, azt hiszem, te lehetsz a kiválasztott!’, Poppy Garennek,
arra utalva, hogy őt keresi évek óta, egy nagy harcos örökösét.
55
Oohoohoo, Singed! You smell nice! ’Ohohoho, Singed! Nagyon jó illatod van!’, Twitch Singednek,
mindkét karakter a mérgekhez és a bűzhöz kapcsolódik.
56
Az ellenfél teljesítményét véleményezi nyílt durvasággal az egyébként nyugodt és kiegyensúlyozott
karakter Soraka (Do you always fight so poorly? ’Mindig ilyen pocsékul harcolsz?’). Heimerdinger, egy zseniális
feltaláló tauntja egyszerre dicséri önmagát rejtve, és támadja az ellenfelet (I prefer a battle of wits, but you’re
unarmed! ’Jobban szeretem a szellemi párbajt, de te fegyvertelen vagy!’).
57
Draven karakterének az egyik legfőbb attribútuma az önteltség (Who wants some Draven? Heheheh
’Ki akar egy kis Dravent?’; Welcome to the League of Draven! ’Üdv Draven Ligájában!’). A saját képességeit
dicséri Zac is a megszólítottal szemben (It’s not how much you can lift. It’s how good you look! ’Nem az számít,
mekkorát tudsz emelni. Hanem hogy milyen jól nézel ki’). A páncélos, pajzsos Leona a sérthetetlenségével inzul
tálja az ellenfeleket (Next time, try to leave a dent ’Legközelebb legalább hagyj egy horpadást’).
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5.2.5. Egyetértés (Agreement)
Mindössze egyetlen, a partnerrel való egyetértést (Minimalizáld a nézeteltérést
a partnerrel, maximalizáld az egyetértést!) kinyilvánító taunt jelent meg a kor
puszban, ám még ez is kétértelmű.58 Ezzel ellentétben az egyetértés maximájának
megsértése, vagyis a szembenállás, az ellentét a játékmechanikából következik.
Ezek a megszólalások direkt verbális agressziót, sőt „fizikai” agresszióval való
fenyegetést is tartalmaznak.59
5.2.6. Együttérzés (Symphathy)
A tauntok alapvető célja ellentmond az együttérzés maximájának (Minimalizáld
az ellenérzést a partner iránt, maximalizáld a rokonszenvet!): a karakterek el
sősorban az ellenérzéseiket fejezik ki egymás iránt. Sértő lehet a játékos tudása
alapján történő ellenszenv-kifejezés,60 de irányulhat az ellenérzés a karakterre is.61
5.2.7. Fatikus (Phatic) Maxima
A fatikus funkció lényege a beszédpartnerek közti kapcsolattartás biztosítása,
e maxima szerint: Kerüld a csendet; tartsd szóval a partneredet! A tauntolás
egyoldalú jellege miatt ez a funkció itt nem értelmezhető. Vannak azonban a
prototipikusan a fatikus kommunikáció körébe sorolható megszólalások, amelyek
a kapcsolat felvételére62 vagy éppen lezárására szolgálnak.63
6. A sértések kategorizációja a céljuk/funkciójuk szerint
Az eddigiek alapján megállapítható, hogy a tauntkorpusz nem minden eleme sértő
megnyilvánulás, ám nagy többségében valóban sértéseket tartalmaz. Éppen ezért
alkalmazható a rendszerezésükre Martinez és Yus (2013) sértéskategorizációja,
58
A már említett csatornapatkány Twitch mondja a méregfelhőt eregető Singednek: I see why everyone
chases you ’Értem már, miért kerget mindenki téged’. Ez is kétértelmű azonban: Singed egyik, megvezetésre
épülő taktikájára utal.
59
Például az északi területek feletti uralkodásért három karakter vetélkedik: Ashe, az íjász király
nő, Lissandra, egy nagy erejű jégboszorkány és Sejuani, egy vaddisznón lovagló barbár harcos (Sejuanihoz:
Misguided warmonger! ’Félrevezetett uszító!’; Foolish Sejuani. ’Bolond Sejuani.’; So, which one is the pig?
’Melyik is a disznó?’; Lissandrához: To pierce your black heart! ’Átszúrom a fekete szívedet!’; Your twis
ted ways must be stopped! ’Az őrültségedet meg kell állítani’; I will end your corruption! ’Véget fogok vetni
a romlottságodnak!’).
60
It’s just not possible to sink to the level of this competition. ’Egyszerűen lehetetlen lesüllyedni ennek
a versengésnek a szintjére’, Cassiopeia.
61
Darius, you’re a butcher, not a general. ’Darius, te egy mészáros vagy, nem tábornok’, Garen Da
riusnak, ők a két legnagyobb, egymással harcoló nép hadvezérei.
62
So, uh... how about that weather? ’Ööö, milyen idő van odakint?’; Ekko a szélmágus Jannának, aki
tetszik neki.
63
You’re boring ’Untatsz’; Not interested ’Nem érdekel’, Fizz.
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amelynek szempontrendszerét négy kategória adja: 1. konvencionalitás/inno
vativitás; 2. szándék; 3. a sértés helyes/helytelen interpretációja; 4. a címzett
reakciója vagy annak hiánya. A korpusz az összeállítás módjánál fogva nem
tartalmaz(hat) arra vonatkozó adatokat, hogy a címzettek hogyan reagálnak a
tauntokra (perlokúció), így az eredeti taxonómia két, befogadói reakcióra vonat
kozó elemét lecseréltük a taunt címzettjére (játékos/karakter). Ennek alapján a
3. táblázatban látható 12 kategóriákban vizsgáltuk a gúnyolódó szövegeket. A taunt
szándéka szerinti három csoportban ismertetjük az eredményeket: agresszív tar
talmú gúnyolódások, dicsérő mondatok és a szociális kapcsolat fenntartását szol
gáló tauntok.
3. táblázat. A gúnyolódó szövegek csoportosítása
A taunt szándéka
1 agresszió
2 agresszió
3 dicséret
4 dicséret
5 szociális kapcsolat
6 szociális kapcsolat
7 agresszió
8 agresszió
9 dicséret
10 dicséret
11 szociális kapcsolat
12 szociális kapcsolat

A taunt formája
hagyományos
hagyományos
hagyományos
hagyományos
hagyományos
hagyományos
innovatív
innovatív
innovatív
innovatív
innovatív
innovatív

A taunt címzettje Darabszám
játékos
18
karakter
144
játékos
–
karakter
1
játékos
2
karakter
6
játékos
16
karakter
317
játékos
–
karakter
43
játékos
17
karakter
81

6.1. Az agresszív, támadó célú tauntok
A korpusz jelentős részét nem meglepő módon az agresszív, támadó szándékú
tauntok teszik ki (493 item, 76%). Ebben a sértés alapvetően agresszív jellegén
túl a játékszituáció harcként, küzdelemként való értelmezése is szerepet játszik.64
A támadó üzenet címzettje legtöbb esetben a karakter (461 esetben, szemben a
játékos személyére irányuló 34 támadó üzenettel). Ez az arány összhangban van
a játékkészítői törekvéssel: a játék legyen sportszerű, és az agresszió a karakte
rekre, ne pedig a játékostársakra irányuljon. Ennek tudható be az is, hogy a leg
nagyobb az innovatív, karakternek szóló tauntok száma: a fejlesztők igyekeznek
változatos, a karakterekhez illő szövegeket alkotni, amelyekbe beépítik a taunt
támadó-sértő funkcióját is.

64
Fight as a hero, or die as a coward ’Harcolj hősként, vagy halj meg gyáván’, Aatrox, a játékban
a háború szelleme.
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6.2. A dicsérő tauntok
A dicsérő tauntok teszik ki a korpusz legkisebb részét (44 ilyen elemet találtunk),
és ezek rendszerint az újabban kiadott hősökhöz kötődnek. A dicséretek címzettjei
minden esetben a karakterek (soha nem maguk a játékosok). A valamely karak
ternek szóló, innovatív formájú pozitív üzenet kategóriába a következő szándékú
szövegek kerültek: szimpátia kifejezése,65 elismerés,66 köszönet.67
6.3. A szociális kapcsolat fenntartását szolgáló tauntok
Maga Leech (2014) is megállapítja, hogy a cukkolás, ugratás nem feltétlenül ér
telmezhető csupán az udvariasság-udvariatlanság keretében (“polite [or rather,
‘camaraderic’] interpretation”, Leech 2014: 238), és kiemeli, hogy az ugratás ese
tében az udvariasság mellett különösen fontos aspektus a beszédpartnerek közötti
kapcsolat jelzése és megerősítése (Technau 2017: 98). Technau (2017: 99) szerint
a szociális viszonyokra való utaláson kívül az ugratásban a szórakoztatás szán
déka is megjelenik. Összegezve tehát az ugratás, cukkolás motivációi, amelyek
egymással összefonódnak, és nem feltétlenül zárják ki egymást: 1. problémameg
oldás, konfliktuskezelés, kritika kifejezése; 2. hatalmi játékba való belépés, erő
demonstrációja, hatalom megerősítése; 3. kapcsolati munka, az in-group hely
zet jelölése, baráti kapcsolat jelzése; 4. humoros szórakoztatás (Technau 2017:
99–100). A tauntolás rokonítható a főként a baráti beszélgetésekre jellemző ugra
tással, de legfőképpen médiumából és a játékos színtérből adódóan eltérő jellem
zőkkel is rendelkezik.
A korpusz 16,4%-át alkotják azok a tauntok (108 ilyen elemet azonosítot
tunk), amelyeknek célja – a dicsérő kifejezésekhez hasonlóan nem a sértés, hanem –
a karakterek közötti szociális kapcsolatra való utalás és annak megerősítése.
Akárcsak a dicsérő tauntok esetében, az újabban kiadott hősökre jellemző ez a
taunttípus, ám a dicséretekkel szemben a kapcsolatra utaló jelzések szólhatnak
a játékosokhoz is (39 esetben), nem csupán a karakterekhez (67 szöveg).68

You, I like ’Te, téged kedvellek’, Illaoi.
I see why everyone chases you ’Most már értem, miért kerget mindenki’, Twitch Singednek.
67
It is you who have shown Gangplank his path. For that, I thank you ’Te mutattad meg Gangplanknek
az utat, ezért köszönettel tartozom’, Illaoi Miss Fortune-nek.
68
A hagyományos megfogalmazású, játékosnak szóló taunt hordozhat negatív üzenetet is (You’re boring
’Unalmas vagy’, Fizz). A hagyományos megfogalmazású, ám karakternek szóló megnyilvánulások utalhatnak
baráti kapcsolatra is (Are you having fun, my friend? ’Jól szórakozol, barátom?’, Braum, nyitott, barátságos
hős, aki a vérengző Trynamere-hez is barátságosan közelít). Az innovatívan megfogalmazott, játékosnak szóló
tauntok gyakorta popkulturális utalások (Why so serious? ’Miért vagy olyan komoly?’ Shaco udvari bolond, aki
hasonlít a Batman-filmek Joker karakterére), és vonatkozhatnak a játékos sikerességére is (If at first you do not
succeed, please, tell me what it is like ’Ha elsőre nem sikerül, meséld már el nekem, milyen’ Braum, sikeres,
barátságos, optimista karakter).
65
66

110

Balogh Andrea – Veszelszki Ágnes

7. Összegzés és továbbmutató lehetőségek
A dolgozatban a League of Legends című játék angol nyelvű változatában a Taunt
paranccsal előhívható megszólalásokat mutattuk be az udvariatlansági stratégiák,
azon belül a (társalgási és kifejezetten az udvariassági) maximák megsértésének
a szempontjából.
A kutatás során egy olyan kommunikációs helyzetet vizsgálunk, amely nem
feltétlenül tartozik hozzá a játék menetéhez, és amely esetében az információát
adás (storytelling) mellett kiemelten fontos a szórakoztatási cél, továbbá a fatikus
funkció is. Az is előfordulhat, hogy tauntok nélkül, „csendben” zajlik le egy já
ték, ami a játékmenet szempontjából nem jelent hátrányt a játékosok számára.
A tauntok használata játékosfüggő, egy további vizsgálat tárgyát képezheti an
nak felmérése, hogy a gamerek miért, milyen helyzetben és milyen gyakorisággal
használják a tauntokat.
A tauntok és a társalgási maximák vizsgálata alapján e szövegparancsok el
sősorban a játékvilágon belüli információk felhasználásával szegik meg a nyelvi
udvariassági szabályokat. A játék menetét egyik megszólalás sem befolyásolja
közvetlen módon (közvetett módon természetesen igen: a perlokúcióval – vagyis
a játékosra tett hatásával, ha hibázásig fel tudja bosszantani az ellenfelet – termé
szetesen segítheti a tauntoló csapatát). A megszólalások sokkal inkább a karakter
jellemzésére szolgálnak, amelynek révén a gamer még inkább bevonódik a tör
ténetbe, és ezáltal feltehetőleg hűségesebb lesz a játékhoz (és esetleg a játékon
belül vagy kívül is vásárolni fog a játékhoz kötődő termékeket, szolgáltatásokat).
E funkciót erősíti, hogy a játék fejlesztői elindítottak egy külön oldalt is a játék
világ és a karakterek bemutatására. Az ilyen kiegészítő megoldásokra azért lehet
szükség, mivel a MOBA játéktípusban kevés lehetőség van arra, hogy a játékosok
kötődni kezdjenek a karakterekhez, mivel nem állandó avatárral, hanem meccsen
ként más-más hőssel játszanak.
A játékosközösség szempontjából vizsgálva a tauntokat, megállapítható, hogy
a különböző sértések (és egyéb, beépített szövegek) ismerete – a gamerszókincs is
meretéhez hasonlóan – a közösséghez tartozást erősítő csoportjellemző. A tauntok
közül több is függetlenné vált a konkrét játéktól, mémmé alakult, amelyet nemcsak
az adott játékot játszók, hanem akár a tágabb gamerközösség is ismer. A játékosok
gyakran kihívásként tekintenek a beépített szövegekre: rejtett utalásokat vagy a
folyamatosan fejlesztett játékban egy újonnan megjelenő hősre, pályára, játékbeli
kinézetre utaló jeleket keresnek bennük.
Az eredményeink alapján kijelenthető, hogy a taunt (eredeti jelentésében:
sértés) nem egyértelműen sértő megszólalást takar minden esetben, hanem ennél
több formája és szerepe van. Ennek oka, hogy bár a tauntok olyan játékelemek,
amelyeket nem lehet kihagyni egy versengésre építő játékból (ha nem központi
lag kerülnek a játékba, akkor a játékosok kialakítanak erre a célra saját alternatív
lehetőségeket), a játék készítői a szociális és együttműködő játékstílust szeret
nék normaként állítani a játékosaik elé. A nagyszámú és változatos karakterrel
rendelkező hősök személyiségének kialakításakor a fejlesztők több alkalommal
az udvariasság jegyeit is beépítették a karakterjellemzők közé. Néhány kivétellel
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azonban a korpuszelemek többsége nem tekinthető udvarias megszólalásnak –
ezt a játék világában kialakított konfliktusok, a szövetséges-ellenfél viszonyok is
magyarázzák.
Az udvariassági maximák vizsgálata során megállapítható, hogy a korpusz
elemei a sértegetés alapsémáit követik, amelyeket a karakterhez igazítanak a fej
lesztők. A karakterek megszólalási módjait nagymértékben befolyásolja az elő
történet, a többi szereplővel való kapcsolat. Az elemzett tauntok egy részében
konvencionális sértést találhatunk (azaz a játék ismerete nélkül is felismerhető az
illokúció: a bántó szándék), a dekódoláshoz azonban az esetek döntő többségé
ben szükséges a játékvilág, a karakterek és történetük ismerete. Ezt hangsúlyozza
Björn Technau is a szóbeli, in-group cukkolás, ugratás vizsgálata kapcsán:
„A cukkolás megértése nem egyszerű feladat, különösen az olyan elemző számá
ra, aki nem tartozik abba a csoportba, amelyben a vizsgálata tárgya történik”69
(Technau 2017: 97). Ezt a nehézséget azzal tudtuk kiküszöbölni, hogy szerző
párosunk egyik tagja gamernek tekinthető, és ismeri az elemzett játékot; illetve
a szükséges esetekben a játéktörténet leírását is ellenőriztük (W1).
A vizsgálatunk során – a korpusz írott jellegéből is adódóan – a sértések
illokúciós erejére koncentráltunk. A szöveganyag alapján nem egyértelmű, hogy a
címzett megérti-e, „felveszi-e” a sértést, és ha igen, mennyire sértődik meg tényle
gesen, vagy miképpen reagál (vö. Yus–Martinez 2013 harmadik és negyedik szem
pontja). A továbbiakban azt is érdemes elemezni, hogy a karaktereknek küldött
sértő szándékú üzeneteket a játékosok mennyiben veszik magukra, és mennyire
tudják azt csupán a karakterre vonatkoztatni, továbbá van-e különbség a sértések
fogadtatásban aszerint, hogy beépített, a rendszer szövegírói által előre gyártott
vagy pedig a játékostársak által küldött, egyedi szövegekről van-e szó. Továb
bi kérdés, hogy felfedezhető-e játéktípusonkénti eltérés a sértések fogadásában
(feltételezhetőleg az állandó avatárt használó játékosok lényegesen jobban azo
nosulnak a karakterükkel, mint a minden játékmenetben új karaktert választók).
E kérdéseket a későbbiekben gamerek körében felvett attitűdkérdőívvel lehet fel
mérni. Az összeállított korpusz további, kontrasztív vizsgálatra is lehetőséget ad,
mivel az angol nyelvű szöveganyagnak létezik hivatalos magyar honosítása, amely
az interkulturális utalások szempontjából is összevethető az angol eredetivel.
Arnovick (1995: 611) kiemeli, hogy a sértés, cukkolás, ugratás a játékban
gyökerezik, és természetéből adódóan játékos, ludikus jellege van. Ez alapján azt
mondhatjuk, hogy a taunt: játék a játékban.

69
Eredetiben: “Understanding banter is not an easy task, especially for analysts who do not belong to the
in-group in which the object of their investigation occurs.”
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Melléklet: Gamernyelvi szószedet a tanulmányban említett kifejezésekkel

alltaunt
FPS
gamer

= bármely karakter közelében aktiválható taunt
= first person shooter, belső nézetű lövöldözős játék
= játékos, aki az alkalmi játékokon kívül vagy azok mellett is kikapcsolódik
videojátékokkal
hero
= l. karakter
hős
= l. karakter
idéző
= l. summoner
in game
= a játékon belül értelmezhető információ, cselekvés
karakter
= a játékos által a játék során választható, használható hős
karaktertaunt = csak bizonyos karakterek közelében aktiválható taunt
kazuár
= olyan játékos, aki csak ritkábban játszik videojátékokkal szórakozásként
képesség
= a játékon belül használható egyéni karakterjellemző (például támadás, gyógyítás)
kijátszik
= egy játékot végigjátszik, eljut a végső pályáig
lehetetlen játék = játéktípus, az ilyen játékok lényege, hogy kifejezetten nagy kihívás őket
„kijátszani”, sokszor a berögzült mozdulatokat figurázzák ki
LoL
= League of Legends játék
MMORPG
= massively multiplayer online role-playing game, vagyis többszereplős online
szerepjáték
MOBA
= multiplayer online battle arena; többszereplős online arénajáték
off game
= játékon kívüli információ, cselekvés, tartalom
quest
= feladat, amelyet a játékosnak teljesítenie kell különböző jutalmakért
raid
= csoportos küldetés, amelynek a során több, kifejezetten erős ellenfelet kell
együtt legyőzni
soloQ
= solo queue ’egyéni sor’, játékmód, amelyben a játékos egyedül keres csapatot,
és a szerver a korábbi teljesítménye alapján sorsolja össze a csapattársaival
summoner
= a LoL-ban használt kifejezés a játékosra
taunt
= 1. a nagy életerejű, támadásokat jól bíró karakterek (ún. tankok) képessége,
amellyel magukra tudják vonzani az ellenfelek támadását a csapattársak
védelme érdekében; 2. olyan harci kiáltás, szarkasztikus megjegyzés, gesztus
vagy sértés, amellyel a játékosok szándékosan demoralizálni vagy dühíteni
szeretnék az ellenfelüket (elsősorban azért, hogy azok meggondolatlan
cselekedeteket kövessenek el és hibázzanak)
tauntol
= tauntot használ, alkalmaz
töltési képernyő = loading screen; a játék betöltődésekor megjelenő felület, amely akkor látszik,
amikor a játékosok már csapatként, kiosztott karakterekkel várakoznak a játék
elindulására
trollkodás
= sok résztvevős online kommunikációban szándékosan zavart kelt, heves
reakciókat provokál ki a beszélgetőkből
WoW
= World of Warcraft játék
yordle faj
= a LoL játékon belüli nép, apró méretűek és kifejezetten szociálisak, kedvesek
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SUMMARY
Balogh, Andrea and Veszelszki, Ágnes
Politeness and insult in computer games – from a pragmatic point of view
In terms of the principle of technological determinism, the linguistic context of computer games
influences the (linguistic) behaviour of millions of active gamers. This makes it important to explore
gamer communication thoroughly with respect to politeness, too. Indeed, the communication of
gamers during games may also affect the users’ communicative situations outside games. It can be
assumed on the basis of the international literature that the quasi anonymity of online communica
tion, the lack or scarcity of retortion makes it ruder than offline communication: it involves a higher
number of insults or offensively personal remarks. The paper attends to this issue, in particular by
a pragmatic – politeness-centred – investigation of a particular kind of online insults. The corpus of
analysis is provided by “taunts”, i.e. inbuilt instructions triggering “mocking” remarks of a multiple-
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participant online arena game, the League of Legends (LoL). Within-game insults are interpreted
by the authors in the framework of speech act theory, the Cooperative Principle (conversational and
politeness maxims), face threatening, and a matrix of aims and functions. The paper wishes to be
a contribution to cyberpragmatics, a pragmatically-oriented branch of net-linguistics.
Keywords: net-linguistics, pragmatics, cyberpragmatics, insult, politeness, speech act, com
puter games, gamer communication.

Veszelszki Ágnes
Nyelv és nemzet: nyelvében él a nemzet

1. Miért él nyelvében a nemzet?
Ha a nemzet és nyelv kapcsolatáról megkérdeznénk a magyar utca emberét, akkor a válaszadók egy része a feleletében feltehetőleg felidézné az iskolában is tanult,
„Nyelvében él a nemzet” Széchenyi Istvánnak tulajdonított idézetet.1 Mit is jelent
ez, miért volt a nemzet és nyelv kapcsolata kiemelten fontos a 19. század derekán,
a reformkorban? Mit jelent a nyelv az azt beszélők identitásának (ki)alakulásában?
Hogyan kapcsolódik össze a nemzet és a nyelv? A következőkben e kérdésekre
igyekszem áttekintő válaszokat adni a témakör szakirodalma alapján.
2. A magyar nyelv rokon(talan)ságáról. A magyar nyelv sajátosságai
A magyar nyelv az uráli nyelvcsalád tagja, a finnugor nyelvek közé tartozó ugor
nyelvek egyike. A legnagyobb finnugor (és egyben uráli) nyelv. Legközelebbi rokonai a manysi és a hanti nyelv, majd az udmurt, a komi, a mari és a mordvin
nyelvek. A magyar nyelv finnugor rokonságát a Magyar Tudományos Akadémia
és a nyelvésztársadalom elfogadottnak tekinti, ám igen sok, tudományos szempontból nem alátámasztott alternatív elmélet létezik, például a hun, sumer, török,
japán, etruszk, perzsa stb. nyelvrokonítás. Az alternatív nyelvrokonítások rendszeresen óriási vitákat gerjesztenek2 − amelyekben a történeti-régészeti, genetikai
és nyelvészeti szempontok is szerepet kapnak. Ezzel kapcsolatban érdemes tisztázni, hogy a nyelv beszélőinek genetikai állománya (továbbá művelődéstörténeti,
kulturális háttere) és a nyelvrokonság külön jelenségek.3
1

2

3

Grétsy László (2015) levezeti, hogy valójában egy 19. századi, a saját korában ismert erdélyi történetíró és lapszerkesztő, Kőváry László írta le a Székelyhonról című, 1842-ben Kolozsváron megjelent kötetben a szállóigévé vált mondatot.
Legutóbb például egy nyelvészinterjú kapcsán: Constantinovits Milán interjúja Szentgyörgyi
Rudolffal, A hun eredetnek nincs helye a nyelvtudományban címmel (Constantinovits 2018).
Több „példát tudunk arra hozni, hogy egy nép korábban valamilyen nyelvet beszélt, majd lecserélte azt egy vele leszármazási kapcsolatban nem álló nép nyelvére. Az írek például elfelejtették
[…] korábbi anyanyelvüket […]. A bolgárok egykor török nyelvet beszéltek, most szlávot. Vagyis számos példát láthatunk arra, hogy egy beszélőközösség választ magának egy új nyelvet, ez
viszont a génállományról nyilván nem mondható el” (Szentgyörgyi, in Constantinovits 2018).
Az ún. „halzsíros atyafiság”, vagyis a finn(ugor) rokonság a magyar hősi kultusznak nem megfelelő elképzelés.
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Gyakorta felteszik a kérdést, hogy ha rokon nyelv a finn és a magyar, akkor
miért nem értik meg egymást. A nyelvrokonság nem feltétlenül jelenti azt, hogy
ezek közül bármely nyelv beszélőivel is megértenénk egymást. A finnugor alapszókincs (például: víz, vér, fej, kettő, három, négy) mellett – a népek és ezáltal a nyelvek
kapcsolata révén – számos iráni, türk, szláv, latin, német, francia, olasz, angol és
török eredetű szó található a nyelvünkben. A magyarság a vándorlások idején nagy
valószínűség szerint évszázadokig együtt élt ótörök népekkel – a szokásokra, a vallásra és a nyelvre is hatott ez az érintkezés. Nem véletlen tehát a számos török eredetű szó a nyelvünkben (például az ír vagy a betű szavunk) – de nem magyarázza a
feltételezett török nyelvrokonítás-elméleteket. A nyelvrokonság legfőbb nyelvészeti
bizonyítékának a nyelvi rendszerszerű, szabályos eltérések számítanak.
A magyar nyelv az agglutináló (’ragasztó’, vagyis toldalékoló-ragozó) nyelvtípusba tartozik: a jelentésviszonyokat a szótőhöz egymás után illesztett toldalékokkal
fejezi ki. Összehasonlításképpen: a német vagy a latin flektáló (hajlító-ragozó) típus, amely a jelentésviszonyokat a szavak alakváltoztatásával, illetve a szótő megváltoztatásával fejezi ki; az angol egyre inkább közelít az izoláló nyelvekhez, amelyek
a jelentésviszonyokat önálló szavakkal fejezik ki. Például az angolban, németben előforduló elöljárószók szerepét a magyar nyelvben főként toldalékok töltik be.
A magyar nyelv grammatikai rendszerének bemutatására itt természetesen
nincsen lehetőség, erre hivatottak a – különböző nyelvészeti iskolákat követő –
áttekintő grammatikák, illetve a kontrasztív és a magyart idegen nyelvként
tárgyaló nyelvtanok és tankönyvek.4 Mindenesetre érdekes lehet az indoeurópai nyelvcsaládhoz képest néhány eltérés felidézése. A magyar nyelvben nincsenek grammatikai nemek. Három igeidő létezik (múlt, jelen, jövő),
bár ez utóbbit a magyar szerkezetesen fejezi ki, nem toldalékokkal (pl. Most beszélni fogok). A magyar nyelv megkülönbözteti az általános (határozatlan, „alanyi”) és a határozott („tárgyas”) ragozást (pl. olvasok vs. olvasom a könyvet).
A jelző megelőzi a jelzett szót, és nem kap toldalékot (pl. nagy utazás). A mondatbeli
szórend viszonylag rugalmas, ezzel jelentéskülönbséget is ki lehet fejezni.5
Akárcsak minden nyelv, a magyar is különböző változatokban létezik: a magyar nyelv dialektusai, nyelvjárásai elsősorban fonetikai és lexikai jellemzőikben
térnek el egymástól, emellett vannak funkcionális-társadalmi nyelvváltozatai is
(szociolektusok, szaknyelvek, szleng stb.).6 Érdemes ezek kapcsán arra emlékezni,
hogy „az egyes nyelvváltozatok nyelvészeti szempontból egyenértékűek, de társadalmi megítélésük és használati körük, szerepük eltérő”.7
4
5

6
7

Például: Keszler (szerk.) 2000; É. Kiss et al. 2003; Imrényi et al. 2018.
Egy egyszerű példával szemléltetve: Géza megette a csokit. A csokit Géza ette meg (nem Béla). Géza
a csokit ette meg (nem a kekszet). Megette a csokit Géza (és nem hagyta meg). A csokit Géza megette
(és nem felolvasztotta). A szórendhez kötődő popkulturális érdekesség, hogy egy városi legenda
szerint a Csillagok háborúja Yodája magyar szórendet használva beszél.
Vö. Kiss 2002.
Fodor 2011: 108.
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3. Államnyelv, nemzeti nyelv, hivatalos nyelv
A Magyar Országgyűlés 2011. szeptember 26-án országgyűlési határozatban november 13-át a magyar nyelv napjává nyilvánította.8 Ezzel annak állítottak emléket, hogy 1844. november 13-án fogadta el a rendi országgyűlés az 1844. évi II.
törvénycikket, amely alapján az állam hivatalos nyelvévé a magyar nyelv vált, az
addigi latin helyett.9 Ezáltal a közigazgatás, a hivatali érintkezés, illetve az ország
határain belül az oktatás nyelvi is a magyar lett.10 A törvény szövege így szól:
„1844. évi II. törvénycikk a magyar nyelv és nemzetiségről
Az ország Rendei ő Felsége kegyelmes megegyezése hozzájárultával meghatározták
hogy:
1. § Az országgyüléshez bocsátandó minden kegyelmes királyi Leiratok, Előadások, Válaszok, és Intézvények ezentúl egyedül magyar nyelven adassanak ki.
2. § A törvénycikkek valamint már a jelen országgyülésen is egyedül magyar nyelven alkottattak és erősíttettek meg: úgy ezentúl is mind alkottatni, mind királyi
kegyelmes jóváhagyással megerősíttetni egyedül magyar nyelven fognak.
3. § Országgyülési nyelv ezentúl kirekesztőleg a magyar lészen, egyedül a kapcsolt
Részek követeinek engedtetvén meg: hogy azon esetben, ha a magyar nyelvben
jártasok nem lennének, a közelebbi 6 évek alatt tartandó országgyüléseken szavazataikat latin nyelven is kijelenthessék.
4. § A magyar udvari Cancellaria útján az ország határain belől bocsátandó minden
iratokban, akár legyenek ő Felsége által aláirva, akár nevében adassanak ki – és így
a magány folyamodásokra kelendő rendeletekben és határozatokban is – szinte a magyar nyelv használtassék.
5. § A királyi Helytartótanács minden nemű tárgyalásaiban, hivatalos foglalkozásairól viendő jegyző-könyveiben, valamint ő Felsége eleibe terjesztendő felirásaiban,
és az ország határain belőli minden hatóságokhoz bocsátandó minden intézményeiben a magyar nyelvet használja; – azon levelezések, mellyeket a királyi Helytartótanács a hadi fő-, és az ő Felsége örökös tartományaibeli polgári törvényszékekkel s
kül-országi törvényhatóságokkal folytatand, ide nem értetvén.
6. § A királyi udvari főtörvényszék nyelve az ország határain belől indított minden
perekre nézve, valamint az ország határain belőli minden itélőszékek – következéskép a szentszékeknek nyelvök is, a magyar lészen; s azon itélőszékeknek hivatalos
minden egyéb dolgaik is magyar nyelven folytatandók.
7. § A kapcsolt Részekbeli törvényhatóságok a magyarországi hatóságoknak magyar, – ezek pedig a kapcsolt Részekbeli törvényhatóságoknak latin nyelven irt
leveleiket is fogadják el; tárgyalják, és azokat illő válasszal lássák el.
8
9

10

66/2011. (IX. 29.) OGY határozat a magyar nyelv napjáról.
Érdemes hozzátenni, hogy 1844-ben az országgyűlésben a horvát képviselők úgymond a magyar hegemónia elleni védekezés- és tiltakozásképpen továbbra is ragaszkodtak a latin nyelvhez.
Széchenyi István már az 1835-ben lezárt, ám csak 1858-ban nyomtatásban megjelent Hunnia című
kéziratában kiemelte a magyar mint államnyelv fontosságát (vö. Horváth K. 2015). „Minden
nép, akár merre forduljunk is a világ hátán, saját anyanyelvével egész kiterjedésben él; […] Csak
a Magyar van – az emberiség közt egyedüli példa – ezen minden emberek közös jogából kitagadva!” (Széchenyi [reprint] 1985: 218).
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8. § Ő Felsége már kegyelmesen elrendelte, hogy a magyar nyelv a kapcsolt
Részekbeli fő-, és minden közép iskolákban (Academia és Gymnasiumokban)
mint rendszerinti tudomány taníttassék; – nem különben
9. § Ő Felsége méltóztatott kegyelmesen rendeléseket tenni már az iránt is, hogy
az ország határain belőli iskolákban közoktatási nyelv a magyar legyen.”11

Mi is jellemezte az államnyelv – hivatalos nyelv viszonyát korábban a magyar
területeken? „A honfoglaló és államszervező magyarság által természetesen használt, országos fő nyelv, ha úgy tetszik, de facto államnyelv, valamint a törzsek
közötti közvetítő nyelv a magyar volt. Az államalapítás után az államszervezet
és a hatalomgyakorlás nyelvévé a latin vált, de biztosan állítható, hogy a magyar
[…] lingua franca funkciója ezután is megmaradt […]. Noha a kormányzás és az
államigazgatás hivatalos nyelve a 18. század végéig de facto a latin volt (majd a 19.
század közepéig bizonyos hivatalos nyelvhasználati színtereken de jure is), a magyar nyelvet is használták a közélet bizonyos színterein.”12
A 16. századtól, a Habsburg-ház uralomra kerülésétől kezdve a latin mint
hivatalos nyelv egyre nagyobb terepet nyert, egészen a 18. század végéig nem
volt azonban tényleges, direkt beavatkozás abba, mely nyelvek (legyenek) használatosak a Magyar Királyságban. Mária Terézia (1740−1780) 1777-es Ratio
Educationis rendelete elsősorban az oktatást – és azon belül különösen az oktatás nyelvét – érintette, de nem szabályozta a hivatali nyelvhasználatot.13 II. József
(1780−1790) viszont már az 1784-es nyelvrendeletében a hivatalos ügyintézés (közigazgatás, igazságszolgáltatás) nyelvévé – a Habsburg Birodalmat átfogó, strukturált
nyelvpolitika keretében – a korábbi lingua franca, a latin helyett a németet tette.
„Az egységes birodalmi nyelv (Reichssprache, Universalsprache, lingua generalis
monarchica) bevezetése a birodalmi centralizációt, a különböző nyelvű és nemzetiségű tartományok szorosabb összefogását [volt] hivatott szolgálni.”14 A hatalmas ellenállásba ütköző rendelkezést, a többi centralizációs intézkedéssel együtt,
a „kalapos király” a halálos ágyán az ún. „nevezetes tollvonás”-sal visszavonta – ám
mindenesetre hozzájárult a latin nyelv primátusának megtöréséhez,15 ami által
a 19. század elejétől kezdve a magyar nyelv mind nagyobb szerephez kezdett jutni
a hivatalos életben, illetve az oktatásban is.
4. A magyar mint az oktatás nyelve
A nyugati-keresztény Európa lingua francája, a latin nyelv „a kereszténység, az európai kultúra alapszövetét jelentette a Római Birodalom összeomlásától, [… ezen]
11
12
13
14
15

1844. évi II. törvénycikk.
Nagy 2015: 145−146; vö. Nádor 2002: 28, 43–45.
Nagy 2015: 120, 149.
Nagy 2015: 120.
Tarján é. n.
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az alapon tudott felépülni az iskolai szövet, amelyben megjelent a 11. század végén
az universitas.”16 Az európai oktatásban a 18–19. század fordulójáig, a napóleoni
időkig a latin egyeduralkodó volt. Ettől kezdve fokozatosan szorult ki az egyház
a művelődés és oktatás meghatározó szerepéből – és ezzel együtt nyertek egyre
inkább teret a vernakuláris nyelvek. Nagyon rövid ideig és szinte kizárólag az
arisztokrácia körében játszott lingua franca-szerepet a francia, ezzel szemben Magyarországon a német nyelv „a technikai civilizáció eredményei mellett a főbb
európai szellemi áramlatok közvetítő nyelve”17 volt, egészen a 20. századig.18
Az oktatás és a nyelv kapcsolatát tökéletesen példázza az orvosi kar (majd
egyetem) helyzete. Az eredetileg 1635-ben, Nagyszombatban alapított, 1770-től
Pesten működő orvosképző intézményben a felsőbb szintű orvosi tantárgyakon
az európai gyakorlatnak megfelelően a latin volt a tannyelv, ám az alsóbb szintű
tanfolyamok – a diákok latintudásának híján – a nemzeti nyelveken folytak, magyarul és németül.19 II. József nyelvrendelete azonban − a levéltári forrásokból
úgy tűnik – nem volt hatással az egyetemre („a tanrendet is latinul adták ki, sőt
a németül tartott előadásoknál a korábbi gyakorlathoz hasonlóan ezt külön feltüntették. Márpedig, ha minden előadás németül zajlott volna, ezt felesleges lett volna
külön feltüntetni”20). A későbbiekben a magyar is bekerült az oktatási nyelvek
közé, sőt 1808-tól a „szláv”, azaz a szlovák nyelv is. „A magyar tannyelv bevezetése az orvosképzésbe azonban nem bizonyult könnyű feladatnak, és nem csak
az egyes tanárok elégtelen nyelvismerete miatt. Maga a magyar orvosi szaknyelv
sem állt még rendelkezésre, noha előmunkálatok már voltak.”21 Az 1830-as és az
1844-es nyelvi rendelet, aztán az 1848−49-es szabadságharc ismét változásokat
hozott. Egy jelentés szerint 1849 végén a bölcsészkaron kizárólag magyarul, a többi
karon pedig főként magyarul folyt az oktatás – ezt hivatalossá a kiegyezés utáni
törvény tette.22 Manapság is folyik az orvosi egyetemen idegen nyelvű képzés:
németül és – ma már latin helyett − angolul.
Ide kapcsolódhat a kérdés, hogy milyen idegen nyelveken tanulnak, beszélnek
jelenleg a magyarok, kiemelten a fiatalabb korosztályok. A Magyar Ifjúságkutatás
2016-os eredményei szerint a 15−29 év közötti fiatalok 73%-a beszél valamilyen
idegen nyelvet (közülük a diplomások 99%-a). Az idegen nyelvek közül jelenleg az
angol a legnépszerűbb (a megkérdezett fiatalok 61%-a beszél angolul), a német áll
a második helyen (31% beszéli).23
16
17

18
19
20
21
22
23

Monok 2017.
Az angol nyelvű kultúra termékei is sokáig német nyelvű közvetítéssel jutottak el a magyar olvasókhoz (például Vörösmarty Mihály Shakespeare egyes műveit németből fordította, bár később
megtanult angolul, és az eredetiből fordított).
Monok 2017.
Molnár 2014: 50.
Molnár 2014: 50.
Molnár 2014: 51.
1868: XLIV. tc. 19. §; Molnár 2014: 52.
Székely – Szabó (szerk.) 2016.
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5. Régi és új nyelvújítás
A már említett, 18. század végi, II. József-féle erőszakos centralizáció éppen ellenkező hatást váltott ki: a nemzeti öntudat erősödéséhez vezetett – és részben a magyar
nyelv megújítását célzó törekvésekhez is. A felvilágosodás korában a szaknyelvek
kialakításának, illetve az új jelenségek megnevezésének igénye szükségessé tette
a mesterséges szóalkotást: a 18. századi, kiemelten Kazinczy Ferenc, Verseghy Ferenc,
Barczafalvi Szabó Dávid nevéhez kötődő nyelvújító mozgalom egyfajta társadalmi
szükségletet elégített ki. A nyelvújítók, az ún. neológusok az új szavak megalkotásával vagy magyarosításával meggyorsították az új fogalmak birtokbavételét.24
A nyelvújítók – különösen szóképzéssel, tükörfordítással, új szavak alkotásával,
szóelvonással − számtalan (akár képtelen) szót alkottak, ezért a nyelvújítás-ellenes
értelmiségiek, az ortológusok 1813-ban kiadták a sikerületlennek ítélt, megrótt
nyelvújítási szavakból összeszerkesztett Mondolat című könyvecskét.25 E mű jelentős kordokumentum: a nevetségesnek ható szavak mellett mára már meghonosodott szavak is megtalálhatók a gúnyirathoz mellékelt szólistában (mint arány, cikk,
gyönyör, kör, rajz, siker, vágy).
Az esetleges vadhajtások és túlzások ellenére a 19. századi nyelvújítás26 is hozzájárult azonban ahhoz, hogy a magyar nyelv be tudta és tudja tölteni a hivatali és szaknyelvi szerepeket is. Ahogyan a mai viszonyokra tekintettel állítja Kiss Jenő (2018):
„a versenyképes nyelveknek a következő főbb jellemzői vannak: van kodifikált standardjuk, vannak magaskultúrás […] nyelvváltozataik (tehát szaknyelveik/tudományos nyelveik is), s van önálló államiságuk (ti. az anyanyelvi közösségnek)”.27
6. A magyar írásbeliség kezdetei és szabályozottsága
Ugyan 1844-ig nem a magyar volt a Magyar Királyság hivatalos nyelve, magyar
írásbeliség – bizonyíthatóan – közel egy évezrede létezik.28 A magyar írásrendszer
a latin ábécé kibővített változatát használja.29
24
25
26

27
28

29

Fábián 1984; vö. Veszelszki 2009.
[Szentgyörgyi – Somogyi] 1813.
Fel szokták vetni, hogy az informatika, az új kommunikációs technológiák és a hozzájuk kötődő
új szókincsréteg miatt egy új nyelvújítás korát éljük, ám a jelenlegi szókincsbővülés, amelynek
során új szókincselemek kerülnek be a nyelvbe, a klasszikus nyelvújítási folyamatokkal ellentétben nem tudatos, nem kötődik egy szóalkotó csoporthoz, és nincsen a 19. századi nyelvújításhoz hasonlítható célja. A digitális közeg nyelvváltozatával, az ún. digilektussal (Veszelszki 2017a,
2017b) szemben a tudományos nyelvváltozat(ok), a szaknyelvek terén viszont állandó (tudatos)
terminus- és nómenklatúra-alkotás folyik.
Kiss 2018: 9.
A nem latin betűs, kemény felületre rótt, karcolt vagy vésett, geometrikus jelekből álló − ótörök
és a székely − rovásírás kapcsolatáról lásd Horváth I. 2007.
A latin ábécében nincsenek, ám a magyarban szerepelnek a következő hangokat jelölő kétjegyű
betűk: cs, gy, ly, ny, sz, ty, zs és a ritkábban használt dz és a háromjegyű dzs. A magánhangzó hos�-
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A kereszténység felvétele (1000) előtti, feltehetőleg elsősorban a szóbeliségben
létező ősköltészetről a ma elérhető források alapján nem tudunk semmi biztosat.30
„Amikor kialakult a keresztény királyság intézményrendszere, a korábbi műveltség szervezetei megszűntek vagy az új intézményrendszer részeivé váltak” – írja
Jankovits László.31 „A 9. századtól alkalmazkodó, befogadó (receptív) kultúrát kialakító, kialakítani kényszerült, Kárpát-medencében élő népcsoportok a magyar
államiság alatt a nyugati keresztény egyházi, tudományos és kulturális modellt
adaptálták” – állítja Monok István32 a magyar tudásbefogadás jellegzetességeiről,
elsősorban olvasmánytörténeti kutatások alapján.
Az egyik legfontosabb, fennmaradt magyar szórványemlék (amelynek latin
nyelvű szövegében magyar szavak fordulnak elő) 1055-ből származik: a Tihanyi
apátság alapítólevele az „első eredetiben fennmaradt hiteles oklevelünk”,33 amelyben
I. András király összeíratta a monostor birtokait, és ezáltal jelentős helynévtörténeti forrásnak számít.34 Összefüggő, teljesen magyar nyelvemlékünk, a Halotti beszéd és könyörgés 1192 és 1195 között keletkezett, műfaja temetési beszéd (sermones),
és az ún. Pray-kódexben maradt fenn.35 „Az európai műveltség [12. század végi]
magyarországi helyzetéről egymagában is szinte teljes képet kínál, egyedülállóan
fontos dokumentuma ugyanakkor a speciálisan magyar eredetű magas kultúra
jelentkezésének is.”36 Az első fennmaradt magyar nyelvű verset, az Ómagyar Mária-siralom 13. század végén keletkezett szövegét a Leuveni kódex tartalmazza.37
Mindkét kódexet az Országos Széchényi Könyvtár Kézirattára őrzi.
A magyar írásbeliség − illetve irodalom – történetének még vázlatos áttekintésére38 sincsen itt mód, ám a nyelv(i rögzítés) és szabályozó viszonyára sajátos

30

31
32
33
34
35
36
37
38

szúságának (a – á, e – é, i – í, o – ó, ö – ő, u – ú, ü – ű) jelentésmegkülönböztető szerepe is van (és
a gyakori tévhittel szemben nem pedig hangsúlyt jelöl: a magánhangzó-hosszúság és a hangsúly
független egymástól). Például: kar – kár, lep – lép, veréb – véreb, irt – írt, kor – kór, kör – kőr. Két
kivétellel (az á nem hosszú a, az é pedig nem hosszú e) az ékezet időtartamot jelöl. A szóhangsúly
a magyarban mindig az első szótagra esik.
A magyar irodalomtörténet kezdeteiről, az ún. ősköltészetről szóló vitákat irodalmi, nyelvészeti,
etnográfiai bizonyítékok alapján tisztázó összefoglalást Jankovits írt (2007).
Jankovits 2007: o. n.
Monok 2017.
Hoffmann 2010: 9.
Bárczi 1951; Szentgyörgyi 2005; Zelliger 2005.
Madas é. n., 1994, 2007; Madas − Czagány 2009.
Szendrei 1981, 2005.
Vizkelety é. n.
Monok István felsorolásszerű összefoglalásában: „A könyvkiadás mennyiségi mutatója
minuszkuláris, ugyanakkor az Európában megjelent könyvanyag 6-8%-ban jelen van a 16. század
végéig. A kiadott könyvanyag a 16. század végéig a) világiasodik, b) vernakularizálódik; a 17. században elkezdődik egy visszateologizálódás és egy visszalatinizálódás, tendenciaszerűen ez csak
a 18. század végével fordul meg. A szellemi áramlatok befogadása a külföldről bejövő könyvanyagot tekintve a 16. század végéig naprakész, […] a reformkorba pedig fél évszázados késettséggel
érkeztünk” (Monok 2017).
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példával szolgálhat a helyesírás történetének tömör összefoglalása. A reformkori
magyar nyelvi egységesítési törekvések egyik eredménye volt, hogy már 1832ben megjelent az első magyar helyesírási szabályzat. A 32 oldalas Magyar helyesírás és szóragasztás főbb szabályai című, összesen 14 paragrafust felölelő munkát
a Magyar Tudós Társaság (a Magyar Tudományos Akadémia elődje) tette közzé.
Az első időkben viszonylag gyors egymásutánban követték egymást a helyesírási
szabályozó kiadványok: az első szabályzatnál jóval terjedelmesebb, és részletesebb
utasításokat ad A magyar helyesírás elvei és szabályai (1877), majd két évvel később,
1879-ben jelent meg a Magyar helyesírás elvei és szabályai – újabban átvizsgálva.
A latin nyelv akkori domináns szerepére utal, hogy újdonságként – és feltehetőleg
írásban nehézséget okozó elemként – a latinul használt szaknyelvi szavak is bekerültek a szabályozásba. Ezt követően kisebb változtatásokat tartalmaztak az újabb
és újabb kiadások (1884, 1900, 1901). A jelenleg használatos szabályzat első kiadása
1922-ben jelent meg, ez 1940-ig nyolc átdolgozást is megélt.39 A helyesírási kérdések tárgyalási módja és különösképpen példatára jelentős mértékben átalakult
a második világháború után az átdolgozott, bővített 9. kiadásban (1950). A példatár miatt is érdekes lehet a tulajdonnevekre rátekinteni: a földrajzi tulajdonnevek
között a korábbi, 1940-es Andrássy-út, Baross-utca példákat Sztálin-út, Marxtérre cserélték, az intézménynevek közé pedig bekerült például az Országos Tervhivatal és a Szabadság Szálló.40 A négy évvel későbbi, 1954-es, 10. kiadás valóban
hozott újdonságokat, elsősorban a korábbinál sokkal részletesebb szabályozással,
nem csupán a tördelésben és a példagyűjteményben – e változat harminc évig volt
érvényben, az 1984-es 11. kiadásig. Ez utóbbi kapcsán leginkább a hagyományőrző jellegét szokás kiemelni.41 A helyesírási szabályzat aktualizálására, átdolgozására – különösképpen a nyelven kívüli jelenségek változása miatt – folyamatosan
szükség van. A 2015-re elkészült, legújabb 12. kiadás is a hagyományok őrzésére,
egyes szabályok társadalmi-technikai változásokhoz és a nyelvhasználathoz kötődő felülvizsgálatára és a szabályzat szövegének a felhasználók szempontjait figyelembe vevő javítására törekedett.42 Fontos itt megjegyezni, hogy a helyesírási
szabályzat – bár a neve nem ezt sugallja, de − deklaráltan csupán ajánlás, nem
pedig (jog)szabály. Ezt a megengedő(bb) álláspontot jelzi, hogy a legújabb kiadás
számos esetben alternáló írásváltozatokat is lehetővé tesz. A helyesírás az írott
39

40

41
42

A kiadások számozásáról lásd: Pásztor 2000: 140. Az 1922-es szabályzat új kiadásai: 1927 (3. kiadás), 1931 (4. kiadás), 1936 (5. kiadás), 1937 (6. kiadás), 1938 (javított és bővített 7. kiadás), 1940
(javított és bővített 8. kiadás).
Ugyancsak a példa miatt lehet korjelző érdekesség a megszólításokban szereplő, tiszteletet kifejező nagybetű szabályozása: Kedves Elvtársak!
Fábián 1998: 17; Antalné Szabó 2009: 130.
A változtatások nem csupán nyelvészeket, hanem szélesebb társadalmi rétegeket is érintenek,
érdekelnek, miként erről a nyomtatott és online sajtó is beszámolt (például: Bedő 2008a és 2008b;
Markó 2015a és 2015b). Vö. az „új” helyesírásról: Keszler 2015; Fercsik 2015; Tóth 2016; Veszelszki
2016.
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nyelv viszonylagos egységességét garantálja – ezáltal célja a gyorsabb és hatékonyabb írásos kommunikáció lehetővé tétele.43
7. A nyelv és identitás kapcsolata
„Nyelv, azonosságtudat és anyanyelvi nevelés szoros kapcsolata […] különösen
élesen vetődik fel a XXI. századi globalizálódó világban.”44 A 8000 fős, nagymintás
Magyar Ifjúságkutatás 2012-es és 2016-os adatai szerint a fiatalok számára a nyelv
kiemelten fontos az identitásuk szempontjából: a felmérésben mindkétszer ötfokú
skálán 4,3-as értéket kapott. P. Lakatos Ilona és T. Károlyi Margit45 három
időpontban (1996, 2002, 2009), magyarországi közép- és főiskolás hallgatókkal
végzett kérdőíves vizsgálatának eredménye szerint a fiatalok körében a nemzeti
identitás kifejezetten erősnek bizonyult (ehhez képest az európai már jóval kevésbé); esetükben a nyelvjárások stigmatizáltsága az életkor növekedésével csökken, azok identitásjelölő funkciója viszont erősödik.46
Csernicskó István arra hívja fel a figyelmet, hogy kisebbségi helyzetben az anyanyelvi oktatás hozzájárul az anyanyelv megtartásához és a nemzeti azonosságtudat
fennmaradásához.47 A kisebbségi helyzetben élő gyerekek családon belüli (államnyelv
vagy anyanyelv közötti) nyelvválasztását legfőképpen a téma, a kommunikációban
részt vevő személyek nyelvismerete és az ő nyelvválasztásuk befolyásolja – állapítja meg Karmacsi Zoltán.48 Felvidéki magyar – de Szlovákiában, Csehországban
vagy Magyarországon tanuló − diákok között a magyar nyelv használata családon
belül és baráti körben 80%-os, ám a nem magyar nyelvű felsőoktatásba belépőknél
radikálisan csökken, s az értelmiség nagy része a későbbiekben is az asszimilációra
hajlik.49 A délvidéki tömbmagyarságban és szórványban élő fiatalok körében végzett kérdőíves vizsgálat50 szerint a többségi nyelv/államnyelv megítélése eltér a két
csoport esetében: a magyar többségű környezetben élők általában averziót éreznek
vele szemben, ehhez képest a szórványban a kétnyelvűséget természetesnek tartják, s ily módon a nyelvtanuláshoz való attitűdjük is rendszerint pozitívabb.51
43

44
45
46
47
48

49
50
51

És ideális esetben nem valamiféle diákriogató eszköz. Ezt a fajta törekvést is mutatja, hogy az új
helyesírás elkészítői számos részszabályt a szaknyelvi helyesírások körébe utaltak – és kivették
azokat az általánosan ismerendő alapelvek közül.
Karmacsi – Márku (szerk.) 2009.
P. Lakatos − T. Károlyi 2009.
Fodor 2011: 110−111.
Csernicskó 2009.
A szerző a következtetéseit kárpátaljai kutatások alapján vonta le, ám azok kiterjeszthetőek
a Kárpát-medencei kisebbségi magyar nyelvhasználatra (Karmacsi 2009).
Tóth − Morvai 2009; Fodor 2011: 111.
Takács 2009.
Fodor 2011.
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A 2015 telén 2700, Kárpátalján, Felvidéken, Vajdaságban és Erdélyben élő
15−29 éves magyar anyanyelvű/nemzetiségű fiatal megkérdezésével készült Kárpát-medencei ifjúságszociológiai felmérés, a Genezys kutatói ugyancsak rákérdeztek a fiatalok által használt nyelv(ek)re.52 A négy régió fiataljainak átlagosan
10%-a használja az államnyelvet, és 98%-uk beszél magyarul. Sajátos, a megkérdezett generációk közötti különbséget jelent, hogy a fiatalabbak, a most középiskolás
korú, 15−19 éves korosztály mobilabbnak számít, amit erősít az is, hogy alacsonyabb arányban ismerik az államnyelvet, ám magasabb szinten valamely idegen
nyelvet – ez pedig túlnyomó többségben az angol.
8. A magyar nyelv versenyképessége, magyar nyelvstratégia
Az előzőekhez kapcsolódik az a kérdés, vajon versenyképes-e a magyar nyelv – általában a világ nyelvei között, illetve az angol nyelvhez való viszonyában. Kiss Jenő53
a világ nyelveit négy fő kategóriába sorolja: a periferikus, centrális, szupercentrális
és hipercentrális nyelvek csoportjába.
1. táblázat
A nyelvek csoportosítása (a szerző összeállítása Swaan 2004 és Kiss 2018 alapján)
Kategória

Nyelvek száma

Beszélők száma

periferikus*

a nyelvek 98%-a

viszonylag kevés
beszélő

centrális

kb. 100

beszélőinek száma
1 és 100 millió
között

szupercentrális

hipercentrális

100 milliónál több
anyanyelvű beszélő,
több országban is
hivatalos nyelv
csak egy

Jellemzők
önálló államiság
nélküli, csak saját
szűk belső piacán
használatos
van írásbelisége,
kodifikált köznyelve,
s az élet minden
területén használják;
anyanyelvi
beszélőinek zöme
saját államban él
korlátozott
hatókörű lingua
francák, tekintélyes
nemzetközi nyelvek
világnyelv:
tudomány,
technológia,
hadászat, piac stb.

Példák
hanti, manysi

észt, szlovén,
magyar, lengyel,
olasz

német, francia, arab

angol

* „A szakértők egy része úgy véli, a periferikus nyelvek jelentős része a 21. században a kihalás sorsára jut”
(Kiss 2018).

52
53

Papp Z. 2016, 2017.
Kiss 2018, Swaan 2004 nyomán.
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A magyar nyelv e rendszerezés alapján a centrális nyelvek csoportjába tartozik: van írásbelisége, kodifikált köznyelve, beszélőinek nagy része saját államban
él (ilyen szempontból sajátos és nyelvi szempontból eltérő helyzetben vannak az
anyaországon kívüli, a Kárpát-medencei kisebbségi és a nyugati szórványbeli
magyarok). Ha a számszerű információkat tekintjük, a magyar nyelv beszélőinek száma meghaladja az egyfajta nyelvpolitikai küszöbnek tekintett egymilliót:
a különböző számítások nagyjából 13–15 millió közé teszik.54 Mindezek azonban
elsősorban külső adottságok, de funkcionális értelemben is versenyképesnek tekinthető-e centrális nyelvként a magyar?
A nyelvi versenyképesség a nyelvpolitika és nyelvstratégia központi fogalma.
Ezzel kapcsolatban írta Kiss Jenő nyelvész: „Mikor versenyképes egy nyelv? Akkor, ha magas teljesítőképességű. S mikor magas teljesítőképességű? Akkor, ha
a társadalmi és a magánélet minden területének valamennyi aktuális nyelvhasználati
szükségletét képes zökkenőmentesen kielégíteni. A nyelvi versenyképesség mindig
valamely konkrét nyelvhez kötötten értelmezhető, s elsősorban az anyanyelvvel
kapcsolatban merül föl. Az anyanyelvi versenyképesség egy adott nyelvnek a többi
nyelvhez viszonyított azon képességét, adottságát jelenti, amely alkalmassá teszi az
anyanyelvet a nyelvek közötti versenyben való sikeres helytállásra.”55 E jellegzetességek alapján a magyar ún. versenyképes nyelvnek számít, hiszen funkcionálisan az
összes nyelvhasználati színtéren bevethető, képes a társadalom kommunikációs igényeinek teljes körű kielégítésére56 – és tegyük hozzá, a vizsgálatok szerint a beszélői
számára presztízsértékkel, identitásjelölő szereppel bír.
Mindenesetre figyelemreméltó, hogy a hipercentrális nyelv, az angol mint
globális lingua academica nemcsak a tudomány területén vált dominánssá, hanem
egyre több nyelvhasználati színtéren is megjelent és megjelenik, egyes figyelmeztetések szerint „a nemzeti nyelv éppen azokat a funkciókat veszítheti el, melyeknek a tekintélyét köszönheti”.57 A tudatos, átgondolt nyelvstratégia pedig éppen
e minden színteret érintő nyelvi (ezáltal pedig társadalmi) versenyképességet célozza,58 hiszen – ahogyan láttuk − a nemzet a nyelvében is él.
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A magyar nyelv beszélőinek száma is rendszeresen viták tárgyát képezi. Ha a következő számadatokat vesszük figyelembe, hozzávetőleges számot kapunk: Magyarországon: kb. 10,2 millió,
Romániában: 1,5 millió, Szlovákiában: 0,55 millió, Szerbiában: 0,3 millió, Ukrajnában: 0,15 millió;
továbbá az Ausztriában, Szlovéniában, Horvátországban, Izraelben, illetve a tengerentúlon élő
magyar anyanyelvűeket, illetve a magyart idegen nyelvként beszélők nem pontosan ismert számát is összegezve.
Kiss 2018: 9.
Ahogy már említettük, vannak szociolektusai, vagyis társadalmi nyelvváltozatai: szaknyelvei
(vö. Bańczerowski 2003; Kurtán 2003; Bősze 2009; Fóris 2006; 2017; Veszelszki – Lengyel szerk.
2014), de hobbinyelvei is stb.
Swaan 2004: 67, idézi Kiss 2018: 12.
Vö. Balázs 2001; Kiss 2012; Tolcsvai Nagy 2013.
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Abstract. Objectives: On social media, or in the world of the so-called like
economy, highly targeted advertising has become reality: whereas previously
advertisers only suspected the whereabouts of their customers, now they
know it exactly based on well-defined parameters. Likes have become a new
standard of value. With the increased popularity of Like buttons, influencer
marketing and content marketing have also gained in importance. This
paper aims to explore the persuasion strategies used by visual content
marketing as a tool of visual rhetoric. Methodology: After reviewing the
relevant literature, the paper presents a case study from the field of wine
communication: using the methodology of content analysis and a qualitative
approach, it examines the visual and verbal characteristics of 100 Instagram
posts of Hungarian wineries. The examination focused on content from a
semiotic aspect, complementary verbal elements (captions, hashtags), the
assumed intention of content marketing, and the characteristics of visual
storytelling. Findings: Although wine communication is very much about
creating a personal feeling, there was not a single person on 61 of the 100
examined Instagram photos. The potential of branded hashtags is exploited
by almost every winery in their communication. The most dominant content
types were the informative, aesthetically pleasing, and explicit advertising
content. Suggestions: To obtain the loyalty of users, companies need a wellconsidered communication strategy tailored to the target audience. The most
relevant social media principles are the following: long-term strategy, careful
planning, conscious implementation, thorough information about and
respect for the potential target audience, and content which is valuable and
interesting for the target group and has real impact on its behaviour. It could
also enhance user loyalty if posts had more added value. The methodology
of storytelling could be exploited in wine communication for the following
types of content: 1. advice and education: providing background knowledge
(winemaking, viticulture, design, wine–food pairing) or instructions (“how
to” videos e.g. on bottle opening); 2. help to users (information on moderate
wine consumption, wine and a healthy lifestyle); 3. entertainment (people
behind the bottle, family and historical stories, wine legends, anecdotes).
In addition, creating a personal feeling is crucial in wine communication,
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which is specializing in handling uncertainty: winemakers can act as
influencers in their field not only when selling wine but also in social media
marketing.
Keywords: visual rhetoric, content marketing, social media, Instagram

Objectives of the Study
Social media has significantly reshaped not only social interactions but also
organizational and marketing communication. The so-called like economy
(Gerlitz–Helmond, 2013; Veszelszki, 2018d) is determined by the social buttons
(including Facebook’s like and other reaction buttons and Instagram’s heart
icon). Based on an analysis of wine communication on Instagram (cf. Veszelszki
(ed.), 2018), this paper examines the persuasion strategies used by visual content
marketing as a tool of visual rhetoric. The paper also discusses verbal–visual
relations and the relationship between photos and hashtags.

Basic Concepts
Like Economy and Content Marketing
Web 2.0 is the version of the web that is based on participation and cooperation
(Beer, 2009: 985); it differs from Web 1.0 technologically, structurally, and
socially: “the former object-oriented approach is replaced by a more individualoriented network” (Peters, 2009: 15), and it is characterized by the “growth of
social networks, bi-directional communication, (...) and significant diversity
in content types” (Cormode–Krishnamurthy, 2008). The essence of Web 2.0 is
interactivity: these online services are based on community where participants
produce and assess all the content (user-generated content, UGC; Beer, 2009: 986;
Jenkins et al., 2006).
Social media, as a key Web 2.0 phenomenon, has also substantially changed
organizational and marketing communication. In the early days of Internet
marketing, in the age of the “hit economy”, information was linked through hits.
Every hit and click represented a visitor of a website, and revenue was generated
through banners (Van Pappelendam, 2012; Gerlitz–Helmond, 2013). According
to Gerlitz and Helmond, the second great era was the “link economy”, where the
quality and quantity of links were weighed (Gerlitz–Helmond, 2013: 1351). The
current third era, the “like economy”, is determined by social buttons. Many of
them can be found on plenty of websites, but the most famous one is the “Like”
button introduced by Facebook in 2009, depicting a hand giving the “thumbs up”
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associated with the word “like”. Its counterpart on Instagram is the “Heart” icon,
which is also used to express liking.
In social media, which is based on user participation and collaboration, liking
(such as sharing) is a predefined communication act as opposed to making
comments where users may express themselves more freely. According to Anne
Helmond and Carolin Gerlitz, the authors of The Like Economy (2013), “The Like
is always a collective. It is more than +1.” And why are likes important from
an economic and communication perspective? Because they “allow the instant
transformation of user engagement into numbers on button counters, which
can be traded and multiplied but also function as tracking devices” (Gerlitz–
Helmond, 2013). Emotion-based relationships can be manifested in several ways
(Arvidsson, 2011), including hitting the Like button. In like economy, “the social
is of particular economic value, as user interactions are instantly transformed into
comparable forms of data and presented to other users in a way that generates
more traffic and engagement” (Gerlitz–Helmond 2013: 1349). In a culture based
on recommendations and likes, users’ interactions with each other and with
contents are recorded in databases.
In a “recommendation culture”, not only global large and medium-sized
enterprises can make their way but also smaller ones (cf. boyd, 2010). At the start,
every new user of Facebook and Instagram (which is also owned by Facebook)
enjoys equal opportunities: they have the same default profile settings to customize
to their needs. Naturally, however, there are vast differences between the human
and financial resources available for a sole trader and a multinational company
for editing such profiles. The role of paid ads has significantly increased since
Facebook and Instagram started to continuously decrease organic reach to push
profile managers towards buying paid and targeted advertising. Compared to the
production and marketing costs of outdoor or television ads, advertising on these
websites is one of the most cost-effective and efficient ways of reaching the target
audience, due targeting and customization.
The competitive advantage of Facebook and Instagram comes from customized
ads. The two interconnected social networking websites have a detailed insight
into the demographic, computer and mobile usage, information-seeking
behaviour, and even buying habits of more than two billion users, which can be
used for serving advertisers. Users are providing “endless and virtually unlimited
information about their everyday lives” (both intentionally and unintentionally)
(Beer, 2009: 997). Highly targeted advertising has become reality: whereas
previously advertisers only suspected the whereabouts of their customers
(based on events, websites etc.), now they know it exactly based on well-defined
parameters (targeted micromarketing; cf. Hendricks–Vestergaard, 2019). This
leads us to the topic of Web 3.0 or the semantic web: the world of personalized
services and, of course, advertisements. Precise information about the customers
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also enables remarketing, that is, the repeated addressing of previously engaged
customers.
Facebook, Instagram, and social media in general are apparently innovating the
toolset of a centuries-old marketing technique: content marketing. The essence
of content marketing is to “influence a target group’s behaviour by sharing useful
(valuable and relevant) content with them, made specifically for them, to the benefit
of all parties involved” (W1, W2). This can be done with the purpose to provide
assistance (answer questions, help making decisions, give advice), to improve
users’ lives, or to entertain. Content marketing is successful if it manages to make
profit and produce measurable, quantifiable results by sharing useful content.
Micro-celebrities, or “Insta-celebs”, with many followers on social media also
act as opinion leaders (cf. Marwick–boyd 2010; Senft, 2008), which can be quite
profitable for them: marketing teams contact online opinion leaders increasingly
often requesting them to make subtle hints at or express reference to a product
or service in consideration of financial support or certain products (or product
samples). This technique is called influencer marketing. Influencers have the
ability to create a special relationship with their audience, what brands could never
achieve through traditional advertising tools. Their reach can be small, limited to
a tight-knit community (micro-influencers), or global (celebrities) (Pellicer, 2018).
“Intimacy and authenticity, or at least the impression of it, are often the key to
success on Instagram” (Simon, 2019). Influencers interact with their followers as
if they were good friends: sharing personal moments with their fans and allowing
them to “look behind the scenes” – or at least are left in the belief that this is
what they get to see. According to Alice Marwick (2015), influencers use “strategic
intimacy” to appeal to followers and thus gain more popularity.
Facebook and Instagram provide new opportunities for organic marketing,
which, in essence, means that companies share valuable content to improve
brand transparency and visibility, and their representatives take part in the
(online) dialogue enabling consumers to create a personal commitment towards
the brand (company, organization, or person).
Note, however, that the Like button does not give superpowers to marketing.
A like or an Instagram heart is not a signed contract or an actual sale. Even if
users become active followers of a company’s page where they find the content
valuable or interesting, this is no guarantee that they will buy any product from
the company. Howell (2013) explains that “customer engagement with a brand on
social media does not at all mean customer loyalty to the brand: the engagement
can have various other purposes”. There are certain product groups (e.g. fashion,
cosmetics, gastronomy, travelling) with which users identify themselves more
easily. In a social media context, a brand can be so attractive that people will
do everything to engage with it as it gives them the feeling of style (Turner–
Shah, 2010: 21; Howell, 2013). Obviously, consumers will follow products and
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brands that match their self-image (Kemp et al., 2012: 509). But the number of
fans, however high, is no guarantee for business success: quantity does not equal
quality. It is better to obtain and retain fewer active (participating, sharing) fans
than many followers who later disappear. Some studies question the value of
likes: apparently, real participation, such as writing comments, is more important
than likes as it signals greater commitment (Crosby, 2017). In addition, the rule of
patience should also be borne in mind: social media marketing produces results
only in the long run (as the popular advice goes: it is more like a marathon than
a sprint; W3).

Visual Communication – Visual Storytelling
One of the most important tools of social media marketing reviewed so far is
visuality. With technological development, visual communication is becoming
part of our everyday lives, and the already vast number of images shared online
is continuously increasing (Giulani, 2006: 185); in fact, some already talk about
the omnipresence of images (Maar, 2006). Images can be understood without
knowledge of the cultural context or the language, and they can depict even
complex processes in a simple form (Maar, 2006: 11–14). As opposed to verbal
language with its conventionalized symbols permitting only linear decoding,
visual language can be decoded quickly and simply. Images are not under the
control of the mind; with their suggestive power, they can directly influence our
thoughts and feelings (Giulani, 2006: 185).
The simplification of producing, editing, and distributing digital pictures has
also changed the role of pictures. In marketing, pictures were traditionally treated
as illustrations to texts or as a kind of decoration which represents an ideal world.
However, today’s fierce fight for consumers’ attention requires new types of visual
content. The so-called storytelling pictures (including graphics, photos, and
videos) build on the visual narrative. This shift of perspective is reflected in the
collections of stock photo agencies, which used to prefer standard, neutral and
– therefore – widely usable pictures. Today, however, there are swipe-stopping
images which look realistic and authentic (which explains the growing share of
photobloggers’ and amateur photographers’ works in stock photos). In addition,
a “good” picture catches the eye, it is easily remembered, emotionally touching,
more than the optical repetition of the text, and reflects something more than what
is evident; in other words: it tells a story (cf. Baldoni, 2011; Veszelszki, 2018e).
When designing visual storytelling, you have to keep in mind how pictures
create their impact. From the perspective of telling narratives, there are three types
of images: impulsive, experience-based, and culture-specific pictures. Impulsive
pictures provoke predictable reactions (such as smiling or an urge of caring). The
latter forms the basis of photos of charming, likeable cartoon characters, cute
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small children with a tiny nose and big eyes, which activate the instinct of caring
for vulnerable beings and trigger emotional reactions in the viewer. Experiencebased pictures also arouse emotions (e.g. childhood photos, wedding photos, or
photos of the 9/11 attacks). Emotions play an important role in memory. This
was evidenced by Larry Cahill and others (1996) in an experiment where they
monitored the brain activity of subjects viewing 12 emotionally neutral and 12
emotionally arousing film clips. Three weeks later the subjects were asked to
recall what they saw. The result is not surprising: the more emotional the film clip
was, the better the subjects recalled them. In another experiment, Kelsey Libert
and Kristin Tynski (2013) showed subjects pictures which had gone viral on the
image-sharing website Imgur and asked them about the emotions provoked (the
control group was shown “non-viral” pictures that were shared only a few times).
It turned out that the images playing on positive emotions (pleasure, excitement,
trust) were more successful than those playing on negative emotions (except if
they surprised the viewers by going against viewers’ expectations). The third
category comprises culture-specific images. We can think of the emotional effect
of colours or the use of different motives. It is almost impossible to look at these
pictures without emotions.
So, how could we define the concept of visual storytelling? It is the telling of
stories in a visual format (image, video, infographic, presentation, meme, or other
format based on visuality) through the mass media (typically in social media but
also in print media) primarily in a way that triggers emotional reactions. It often
serves marketing purposes, in which case the visual story is built around a brand
and the related offers (cf. Walter–Gioglio, 2015). As opposed to advertisements
based on generalities, the speciality – and also difficulty – of storytelling marketing
is that it focuses on a single specific example (so, it should be carefully selected)
and appeals to emotions instead of reason.
In a broader context, new technology – especially the smartphone – allows us to
produce a narrative of our lives: to choose what to remember and what to contribute
to our own mythos through recorded and shared content (cf. Renner, 2019). Note,
however, that images are not necessarily shared to promote remembering but
much more for the sake of sharing experiences (Jurgenson, 2019). This trend is
reinforced by “ephemeral” or disappearing content such as Snapchat messages or
Instagram Stories images and videos. Both the documentation and the sharing of
experiences function of image sharing can be exploited for marketing purposes,
and both can be implemented through visual storytelling.
Therefore, this toolset should be looked more closely. An impressive story,
whether visual or verbal, uses the following five building blocks (cf. Bergström,
2008; Gallo, 2016): 1. Hero: the story must have a character with imperfections
who the audience can identify with. 2. Conflict: if the outcome corresponds
to what is expected, the story is boring and banal (e.g. a diligent student from
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a decent and supportive background becomes a successful adult); however, if
the outcome is achieved through struggles and difficulties, the story becomes
exciting (e.g. a poor individual works hard and becomes rich; the hero fights
for love; the powerless overcomes the powerful). 3. Impulsivity: as mentioned
before, the story will have a lasting effect if it can provoke (positive or negative)
emotions from the audience. 4. Potential virality: the story is simple enough to
be remembered but interesting enough to be shared with others. 5. Meaningful
essence: the core message, the purpose, the intended effect of the story should be
clear (e.g. a joke exerts its effect through the punch line, a moral story through the
lesson). In particular, narrative images have the following criteria: 1. authenticity;
2. uniqueness (i.e. focus on special moments instead of stereotypical situations);
3. engagement of various senses; 4. use of archetypes (common patterns, roles)
such as the warrior, the healer, the seducer, the magician, the protector, etc.; cf.
Sammer–Heppel 2015).

Wine Communication
I have chosen wine communication (Veszelszki (ed.), 2018) to illustrate how
visual storytelling works. This practical research area covers the entirety of
wine culture and wine business: the cultural and literary history of wine as a
special product (Balázs, 2018a, b; Magyari, 2018; Pál, 2018), wine and sacrality
(Kovács, 2018), the role of wine in Hungarian culture (Szakáli, 2018; Benyák,
2018; Gyanó, 2018), wine production (Szappanos, 2018), wine marketing
(Hofmeister-Tóth, 2018; Kovács, 2018; Ipacs, 2018; Orbán, 2018; Balogh, 2018),
wine journalism (Németh, 2018), and the communication-related characteristics
of wine consumption (Veszelszki, 2018a, 2019 [i.p.]; Lakits et al., 2018). The
topic may also include the history of wine philosophy (cf. Allhoff ed., 2008),
the communication aspects of wine rating systems, wine talk, or “oinoglossia”
(Lehrer, 2009; Veszelszki, 2018b, c), and so on.
As the rating and description of wines are strongly influenced by preferences,
wine communication is clearly defined by values (Veszelszki, 2019 [i.p.]). In
addition, “in the case of wines, quality can only be assessed after consumption,
which makes them high-risk products” (Kovács, 2018: 125; Sherman–Tuten, 2011:
222−223). This is why wine is a good choice for examination from a marketing
and visual communication perspective.

90

Ágnes VESZELSZKI

Wine Communication on Instagram: Persuasion Strategies
Wine Communication and Storytelling
In any sales activity, it is essential that the seller is never in doubt about the
product; they must passionately, without reservations, believe in the product
they want to sell. It is a special characteristic of wine marketing, however, that
the seller always specializes in uncertainty. This means two things: on the one
hand, the actual quality can only be checked when the bottle is opened (revealing
any wine fault such as “cork taint”); on the other hand, the vast majority of wine
consumers are laypeople, which implies that the wine seller is in a dominant
position, while the wine consumer is in a defensive position from an information
perspective. This ambiguity can be exploited,1 but consumer uncertainty can be
also reduced, if necessary, by communication techniques (e.g. through relatively
constant brand communication, positioning the product range, etc.). The key role
of price-perceived quality heuristics is another special feature: in the wine market,
a high price is clearly taken as proof of high quality/value. Most wine-conscious
customers will not be looking for the cheapest product as wine is usually a
prestige product, whether purchased for consumption or as a gift.The creation of
a personal feeling is key in wine marketing and wine-related storytelling.2 First,
you have to “sell” the winemaker, who makes the wine authentic, and only then
the product. In a conscious wine marketing strategy, therefore, the first story is
about the uniqueness or special struggles of the winemaker,3 and the second story
can be adapted to the wine product.4
The five main steps of establishing the story of a winery are as follows (cf.
Maker, 2015):
1. Identification. During this process, the winery has to consider the origins,
history, and ethos (“Why the winery was established? And how? What makes it
special?”). This helps to clarify the core brand attributes, which can serve as a
starting point for (content) marketing.5

1
2
3

4
5

Unless you are an expert in wine, could you or would you dare to say that a 1,000-dollar bottle
of 1982 Château Margaux contains not the original drink but a 90-dollar cheap wine?
It is no coincidence that the Hungarian Tourism Agency built the brand concept of Hungarian
wine around the motto Hungarian wine – personal touch in the spring of 2019 (W4).
Remarkable Hungarian examples include the story of György Lőrincz, owner of St. Andrea
Winery (cf. Lajos Kovács, 2018), the story of the young generations of multi-generational family
wineries, or the joint efforts of successful female winemakers (Szabó (ed.), 2017).
For example, how mineral soil influences wine or how a nearly extinct ancient grape variety
was saved and revived (e.g. bakator; cf. Balázs, 2018a).
If, for example, the product is better consumed with food than alone (“food-friendly wine”),
content marketing can focus on posting wine and food pairings on social media such as Pinterest
(which enables saving recipes).
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2. Differentiation. Marketing is all about finding the distinctive features:
winemakers have to find out how the brand attributes identified in the previous
step differ from that of competing brands and have to focus marketing on such
differences.6
3. Storytelling. First, winemakers have to think through how the brand relates
to the three basic narratives (1. Who are we? 2. What have we learned? Why do
we change? 3. How do we see the world differently?). The hero of the story will
be the brand (or perhaps the winemaker), who had to overcome many difficulties
(conflicts, struggle, loss, success, change) to reach the goal. A good story is always
driven by sudden turns and conflicts which are resolved at the end. So, the
following questions must be addressed: Who will be the hero of the story? What
does he/she want to achieve? What is in the way? How can he/she overcome the
conflict/difficulty?
4. Own voice. To make communication with the customers personal and
conversation-like, the brand must have its own voice. For this, the winemakers
have to impersonate the brand, figure out what and how it should and should
never talk about, etc.7
5. Continuous updates. Constancy is important, partly because it helps
committed fans to find out where, how, and in what form they can buy the wine;
but equally important are innovation and renewal in communication. (In order to
make successful changes in brand communication without alienating important
customers, prior targeted research should be performed.)

Visual Content – Visual Storytelling
Although the Instagram app is also available from desktop computers, it is
primarily intended and optimized for mobile devices, which clearly determines
the user experience. Visual storytelling, thus, can be achieved in two ways on
Instagram. On the one hand, narratives can be created as separate contents (a
separate image or video or a series of up to ten elements). On the other hand, the
Instagram interface (where visual content is displayed horizontally in threes or
can be scrolled vertically) also makes it possible for the user to customize the
entire profile into an own story. It is a sign of conscious profile planning if visual
content is arranged in a pattern on the page (e.g. square, diagonal, tiles, rows,
rainbow pattern, various frames; W3, Image 1). No matter how eye-catching the
6

7

Maker’s example (2015): Stacy’s wanted to reposition its crisps brand by replacing its banal
motto “naturally light” to something new. It turned out that it takes 14 hours to produce a single
crisp, which gave the idea for the new motto: “the hard way, the better way, the Stacy’s way”,
which became a real success.
For example: how the brand would say hello, say thank you, would it use the T-form or the
V-form (language-specific)?
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layout, however, it may be completely useless if the business profile owner fails
to observe the basic rules of (wine) marketing.

Source: Instagram

Figure 1. Conscious arrangement of Instagram profiles

Image and Text: Caption and Hashtag
On Instagram, visual content can be linked to text in several ways: captions can
appear on the image itself (this is typical of stories), as accompanying text, or as
hashtag. The latter has become a characteristic text type on Instagram.
Hashtag is a type of label or metadata tag primarily associated with several
social networking and micro-blogging websites (Veszelszki, 2016). Searching on
a hashtag will list all content with the given hashtag on the social networking
website. With this sorting and searching function, however, hashtags not only
connect contents, thematic blocs but also users having similar fields of interests,
which make them an effective means for social movements.8 In addition to its
basic functions, the hashtag is also used to abbreviate messages and to add some
stylistic touch to what is being said.
Hashtags can be classified into three main types (Csire, 2015; Veszelszki, 2016). 1.
Like-hunter tags are added to images to boost the number of views (e.g.: #followme,
#likeforlike; #instadaily, #picoftheday). They do not form an integral part of the
image; their only aim is to obtain new likes and followers. 2. Thematizing tags
8

This happened in the case of the various social media challenges such as the #icebucketchallenge
or the #metoo campaign.
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include wide categories and usually relate to the topic of the photo (persons: #girls,
#sommelier; objects: #wine, #wineglasses; events: #wedding, #winefestival), the
manner in which the photo was taken (black and white, no filter [#nofilter]), the
mood of the photo (#romantic, #friendshipgoals), etc., this way making it easier
to find similar content. 3. Contextualizing tags complete posts with the user’s
emotions, mood, or the circumstance of taking the photo. Such hashtags are much
more characterized by uniqueness: they do not want to enhance searchability but
to add extra verbal information to the visual content.
As regards its position, the tag can occur anywhere in a text though
prototypically it takes place at the end of the text. Using multiple hashtags in the
middle of the text makes comprehension quite difficult.
Marketing has also discovered the power of hashtags: they can channel visual
content to more users, they can drive campaigns, and they can be used to measure
the success of promotions on social media. For marketing purposes, a hashtag
must be: unique, suitable for the campaign goals, distinctive, easy to remember
but not too general, short but meaningful, and not too abstract (Cohen, 2015). It
should be ensured that there is only one way to spell out the hashtag (“if a hashtag
can be misunderstood, it will be misunderstood”; Slegg, 2014),9 and it is also
recommended to check whether the tag has been used for other purposes earlier:

Case Study: Hungarian Wineries on Instagram
The exploratory study examined one hundred photos posted on Instagram. The
selection criteria were as follows: for the sake of comparability, the snowball
sampling method was employed to select 10 Hungarian wineries which had posted
at least 10 photos on their Instagram feed and had at least 100 followers. The
sample excluded the profiles of restaurants, wine distributors, wine enthusiasts,
wine experts, etc. The analysis took into account the number of posted photos,
the number of followers, posting frequency, the semiotic characteristics of the
photos as well as the captions and hashtags added to the images. The figures
reflect the situation on 20 June 2019.
The content analysis aimed to better understand what types of visual
content (photos and videos) have become successful in Hungarian Instagram
communication.10 For the purposes of the analysis, success was measured by the
number of likes (photos) and views (videos), being aware of the contradiction
9
10

For example: #SusanAlbumParty vs #SusAnalBumParty.
It is beyond the scope of this study, but, according to my unrecorded observations over
nearly three years, international wine communication on Instagram is much more conscious
and strategic and much less intuitive than the Instagram usage of Hungarian wine industry
stakeholders. The reason is probably the late adoption of Instagram as a marketing tool in
Hungary.
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that such numbers can be influenced by several factors (e.g. whether the post
was paid for, when the post was made, etc.). The posts were analysed from the
following aspects: 1. What is the image/video about and who are the characters
(persons, wine, grapes etc.)? How strong is the presence of the winemaker? How
evidently is the winemaker presented as an influencer? 2. How long are the
texts and hashtags added to the photos, and what are they about? 3. Is there
any trace of content marketing in the post (intention to help/educate; improve
users’ lives or environment; entertain)? 4. Does the image have any of the main
characteristics of visual or verbal storytelling (eye-catching, easy-to-remember,
emotionally touching image that is more than the optical repetition of the text
and reflects something more than what is evident)? As the analysis advanced, the
previously determined codes were complemented and reviewed. The categories
of the content analysis were verified by an assistant encoder.
Table 1. The quantitative characteristics of the corpus
Average
Minimum
198
Followers
4,265.5
15
Image likes
157.0568
0
Comment likes
0.931818

Maximum
14,200
1,234
10

Image Content
The personal feeling is critical in wine sales. For this reason, the analysis
examined how often and in what role characters appear in wine marketing photos.
Of the 100 Instagram photos in the sample, 61 had no characters, 21 had only one
character, 4 had two characters, and 14 had more than two characters (e.g. in
a wine festival context). Of the 39 photos that included people, the characters
are women on 12, men on 16, and uncertain on 11 pictures. Six winemakers
appear on altogether 17 photos. This is a very low number compared to the
basic advice in wine marketing that the winemaker should be part of the sales
activity. The analysis also looked at the distribution of wine types (wine appears
on 44 pictures: white on 18, red on 13, rose on 7, and mixed arrangement on 6
photos) and presentation (in bottle on 35, in glass on 20,11 and next to food on
10 photos). Most of the photos were taken at an event (e.g. wine festival, wine
awards ceremony, restaurant opening – 23 in total), many others in the vineyard
(16) or wine house/restaurant (14), and only a few in the wine cellar (2).

11

Sometimes both bottle and glasses appear in the picture.
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Captions
Captions are largely in Hungarian (Example 1), less often in a foreign language
(Example 2) or in both Hungarian and English (Example 3). Hashtags are often in
English even for Hungarian captions (Example 1).
(1) A balatoni nyári életérzés egy palackban, a mi értelmezésünkben. Egy
könnyed, frissítően gyümölcsös és roppanós Olaszrizling. A halványsárga
színhez barack és tavaszi fehér virágok illata társul, kóstoláskor akácvirág
és barack aromák bújnak elő. ☀ „A korábbi évjáratokhoz képest 2018-ban
korábban szüreteltük az alapanyagot. Végül három különböző balatoni
Olaszrizling házasításából született meg a tétel, ami gyümölcsösségével, és
a korai szüretnek köszönhető vibráló savaival minden nyári este tökéletes
kiegészítője lehet. Nálam mindig lapul egy a hűtőben!” - meséli Zsófi.  ››
Kóstold meg te is a Laposa BalatonBor 2018-as évjáratát, amit még MÁJUSBAN
kedvezményes áron tudsz beszerezni a webshopunkban vagy a Laposa
Birtokon! http://www.bazaltbor.hu/hu/bor/laposa_balatonbor #laposabirtok
#laposa #tobbmintbor #morethanwine #laposabirtok #badacsony #balaton
#wine #winetasting #wineoclock #estatewine #local #supportlocal
#drinklocal #winedivine #winelover #vino #laposagasztrobirtok
(2) In rain and sunshine. The best anytimewine. http://sauska.hu/en/wines/
furmint-2017 #sauskawines #sauskafurmint #wineofthemoment #tokaj
(3) Nyáron vöröset? Ne félj tőle! /// Having some red in summertime? Don’t be
afraid of that! ✨✨ #repost @drinkinmoderation and @natashamaryburdett
———————————————————— #redwine #red #wine #bor #nyár
#summertime #summer #mutimitiszol #drinking #cheers #egészségedre
#sexywine #mik #ikozosseg #magyarbor #hungarianwine
As online marketing tips usually deal with it a lot, the analysis also examined
text length. The longest caption was English–Hungarian bilingual including
links (1,251 characters), while the shortest one comprised only four hashtags (54
characters; see Example 4). The most hashtags (26) were added to an invitation
message of 598 characters (Example 5). Photos are posted with 11 hashtags on
average, which corresponds to the number recommended for the best reach (cf.
Cohen, 2015).
(4) #FRÖCCSLEGÉNYEK #mikloscsabi #svabypeti #szeremleylaci
(5) Kristinus Picnic is reloaded on 18 August. Come and chill with us
whilst drinking our award winning wines eating delicious bites and
listening to relaxing music. And bring your dog too! Find more details at
the link in bio. #vineyardpicnic #picnic #picnictime #daywithfriends
#livemusic #outdoorprogram #barbequeparty #letsgettogether #winelovers
#letsgooutside #winetime #hungarianwine #doglovers #dogprogram
#enjoythenature #grillparty #vineyardvines #vineyardlife #vineyardvibes
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#hungarianwinery #hungariancountryside #viticulture #winery #wineestate
#visithungary #lakebalaton
The potential of consistency and branded hashtags is exploited by almost
every winery (examples 6–7). Most typically, hashtags relate to the topic (e.g.:
#wine #tour #tasting #egribikaver #áldás #blessing #egerwine #egerwineregion
#coolclimate
#volcanic
#hungary
#winesofhungary
#hungarianwine
#premiumwine #cuvee #whitewine #whitecuvee #wineoclock #wineofinstagram
#freshwine #sauvignonblanc). Less often they relate to a community or only
want to garner likes (#mik #ikozosseg #mik_gasztro #mutimitiszol), and the
least frequent ones are unique, stylistically sophisticated hashtags that relate
to the context (e.g. #kilehetettbírni #summerishere #bacskiskunboldoggatesz
#igyáljóbort).
(6) We have launched the new vintage of the Egri Csillag white wine! The 2018
Egri Csillag officially available from now #egricsillag #launch #new #vintage
#2018 #standrea #napbor #sunwine #eger #egerwine #egerwineregion
#letstasteeger #whitewine #blendedwine #wine #volcanic #march15
#celebration #national #holiday #winemaker #lorinczgyorgy
(7) Szezonkezdet ⚓️ Season opening ⚓️ #skoda #skodakodiaq #mikloscsabi
#welovemór #miklóscsabipincéje #miklóscsabi #mór #welovemór
#moriborvidek #szponzoralttartalom #reklam #skoda #skodakodiaq

The (Assumed) Intention of Content Marketing
Conscious content marketing intends to contribute in some way to the wellbeing of the audience by, for example, providing help in solving a problem (e.g.
through education material), improving the lives or environment of the users (e.g.
through propagating a healthy lifestyle), or by sheer entertainment. The image–
text combinations were also examined from these points of view. The category
“educational material” was attributed to posts that provided information on the
production or characteristics of wine (11 instances were found; see Example
8). The second category was not represented in the corpus. The third category,
entertainment, was assigned to posts that apparently intended to be funny and
cheer up users (9 instances were found; see Example 9, with video). The three
main categories had to be complemented by four others after the examination of
the posts. Most of the posts were informative (35): medals awarded to the winery,
beginning of harvest season, debut of a new wine, participation in an event
(examples 10–11). In 22 posts, the image–text combinations only emphasized the
beauty of the landscape, grapes, or wine (Example 12). In 18 instances, the posts
were clearly express or implied advertisements (examples 13–14). In the case of
five Instagram posts, the poster’s intention was unclear.
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(8) Kristinus Euphoria 2016 – Our new blend combines the
finest characteristics of Cabernet Sauvignon, Merlot and
Blaufränkisch aged in barrique and amphora. #cuvee
#cuveewine #redwinelover #redwineday #redwinetime
#merlot #cabernetsauvignon #blaufränkisch #barrique
#barriquewine
#amphorawine
#qualitywine
#hungarianwine #wineblend #winelabel #labeldesign
#uniquetaste #uniquewine
(9) #FRÖCCSLEGÉNYEK #mikloscsabi #svabypeti #szeremleylaci
(10) Koch Csaba Balatonfüreden #kochcsaba #kochboraszat #kochwinery #kochbor
#kochpincészet #winetasting #borkostolo #balatonfured #halesborunnep
#balaton #winemaker #borászok
(11) Nagy örömmel osztjuk meg veletek a hírt, hogy a 2019.
évi Országos Borversenyen 900 beküldött minta közül
2016-os Szekszárdi “Faluhely” QV borunkat nagy
aranyéremmel, 2016-os Szekszárdi Cabernet Franc
“Faluhely”, valamint a Gurovica-dűlőből származó
Kékfrankos és Merlot Válogatás borunkat aranyéremmel
díjazták.
Köszönjük!
#bodri
#bodripinceszet
#orszagosborverseny
(12) Nagy-Eged-hegy – Simply amazing #nagyegedhegy #grandcru #vineyard
#hill #morning #beautiful #sunrise #amazing #view #spring #eger #egerwine
#egerwineregion #standrea #standreawinery #wonderful #nature #hungary
#clouds #winedestinations
(13) Kristinus Gastro Bistro offers you a special Whitsun menu on Sunday and
Monday. Beef consommé with coriander. Lamb shank stew, rosemary polenta,
roasted pepper and browned onion jus. Cottage-cheese mousse, Krisecco
espuma and vanilla flavored strawberry sorbet. Price: 6.990 HUF Booking:
+36 85 539 014. #whitsun #whitsunday #whitsundaymonday #whitmonday
#winedinner #finedining #gastrolovers #gastrolovers #vineyardlife
#gastrobistro #gastrolovers #gastronogram #finedining #cheflife #chefstalk
#artonaplate #gastropost #gastrolove #gastronomylover #qualityfood
#qualitytime #colourfulplate #masterpiece #yummyfood #whitewinelovers
(14) Szezonkezdet ⚓️ Season opening ⚓️ #skoda #skodakodiaq
#mikloscsabi
#welovemór
#miklóscsabipincéje
#miklóscsabi
#mór
#welovemór
#moriborvidek
#szponzoralttartalom #reklam #skoda #skodakodiaq
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Visual and Verbal Storytelling
The system of criteria used in this study (whether the photo is eye-catching, easyto-remember, emotionally touching, more than the optical repetition of the text,
or reflective of something more than what is evident) could not be expressed in
numbers. The authors of the examined contents predominantly failed to exploit
the potential in storytelling, but there were some good examples (examples 15–17).
(15) In order to fully immerse the complexity of a Tokaj Aszú,
scenery is instrumental. Even more so when it comes
to the thick, beautifully slowly and lazily-dripping
Aszú Essencia. The Onyx-team serves our wine in a
white porcelain spoon, displaying its amber-honey
complexity and decadently rich nose, patiently waiting
for the moment to meet the duck liver mousse on your
palate. Slow food at its best, isn’t it? #madeinhungary
#onyx #herendporcelain #sauska #sauskatokaj

(16) Elérkezett a pillanat, amiért éveken keresztül dolgoztunk: egy új fejezetet
nyitottunk az 1883 óta fennálló Hableány történetében! Találkozzunk
Badacsony szívében, szeretettel várunk borászati központunkban!  ♀️ @
hableany_badacsony ♀️
(17) Get insight to @csajszombat #girlsparty at Kristinus
Wine Estate. @szabojucus.5hozzavalo and ladies made
#fruitydeserts and learned how to do #gastrostyling from
@gasztro_pr . Then, they made their own personalized
#diy #spicegarden with @bazsalikomoskert and @
pandarteblog . Besides the gastro related programs,
#fashionandstyle naturally played an important role.
@maccosmetics provided the perfect #makeupand @
artzmodellhungary styled them for the portrait shooting
of @pureandpastelphotography ♀️ Photos: @stories_by_
nea. #wineestate #eventspace #uniquestyle #gastroaddict
#fashionaddict
#girlday
#girlsjustwannahavefun
#summerishere
#weekendevent
#weekendplans
#letsfun #funtogether #diyworkshop #makeupworkshop
#gastroworkshop #photoworkshop
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Conclusions
To obtain the loyalty of users, companies need a well-considered communication
strategy tailored to the target audience. However, a lot more than this is
required for selling products. The most relevant social media principles are
the following: long-term strategy, careful planning, conscious implementation,
thorough information about and respect for the potential target audience, and
content which is valuable and interesting for the target group and has real
impact on its behaviour. The product is also easier to sell if it is attractive and
easy to identify with; but wines evidently meet this requirement if offered for
the right target audience.
As for content types, there are indeed informative posts that are useful, beautiful
posts that are aesthetically pleasing, and clear instances of explicit advertising
among the posts of wineries; however, it could evidently enhance user loyalty if
posts had more added value. The methodology of storytelling could be effectively
used in wine communication for the following types of content: 1. advice and
education: providing background knowledge, a look “behind the scenes” (grape
varieties, winemaking, viticulture, culinary, design, wine–food pairing) or
instructions (cf. “how to” videos on bottle opening or wine serving); 2. help to
users (information on moderate wine consumption, wine and a healthy lifestyle);
3. entertainment (people behind the bottle; family and historical stories; wine
legends, anecdotes, etc.). In addition, the importance of the personal feeling
cannot be overemphasized in wine communication which is specializing in
handling uncertainty: winemakers can act as special influencers in their field not
only when selling wine (which is, of course, very important) but also in social
media marketing.
In view of the above, there is another potential benefit of effective and conscious
wine communication: the likes of active, regular, non-ad-clicking visitors are
particularly valuable. Likes have become a new standard of value.
The remediation of social relations that has accompanied the rise of
consumer culture has effectively managed to transform the nature of affect,
from something private, or at least located in small interaction systems,
to something that acquires an objective existence as a value creating
‘substance’ in the public domain. Social media have taken this process one
step further. (Arvidsson, 2011)
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Ágnes Veszelszki

Do Online Motivational Messages
Tell a Visual Story?
1. Introduction
Motivational (or: inspirational) messages combining images and texts
represent a significant portion of content shared on Facebook, the
social networking website which reached two billion users in June
2017. Typically, these image-text combinations comprise a quotation
and an appropriate picture, and their declared aim is to inspire contemplation in the reader or provide spiritual support for them (and
thus propagate content in social media).

I assume that 1) due to their virality, the messages empower
sharers to influence and manipulate the audience; 2) this aim is
achieved through verbal and visual story-telling, as suggested by collections of tips for creating online content; and 3) with the advance of
the iconic revolution and similarly to other online content, visuality is
a key factor in the successful propagation. These hypotheses are tested in this study.
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2. Related Concepts
2.1. Visuality and Visual Storytelling
The simplification of producing, editing and distributing pictures has
also changed their role. Traditionally, pictures were treated as illustrations to texts (e.g. product shots, stills) which represent an idealized world. However, today’s fierce fight for consumers’ attention requires new types of visual content. The storytelling pictures (graphics, photos, videos) build on the visual narrative. This shift of perspective is reflected in the collections of stock photo agencies which
used to prefer standard, neutral, therefore widely usable pictures. Today those pictures become so-called swipe-stopping images which
look realistic and authentic. A “good” picture catches the eye, it is
easily remembered, emotionally touching, more than the optical repetition of the text and reflects something more than what is evident,
that is, it tells a story.1
When designing visual storytelling, you have to keep in mind
how pictures create their impact. From the perspective of telling narratives there are three types of images: impulsive, experience-based
and culture-specific pictures. Impulsive pictures are based on human
instincts, and provoke predictable reactions (such as smiling or an
urge of caring). The latter forms the basis of photos of charming,
likeable cartoon characters, cute small children which activate the instinct of caring for vulnerable beings and trigger emotional reactions
in the viewer. Experience-based pictures also arouse emotions (e.g.
childhood or wedding photos, or photos of the 9/11 attacks). Emotions play an important role in memory. This was evidenced by Larry
Cahill et al.2 in an experiment where they monitored the brain ac1

John Baldoni, “Using Stories to Persuade”, Harvard Business Review, March
24, 2011.
2
Larry Cahill et al., “Neurobiology Amygdala Activity at Encoding Correlated
with Long-Term, Free Recall of Emotional Information”, Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America 93 (1996), pp. 8016
−8021.
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tivity of subjects viewing 12 emotionally neutral and 12 emotionally
arousing film clips. Three weeks later the subjects were asked to recall what they saw: the more emotional the film clip was, the better
the participants recalled them. In another experiment, Kelsey Libert
and Kristin Tynski3 showed subjects pictures which had gone viral
on image sharing website Imgur and asked them about the emotions
provoked (the control group was shown “non-viral” pictures that were
shared only a few times). It turned out that the images playing on
positive emotions (pleasure, excitement, trust) were more successful
than those playing on negative emotions (except if they surprised the
viewers by going against viewers’ expectations). The third category
comprises culture-specific images. We can think of the emotional effect of colours or the use of different motives (such as the first colour
photo taken of Earth from space4). It is almost impossible to look at
these pictures without emotions.
So, how could we define the concept of visual storytelling? It
is the telling of stories in a visual format (image, video, infographic,
presentation, meme, etc.) through the mass media (typically in social
media but also in print media) primarily in a way that triggers emotional reactions. It often serves marketing purposes, in which case the
visual story is built around a brand.5 As opposed to advertisements
based on generalities, the speciality and difficulty of storytelling
marketing is that it focuses on a single specific example and appeals
to emotions instead of reason.
An impressive story, whether visual or verbal, uses the following five building blocks: 1. Hero: a character with imperfections with
whom the audience can identify. 2. Conflict: if the outcome corresponds to what is expected, the story is boring and banal; however, if
the outcome is achieved through struggles, the story becomes exciting. 3. Impulsivity: the story will have a lasting effect if it can pro3

Kelsey Libert and Kristin Tynski, “Research: The Emotions that Make Marketing Campaigns Go Viral”, Harvard Business Review, October 24, 2013.
4
Cf. Whole Earth Catalog magazine, 1968.
5
Ekaterina Walter and Jessica Gioglio, The Power of Visual Storytelling: How to
Use Visuals, Videos, and Social Media to Market Your Brand, New York: McGraw
Hill, 2015.
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voke (positive or negative) emotions from the audience. 4. Potential
virality: the message is simple enough to be remembered but interesting enough to be shared with others. 5. Meaningful essence: the
core message, the intended effect of the story must be clear (e.g. a
joke exerts its effect through the punch line, a moral story through
the lesson).6
If we focus on narrative images,7 the following criteria are
typically mentioned: 1. authenticity; 2. uniqueness (i.e. focus on special moments instead of stereotypical situations); 3. involvement of
various senses; 4. use of archetypes (common patterns, roles, such as
the warrior, the healer, the seducer, the magician, the protector etc.).
The present paper also examines what components of storytelling appear in visual wisdom messages.
2.2. Online Influencers and Manipulation
My argument is that the authors of online motivational messages
forge an influencer identity for themselves − based on the large number of reactions and shares − and they benefit from this role not only
in the online world but also beyond, translating this advantage to specific (financial and influence power) gains.
On social media, the toolset of a century-old marketing technique is still evolving: content marketing. The essence of content
marketing is to “influence a target group’s behaviour by sharing useful (valuable and relevant) content with them, made specifically for
them, to the benefit of all parties involved”.8 This can be done with
the purpose to provide assistance (answer questions, help make decisions, give advice), to improve users’ lives or to entertain. Content
marketing is successful if it manages to make profit and produce mea6

Bo Bergström, Essentials of Visual Communication, Laurence King Publishing,
2009; Carmine Gallo, The Storyteller’s Secret: From TED-Speakers to Business
Legends: Why Some Ideas Catch on and Others Don’t, St. Martin’s Press, 2016.
7
Petra Sammer and Ulrike Heppel, Visual Storytelling: Visuelles Erzählen in PR
& Marketing, Heidelberg: O’Reilly, 2015.
8
“What Is Content Marketing?”, http://contentmarketinginstitute.com/what-iscontent-marketing.
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surable, quantifiable results by sharing the useful content (inspirational messages can be interpreted as a special content type). Microcelebrities with many social media followers also act as opinion leaders9 which can be quite profitable for them: marketers increasingly
often contact online opinion leaders to make subtle or express reference to a product or service in consideration of financial support or
certain products. This technique is called influencer marketing. Influencers have genuine relationships with their audiences and know how
to build human connections on a level that brands can’t achieve
through traditional forms of advertising.10
Influence, persuasion and manipulation are three strongly interrelated concepts. Presenting the extensive literature of manipulation is beyond the scope and intent of this paper, so only the core
definition elements are outlined here. Manipulation is aimed at influencing others’ ideas, opinion, emotions and behaviour,11 so that
“communicators try to create a standpoint in the audience that is favourable to them or to change (or strengthen) the opinion of the audience in a given topic”.12 Most definitions term manipulation those
instances of influencing “where the target person is unaware of being
influenced but ultimately gives the intended reaction”.13 But “this
definition ignores the … situation where the target person is aware of
being influenced and still reacts as intended by the influencer.”14 This
9

Alice Marwick, and danah boyd, “I tweet honestly, I tweet passionately. Twitter
users, context collapse and the imagined audience”, New Media and Society, July
7, 2010; Theresa M. Senft, Camgirls: Celebrity and Community in the Age of Social Networks, New York: Peter Lang, 2008.
10
Shirley Pellicer, “Influencer vs Brand Ambassador vs Brand Advocate”, Medium, Jan. 16, 2018.
11
Teun A. Van Dijk, “Discourse and Manipulation”, Discourse and Society,
2006, 17/2, pp. 359−386.
12
Anett Árvay, The Analysis of Manipulation in Hungarian and American Written Advertising Discourse, PhD thesis, Budapest: Eötvös Loránd University, p. 2.
13
István Zentai, A meggyőzés útjai [Ways of persuasion], Budapest: Typotex,
1998, p. 14.
14
Eszter Bártházi, „Manipuláció, valamint manipulációra alkalmas nyelvhasználati eszközök a sajtóreklámokban” [Manipulation and manipulative linguistic
elements in advertisements], Magyar Nyelv, 2008, 104/4, pp. 443–463, esp. 445.

219

Ágnes Veszelszki

controversy is eliminated in the following definition: “successful manipulation … creates a paradox situation in which the manipulator
achieves its goal whether you give credit to him or not”.15 My perception is that the authors (or specialised sharers) of online motivational text-image messages manipulate their audience and forge the
identity of a wise, reliable, experienced person in the eye of their audience.

3. Analyses
3.1. Questionnaire Survey
In order to prove the hypotheses, first a questionnaire survey was
conducted among people sharing motivational messages.16 The respondents were asked to specify what they first see from inspirational
text-image combinations. Nearly two-thirds of them said to notice the
image first, and one-third said to notice the text first. These answers
were checked with a control question later on, and, interestingly,
more than half of the respondents stated that both text and image are
equally important to them in the case of motivational messages; 37%
preferred texts and only 6% preferred images.
The respondents typically only read, like, share and comment
on the messages (in this order). So passive content consumption is
the most common activity, followed by predefined communication
activities and the rarest is making comments which require active
contribution.17 Many respondents wrote that they save the images (so
paradoxical as it may sound, the following content management meth15

István Síklaki, A meggyőzés pszichológiája [Psychology of persuasion], Budapest: Scientia Humana, 1994, p. 129.
16
Information about the online survey conducted in Spring 2018 in Hungary:
from 183 responses 127 were relevant; gender: 90% female, 10% male; age: between 15−75 years (average: 41 years); information behaviour: very active social
media users.
17
In social media, which is based on user participation, collaboration and interaction, liking and sharing are predefined communication acts, as opposed to making
comments where users may express themselves more freely.
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od is a real one: “if I like it, I share it with myself, without others seeing it!”). In terms of the motivation of sharing, the following answers
were given in order of frequency: 1. I think others will find it useful
too; 2. I like the text (63 responses); 3. I want to express my feelings;
4. I send a message to someone but not directly;18 5. I want to entertain others; 6. I want to bookmark or save it; 7. I like the image (20
responses). In this case again, the text seemed more important than
the image (cf. options 2 and 7).
I was also curious about the favourite types of motivational
images of people who share them.19 Most of the respondents mentioned that the image should be in harmony with the text. The composition should be simple, tasteful, and should express the current
feeling of the sharer or should stir up emotions. The arrangement
should convey a positive message in an eye-catching form and the
text should inspire change. As regards design, the images are expected to be colourful, impressive and cheerful; while in terms of
content, the most preferred ones are the following: happy people,
nature photos, flowers, heart... Legible and well-formulated text was
another point of importance for the respondents.
Regarding manipulation, the source and credibility of the message could be very important. A large majority of respondents said
that they did not care about the source, only the nice/inspiring/etc.
thought; nearly a quarter preferred posters sharing their own thoughts
to quotes from well-known people. Some noted that they accept
quotes from people “who have achieved something in life and their
experience can be inspiring for others”.
A respondent called attention to the “uselessness” of motivational posts (“It may be that many people are inspired by these
thoughts but it is much easier to push the ‘like’ button than to live by
these words. Sometimes I have the impression that these shares are
faked. We may agree with the thoughts but we find it difficult to associate with them”). Nevertheless, the responses suggest that inspira18

It can be regarded as a manipulative strategy when the information has another,
indirect recipient who is not directly notified of the message.
19
Only the content of the answers is outlined here without providing figures.
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tional messages have played an important role in several respondents’ lives: they helped in a workplace problem, raised new aspects
for dealing with difficulties (grief, break-up), encouraged respondents to change their lifestyle, or brought quick relief in a situation.
The messages, due to their general nature, can help overcome the
feeling of loneliness.
I was curious to know what the respondents thought about the
(actual) purpose of the authors of image-text messages. Most of the
answers stated that the aim is to bring a problem or the sharer into focus. Others thought that the actual purpose is to give food for thought,
to inspire, to cheer up and to help. But some respondents believed
that the authors try to solve their problems by creating (self-)encouraging messages and expressing their emotions through them. According to less common but still existing opinions, the real purpose is
marketing, influencing and money-making (like-baiting).
This is related to the question of how respondents perceive the
identity of the authors of motivational messages. The vast majority of
the respondents perceive them as optimistic, cheerful, romantic, educated and intelligent, humorous and understanding people (about a
virtually unknown person). Some noted, however, that the authors of
the messages do not necessarily have personality traits in common,
and that they were unable to form an opinion about the authors.
Now that we have an insight into the opinion of people sharing motivational messages, we can move on to give a closer look at
the messages themselves. In order to clarify the questions left open, I
conducted a content analysis.
3.2. Content Analysis
Guidelines suggest that the success of online images, shared by many
users in social media, is based on storytelling. To check this assumption, I conducted an empirical examination using content analysis as
a method.
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The image-text combinations for the analysis were collected
from popular Facebook pages.20 I collected altogether 100 picture
quotes with a high number of shares and reactions (more than 1000
in total). “Facebook Kitsch” images with only phatic expressions on
them (such as have a nice day, good night, sweet dreams, etc.) were
disregarded.
Based on the results of the questionnaire survey, the key aspects of the analysis were the following: 1. image content (person,
landscape, other); 2. image format (photo, graphic); 3. life situation
(e.g. happiness, love, disappointment, etc.); 4. source of text (quote
from someone else, own thought, reference to source); 5. verbal storytelling (yes/no categories: hero; conflict; impulsivity; potential virality; meaningful essence); 6. flaws in the argument. The assignment
of codes was carried out in an Excel spreadsheet with the involvement of a co-coder. In the following, I focus on aspects 4−6.
In most of the cases the image (depicting persons, landscapes
or everyday objects) served only as a background for the text. None
of the typical characteristics of narrative images (authenticity, uniqueness, the involvement of various senses, use of archetypes) were
dominant in these images: all of them were completely average that
fit to almost any situation in life. A quarter of the sample was about
love, another quarter about knowing ourselves and others; the third
biggest category was struggle with difficulties; and several messages
built on the metaphor “life is a journey”. This sample contained only
a few religious messages. None of the special occasions (like infidelity; divorce; grief; childbirth) appeared in the examined messages
which contained, rather, generalities. The use of archetypes is the
only characteristic that appeared visibly in the analyzed images: the
adorable little child, the cute animal, the sentimental film character.
Emotional collages often included hearts and smileys in support of

20

The selected pages had at least 10,000 likes (some with over 250,000 followers).
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the message. Highly emotional images can also be considered as an
indicator of manipulative intent.21
After looking at the general characteristics of narrative images, I examined whether the main components of storytelling (hero,
conflict, impulsivity, potential virality and meaningful essence) are
present in the messages. The latter two were always present as the
examined messages were widely spread over the internet. In 28 instances the image-text combination was clearly emotional. Only 3
out of the 100 messages had an actual hero character (e.g. a mother
looking after her disabled grown-up child at the age of 101) and only
4 depicted a conflict between an expected and an unexpected situation. This suggests that the wisdom messages were successful among
certain consumers not because of their uniqueness, which is a key
element in storytelling, but because of their general applicability to
every situation and person.
Reference handling was also considered an important aspect,
as making or not making reference to the source can be a means of
manipulation: on the one hand, reference to a person who lends his
authority to the message, on the other hand, if no reference is made to
the author, the authenticity of the quote becomes even more difficult
to verify; also, if the poster creates the impression that he/she is the
author of the quotation, it is a form of manipulation (as the poster
looks smarter than he/she is). In 60 of the 100 messages the author
remained unidentifiable, 20 messages referred to a famous person,
and another 20 messages featured the text as the poster’s “own”
thoughts. In the two latter cases the author was named. The name of
the posting website, as it has a marketing value, appeared on 54 images. The veracity and original source of such messages are difficult,
if not impossible, to check (and many users do not even try to check
the correctness of alleged quotations). This asymmetry in information, which could well be regarded as a manipulative strategy, puts
the user sharing the text into a dominant or even opinion-leader position.
21

Ingrid Brodnig, Lügen im Netz: Wie Fake News, Populisten und unkontrollierte
Technik uns manipulieren, Wien: Brandstätter Verlag, 2017.
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Finally, the analysis looked at the argument techniques of deception. 26 texts contained context-independent fallacies. Parts of the
texts were characterized by pleonasm (e.g., The people you think of
before you go to bed and after you get up are very close to your
heart). Exclusivity and permissible opposites are contrasted in the
following example (Men think they choose women but almost always
women choose men). And, although it is not a flaw in the argument
but a stylistic fault, mixed metaphor also appeared many times in the
texts (They say it is easy to forget your problems when the weather is
good. But a cool breeze is enough to blow reality back to our faces).

4. Summary
This study is primarily concerned with three hypotheses and set out
to test them by means of a survey and content analysis.
1. Motivational messages, that is, the inspirational image-text
combinations shared in social media with an unexpectedly big impact, manipulate viewers (primarily by making both the authors and
sharers look highly compassionate and/or intelligent, granting them
influence and benefits beyond the social media: e.g., they publish
books and give expensive motivational speeches). This content production method is significant as the high number of shares gives information power to the poster person. The poster thus becomes an
opinion leader (influencer) who may use this power to influence the
thoughts, opinion, emotions, behaviour of others in a way that the
target person is not aware of the influence. Influencing through motivational messages is probably not so dangerous as pseudoscientific
messages and fake news and has a smaller negative individual, physical, mental, financial and social impact but it is still suitable for
identity forging by the poster. This hypothesis has been proven.
2. The experts of online content production always underline
that verbal and visual storytelling is key to success. This examination, however, shows that posting verbal and visual banalities online
can also be an effective strategy with a viral outcome under certain
circumstances or in a specific target group. Data showed that banality
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and generality are key to the success of motivational messages,
which clearly breaches a fundamental principle of creating online
content. This is evidently a novelty in web content creation.
3. It was assumed that the image component of motivational
messages has an equally strong impact on the audience as the quoted/created text. This assumption has also proven false: the audience
of motivational messages only expect the images to be aesthetically
pleasing and partly relevant for the text.
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„A cél, hogy legyen egy kisbabád, és minden
mást félreteszel” – Etikai keretek az embriókkal kapcsolatos döntéseknél a lombikeljárás
során
Vicsek Lilla – Bauer Zsófia – Szolnoki Noémi
lilla.vicsek@uni-corvinus.hu

Beérkezés: 2019. 03. 04.
Átdolgozott változat beérkezése: 2019. 07. 12.
Elfogadás: 2019. 10. 03.

Összefoglaló: Amióta 1978-ban megszületett az első in vitro fertilizációs (IVF) kisbaba, világszerte
rengeteg csecsemő fogant lombikbébi-eljárás segítségével. A tanulmány azt tárgyalja, hogy az eljárásban résztvevő páciensek beszámolóiban milyen etikai keretekkel találkozhatunk, és ezek miként jelennek meg az embrióval kapcsolatos döntéseik során. A cikk arra is kitér, hogy a meddőségi klinikán dolgozók mit kommunikálnak a páciensek felé, és ez miként befolyásolhatja gondolkodásukat. A kutatás
keretében 20 félig strukturált interjú készült páciensekkel Magyarországon, valamint megfigyeléseket
is végeztünk egy meddőségi klinikán. Manapság, amikor számos biopolitikai döntés a páciensekre hárul, lombikeljárásuk során is egy sor különféle, gyakran nehéz döntést kell meghozniuk. Az interjúkra
támaszkodva a cikkben bemutatjuk, hogy a kérdezettek lombikeljárásról folytatott diskurzusában a
domináns etikai keret a gyógykezelési etikai keret volt. Ennek a keretnek fontos jellemzője az embrióhierarchia: az interjúalanyok többsége különböző módokon konstruálta meg az embriókat az idő, a
helyük és a biológiai jellemzőik függvényében, illetve elsősorban annak megfelelően, hogy azok miként
tudtak hozzájárulni a kezelési céljukhoz. Az interjúalanyok beszámolói és a terepkutatás alapján kísérletet teszünk arra, hogy rekonstruáljuk, miként erősítheti tovább ezt az etikai keretet a klinikai környezet. A megerősítés többek között nyelvi kódok, vizuális tartalmak segítségével, valamint ontológiai
manipuláció alkalmazása révén (amikor a biológiai entitásokat lényegileg más jellegűként prezentálják
a pácienseknek aszerint, hogy milyen sorsot javasolnak számukra) valósult meg. A domináns etikai
keret mellett tárgyaljuk a diskurzusokban jelentkező kisebbségi etikai kereteket is.
Kulcsszavak: reproduktív technológia, technológia és társadalom, lombikbébi-eljárás, etikai keretek

Bevezetés
Egyes országokban a születések 4-5 százaléka lombikeljárás (in vitro fertilizáció –
IVF) eredményeképp fogant baba. A technológia jelenléte Magyarországon sem elhanyagolható mértékű, bár még elmarad más – például a skandináv –országokétól.
Egyes becslések szerint itthon az arány éves szinten 1,5–2% (Szülészeti és Nőgyógy-
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ászati Szakmai Kollégium 2010), és várhatóan társadalmi és biológiai okoknál fogva
a jövőben növekedni fog (Anderson 2005; Boivin et al. 2007).
Az asszisztált reproduktív technológiák1 terjedése több korábbi meghatározást és
viszonyulást megkérdőjelez, többek között, hogy miként definiáljunk olyan fogalmakat, mint a test, a családok, a természet vagy az élet maga (Perrotta 2013). A reproduktív és egyéb biomedikális technológiák alkalmazása emellett számos etikai, morális és
társadalmi kérdést is felvet (Sándor 2009). Egyes szerzők ezek fontosságát a 20. század
más égető kérdéseihez hasonló nagyságrendűnek vélik (Thompson 2005).
Jelen tanulmány három diszciplína metszetében helyezkedik el. Ezek a szociológia, a Science and Technology Studies és a bioetika. A cikkben az embrióval 2 kapcsolatos hozzáállásokat, az alkalmazott etikai kereteket vizsgáljuk. Elemzésünkben
építünk a különböző tudományágak elméleti megfontolásaira és empirikus eredményeire. A szakirodalom ismertetése során láthatóvá válik, hogy az egyes tudományágakból milyen inspirációkat merítettünk.
A lombikeljárás során a pácienseknek számos, az embriót érintő döntést kell
meghozniuk. Ezeket a döntési helyzeteket a következő részben részletesen is bemutatjuk. Jelen tanulmányunk célja, hogy a releváns elméleti és empirikus szakirodalomba beágyazva az embriókkal kapcsolatos etikai kereteket vizsgáljuk, amelyek alkalmazása részét képezi a laikus moralitásnak (Sayer 2004). A moralitás és az etika
kifejezést ebben a tanulmányban azonos értelemben használjuk: mi tekinthető jó
viselkedésnek, értékesnek. Az elemzés során az alábbi kutatási kérdésekre keressük
a választ:
1. Milyen etikai kereteket használnak magyar lombikpáciensek az embriókkal
kapcsolatos döntéseik meghozatala során?
2. Hogyan tekintenek a páciensek az embriókra ezekben az etikai keretekben?
Számos kutatás kimutatta, hogy az egészségügyi személyzet jelentős hatással lehet
arra, hogy a páciensek miként gondolkodnak egy adott biológiai entitásról (Memmi
2012; Boltanski 2013– Mirlesse–Ville 2013, idézi Takács 2015). Ez alapján további
kutatási kérdésként fogalmaztuk meg:
3. Mit kommunikálnak a klinikai dolgozók a klinika a páciensek felé az embriók
és az etikai keretek kapcsán, és ez miként befolyásolhatja azt, ahogyan a páciensek végül gondolkodnak a kérdésről?
Míg a világ számos országában komoly nyilvános társadalmi vita alakult ki az embrió morális státuszáról (mi az embrió értéke, minek tekinthető az embrió) (Gaskell
et al. 2006; Gottweis 2002; Kirejczyk 2008; Reis 2008), Magyarországon ez a nyilvá1

2

Az asszisztált reproduktív technológiák alatt olyan eljárásokat vagy kezeléseket értünk, amelyeknek célja a terhesség
létrehozása, és ahol in vitro (laboratóriumi körülmények között) zajlik a petesejtek és a spermiumok vagy az embriók kezelése.
Az egyik ilyen eljárás a lombikeljárás – azaz az in vitro fertilizáció (Zegers-Hochschild et al. 2009: 1521).
Az embrióknak több definíciója létezik, a kutatás során mi embriónak tekintettük a fejlődő organizmust a megtermékenyítéstől
a megtermékenyítés után számított nyolcadik hét végéig (Dorland’s Medical Dictionary for Health Consumers, 2007).
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nos eszmecsere elmaradt. A téma marginalizálódott egészen 2017 nyaráig, amikor
Veres András püspök az embriókhoz és a mesterséges megtermékenyítéshez kapcsolódó etikai dilemmákról tett észrevételei több sajtóorgánumban is megjelentek
(többek között a hvg.hu, magyarnarancs.hu, 888.hu, 444.hu, népszava.hu, index.hu
is foglalkozott a témával). Kutatásunk adatfelvétele ugyanakkor korábban történt,
tehát a válaszokban a 2017-es nyilvános vita hatásai még nem mutatkozhatnak meg.
Egyes országokban (például Olaszország) viták tárgya volt a mesterséges megtermékenyítés eljárása. Dilemmaként a létrehozott embriók számára fókuszáltak.
Kérdésként fogalmazódott meg, hogy olyan eljárásokat alkalmazzanak, amelyek
során keletkezhetnek olyan embriók, amelyek megmaradnak és nem kerülnek beültetésre, vagy csak és kizárólag annyi embrió létrehozása etikus, amennyi beültetésre
is kerül női testbe. Utóbbi esetben a sikeresség aránya jóval alacsonyabb, emellett
a költségek is magasabbak (Perrotta 2013). Más országokban, például az Egyesült
Államokban és Nagy-Britanniában, a 21. század vitái sokkal inkább az embriók
kutatási célra történő felhasználásával foglalkoztak, elsősorban az embrionális
őssejtkutatásokhoz kapcsolódóan. A kérdésben a lombikeljárás azért érintett, mert
az eljárások során megmaradt embriókat használhatják fel a kutatások során. A nyilvánosan zajló, közéleti viták gyakran szélsőségesen polarizáltak voltak, gyakorlatilag csak az elkötelezett kutatás párti és a kutatásellenes vélemények jelentek meg, az
árnyaltabb állásfoglalásoknak nem maradt tér (Kitzinger 2007).
Magyarországon nincsen közvetlen kapcsolat az őssejtkutatás és a lombikeljárás között, hiszen a jogértelmezés alapján nem lehet magyar megmaradt embriókon
vizsgálódni, az őssejttörzseket ezekhez a kutatásokhoz külföldről importálják. Csak
a lombikeljárást és az abból származó embriók fagyasztását engedélyezi a törvény.
A jogászokkal, orvosokkal és embriológusokkal készült szakértői interjúk alapján
megállapítható, hogy mivel a megmaradt embriók nem használhatók fel embrionális őssejtkutatás során, és további kutatási lehetőségek szintén korlátozottak, így a
párok gyakorlata vagy a lefagyasztás és tárolás, vagy pedig a megsemmisítés. A más
pároknak történő adományozás rendkívül ritka.
A kormány 2013-ban az új alaptörvénybe belefoglalta az embriók védelmét,
és egyes értelmezések szerint ez a lombikeljárás lehetőségeit is korlátozná. Ugyanakkor a mai napig ezek a korlátozások egyáltalán nem jelentek meg a gyakorlatban,
sőt a kormány további támogatásokkal ösztönzi a meddő párok gyermekvállalását.
Reprezentatív kérdőíves kutatások eredményei alapján az is látható, hogy Magyarországon a mesterséges megtermékenyítés megítélése kifejezetten pozitív
(Szalma 2014, 2016; Zavecz Research, 2017). Ehhez kapcsolódva számos empirikus
vizsgálat azt is megerősíti, hogy a gyermekeknek nagy értéket tulajdonítanak a
magyar társadalomban, és a magyarok fontosnak tartják, hogy legyen saját gyerekük (Miettinen–Szalma 2014; Szalma 2014). A gyermekvállalás ösztönzése kiemelt
hangsúllyal szerepel a politikai térben is, számos – a gyermekek születését ösztönző
– intézkedést vezettek be az utóbbi évek során. Sok más országhoz hasonlóan Ma-
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gyarországon is fontos a vérségi kapcsolat szülő és gyerek között. A szülő és gyerek
közötti genetikai kapcsolatot megvalósító gyermekvállalást a magyarok pozitívabban ítélik meg, mint például az örökbefogadás révén létrejövőt (Neményi–Takács
2015).
A kutatás relevanciájának alapja, hogy még nem rendelkezünk tudással arról, miként tekintenek a magyarországi lombikpáciensek az embriókra, valamint,
hogy milyen etikai keretekben gondolkodnak az embriókkal kapcsolatos döntéshozataluk során. A kutatás további hozadéka, hogy nemzetközi szinten is rendkívül
keveset tudunk arról, hogyan ítélik meg és dolgozzák fel a lombikpáciensek a klinikai dolgozók embriókkal kapcsolatos kommunikációját, azaz milyen a klinikai kommunikáció az embriókról, és ez milyen hatással van a páciensekre és döntéseikre.
A tanulmányban először röviden bemutatjuk a lombikeljárás menetét és a folyamat során az embriókat érintő döntéseket, hogy világossá váljon az olvasók számára, milyen jellegű kérdésekkel szembesülnek, majd azt, milyen döntéseket kell
meghozniuk a pácienseknek. A leírás során néhány releváns orvosi fogalom is ismertetésre kerül. Igyekeztünk a legfontosabb fogalmakra koncentrálni, azokra, amelyek
ahhoz szükségesek, hogy érthető legyen az elemzés. A cikk döntéseket tárgyaló részét a szakirodalmi háttér felvázolása követi, amelybe a kutatást ágyaztuk. Egyfelől
tárgyalunk etikai, szociológiai és Science and Technology Studies körébe eső írásokat, amelyek az embrióval és a hozzá kapcsolódó etikai kérdésekkel foglalkoznak.
Másfelől a laikusok egészségügyi kérdésekhez kapcsolódó döntéseire és az ezekre
gyakorolt orvosi befolyással foglalkozó szociológiai írásokra térünk ki. Ezután az
adatok és módszerek, majd pedig az eredmények ismertetése következik.

Az embriók útja a magyar klinikákon és a döntések
A lombikeljárás a mesterséges megtermékenyítés egyik típusa, amelyik során a
petesejt(ek) megtermékenyítése a méhen kívül (in vitro, azaz testen kívül), lombikban történik. Az IVF rendkívül pontos orvosi protokollnak megfelelően, meghatározott lépések szerint halad. A meddőség hátterében meghúzódó okok kivizsgálása után a lombikbébi-eljárás első lépése a hormonkezelés. Hormonok segítségével
először leállítják a petefészek működését, majd az ovulációt ellenőrizve szintén
hormon felhasználásával túlstimulálják a petefészkeket (hormonstimuláció), hogy
nagymennyiségű petesejt keletkezzen. A stimulációs szakasz sikeressége után kezdődhet a petesejtek leszívása. A petesejtek partnertől nyert hímivarsejtekkel történő megtermékenyítése után a létrejövő embriók fejlődését szigorúan figyelik, azok
inkubátorban fejlődnek a beültetésig. Az embriók beültetése a méhbe tipikusan a
harmadik vagy ötödik nap szokott lenni (Meniru 2004; Neumann 2011).
A világ különböző országaiban eltérő konfigurációkban működnek a lombikeljárások. Többek között eltérnek az országok abban, hogy milyen mértékű
hormonstimulációt alkalmaznak, ennek eredményeképp hány embrió jön létre, át-
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lagosan hány embriót ültetnek be, milyen lehetőségek közül választhatnak a páciensek a maradék embriók kapcsán, milyen gyakran választják az egyes opciókat, valamint milyen módon történik a döntéshozatal ezekről. Egyes országokban vannak
olyan konstrukciók is, amikor az összes létrehozott embriót be kell ültetni, ezért
eleve kevés embriót hoznak létre.
Szakértői forrásaink3 szerint a magyarországi gyakorlatban hormonstimulációt
szoktak alkalmazni, melynek célja sok petesejt stimulálása, és lehetőség szerint an�nyi embrió létrehozása, hogy maradjanak embriók a beültetésen felül fagyasztásra is,
amit egy következő lombikciklusban fel lehet használni. A páciensek számára a klinikai személyzet ad ajánlást a beültetett embriók számát illetően, amelyet a legtöbben el
szoktak fogadni. Abban az időszakban, amikor interjúalanyaink lombikeljárásban vettek részt, az embriók közül tipikusan 2, ritkábban 3, és még ritkábban 1 került végül
beültetésre. A beültethető embriók maximális számát törvény és szakmai protokoll
is szabályozza (Szülészeti és Nőgyógyászati Szakmai Kollégium 2010). Eltérő, hogy
egyes klinikákon mennyire szólhatnak bele a páciensnek abba, hogy hány embrió
kerüljön beültetésre, de úgy tűnik, bizonyos határokon belül vannak esetek, amikor
hatással lehetnek a beültetett embriók számára. Szakértői interjúalanyok beszámoltak olyan esetekről, amikor ők két embrió beültetését ajánlották, de a páciensek három embrió beültetését kérték, és erre meg is kapták a lehetőséget. Amennyiben több
embrió kerül beültetésre, megnő a többes terhességek kialakulásának kockázata (ez
hármas terhesség esetén magzatredukcióhoz is vezethet, amikor az egyik magzatot
elpusztítják). Ami miatt a páciensek mégis kérni szokták, az, hogy úgy vélik, fontos,
mert így növelni tudják esélyüket, mert idősebbek, vagy már a sokadik sikertelen lombikcikluson vannak túl. Beszámoltak a szakértői interjúalanyok olyan esetről is, ahol
páciens amiatt kérte a hármas beültetést, mert ha két embriót ültettek volna be, akkor
csak egy embriója marad. Ez problémát jelentett volna számára, hiszen egy embrió lefagyasztására azon a klinikán nem volt lehetőség, így megsemmisítették volna. Ennek
elkerülésére kérte a páciens, hogy akkor ültessék azt is be.
A klinikákon a legjobb embrióminősítést elért embriókat ültetik be. Az embrióminősítés egy valószínűségeken alapuló osztályozás. Az embriókat az embriológusok több szempont alapján osztályozzák. A kedvezőtlen osztályozást elért embriók egy részénél tulajdonképpen csak annyi állítható, hogy csekély valószínűséggel
vezetnének majd sikeres terhességhez, de ez a valószínűség nem nulla. Sőt rossz
minősítésű, „csúnya” embriók esetében is számoltak már be sikeres terhességekről
(Ehrich–Williams–Farsides 2010). Ráadásul a lombikeljárás során alkalmazott hagyományos embrióminősítés nem a genetikai rendellenességeket vizsgálja. Amen�nyiben embrióminősítés során egy embrió rossz osztályozást kap, az nem jelenti azt,

3

A magyarországi helyzet bemutatását a cikknek ebben a részében 12 szakértői interjúra építjük elsősorban (meddőségi
klinikákon folytatott egészségügyi dolgozókkal interjúk, interjúk jogászokkal). Valamint, ahol utalunk rá, felhasználjuk
terepkutatásunk egyes eredményeit is, erről bővebben az Adatok és módszerek részben írunk majd. Ugyanitt bővebben még
írunk azokról a módszerekről, amelyeket az elemzés fő részéhez használtunk fel.
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hogy szükségképpen genetikai rendellenessége lenne, ugyanakkor jó minősítésű
embrió hordozhat genetikai rendellenességet (Munné et al 2007).
Amennyiben marad embrió a beültetésre kerülőkön felül, amelyik elér egy meghatározott minősítést, azokról a pácienseknek egy nyomtatványon nyilatkozniuk
kell, hogy milyen célra szánják őket. A szabályozás következtében a lehetséges opciók: fagyasztás, egyes esetekben felajánlás kutatóintézetnek (de nem őssejtkutatási
célra, hanem például reprodukciós technológiák fejlesztését szolgáló kutatások számára – ugyanakkor ez nem mindig lehetőség), felajánlás más pároknak, valamint
megsemmisítés. Sok klinikán a fagyasztás a leggyakrabban választott opció, ha van
megfelelő jó minősítésű embrió, ezt ajánlják a pácienseknek (ahol kevésbé fejlett
technológiát használnak és rosszabb a sikerráta a fagyasztásoknál, egyes esetekben
az is feltétel, hogy minimum kettő fagyasztásra alkalmas embrió álljon rendelkezésre).
A fagyasztás az embrióminősítés alapján bizonyos szintet elért embriók esetében
merül fel, és ekkor prezentálják lehetőségként a pácienseknek. Rossz minősítésű embriók fagyasztását mint opciót alapvetően nem kínálják fel – de egyik klinikán beszámoltak arról, hogy volt már olyan eset, amikor a páciens kérte, és külön nyilatkozatot
kitöltve elérhetővé vált számára a fagyasztás lehetősége. Laboratóriumi megfigyelés
során szintén megerősítést nyert, hogy voltak egyes speciális esetek, amikor nem kedvező minősítésű embriókat mégis lefagyasztottak (pl. amikor minősítésben közel állt
a kedvező kategóriához, és amúgy is fagyasztottak mellé másik embriót, vagy amikor
a férfinak műtét kellett volna, hogy további hímivarsejtekhez jussanak, stb.).
A fagyasztás eredménye, hogy a felhasználatlan embriók nem kerülnek az egyes
lombikciklusokban megsemmisítésre. Az opció lehetővé teszi, hogy egy újabb lombikciklus során ne kelljen hormonstimulációt és petesejtleszívást végezni, hanem a
fagyasztott embriókkal lehessen az eljárást elvégezni, így hamarabb és költséghatékonyabban kerülhet sor újabb ciklusra. A fagyasztott embriók sorsáról a páciensek
dönthetnek. Ha szeretnének gyereket, felhasználják saját újabb IVF-ciklusukhoz.
Ha valamilyen ok miatt nem használják fel erre a célra (akár mert közben sikeresen megvalósult egy vagy több terhességük), dönthetnek úgy is, hogy más párnak
adományozzák. Opció a felhasználás mellett egyes esetekben a kutatóintézetnek
történő felajánlás; díj fizetése mellett a tárolás meghosszabbítása (a törvényileg lehetséges időkereteken belül); illetve felhasználás nélkül felengedtetik. Jelenleg az
tapasztalható, hogy a lombikeljárások „mellékterméke” a felhasználásra nem kerülő
maradék fagyasztott embriók tömege. Magyarországon jelenleg sok ezer olyan embrió van, amit várhatóan már nem fog senki sem felhasználni.
Bár a tipikus útnak az tekinthető, hogy a lombikeljárások során sok embrió létrehozását célozzák meg, vannak olyan esetek, amikor páciensi kérésre nem ez történik. A
szakértői interjúalanyok beszámoltak többek között az egyik klinikán történt friss esetről, amikor vallási okból kérte egy pár, hogy csak annyi embriót hozzanak létre, amen�-
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nyit be is fognak ültetni, és minősítéstől függetlenül ültessék be az összes létrehozott
embriót.
Az embriók kezeléséhez kapcsolódóan felfedezhetők különbségek az egyes magyarországi klinikák gyakorlatában. A klinikák eltérhetnek egymástól a fagyasztások arányában és módjában (pl. párosával vagy egyesével fagyasztják az embriókat).
Ahol csak párosával fagyasztanak, ott, ha egy embrió marad, az megsemmisítésre
kerülhet, vagy ritkán olyan is előfordulhat, hogy eggyel többet ültetnek be a ciklus során. Emellett különbség lehet, hogy valóban működik-e az embriók kutatási
célú felajánlása és felhasználása, mint lehetőség. Ezeknek megfelelően a páciensekre
háruló számos döntés egyike (amely érinti az embriók sorsát is), hogy melyik meddőségi klinikához forduljanak. A kutatásunk idején 16 intézményben foglalkoztak
Magyarországon mesterséges megtermékenyítéses eljárásokkal.
Potenciálisan tehát többek között a következő, az embriókat érintő döntései lehetnek a pácienseknek az eljárás során:
n Lombikeljárásban részvétel
n Klinikák közötti választás (különböző gyakorlatuk van embriókkal)
n Hormonstimuláció és annak mértéke (befolyásolja a létrejövő embriók számát)
n Hány embrió kerüljön létrehozásra (pl. csak annyi, amennyi beültetésre kerül
majd, vagy több)
n Hány embrió kerüljön beültetésre
n Fagyasztás választása vagy elutasítása maradék jó minősítésű embriók esetén
n Fagyasztás választása vagy elutasítása maradék rossz minősítésű embriók
esetén
n Adományozás választása vagy elutasítása – kutatás céljára vagy más pároknak
n Új ciklus friss vagy fagyasztott embriókkal történjen
n Fagyasztott embriók tárolásának meghosszabbítása vagy megszüntetése
n Klinika váltásnál meglévő fagyasztott embriók továbbvitele vagy otthagyása
Sok döntést alapvetően meghatároznak a törvényi, szabályozási és orvostudományi korlátok, így azokban kisebb a páciensek mozgástere (pl. bizonyos embriószámon felül nem ültetnek be embriót). Vannak olyan opciók, amelyeket alapból
sztenderdizáltan, meghatározott módokon kerülnek bemutatásra a klinikán, hangsúlyozva, hogy mi az elterjedt, ajánlott út (pl. egy adott embrióminősítési szintet
elérő embriók lefagyasztása). Előfordulnak azonban olyan utak is, amelyekről nem is
szükségképpen tudnak a páciensek, hogy lenne lehetőségük beleszólni, hacsak nem
kiemelten informáltak. Ugyanakkor olyan döntéseket is meg kell hozniuk, amelyekbe a klinika csak minimálisan szól bele. Ilyen többek között, hogy mi történjen a
fagyasztott embriókkal, ha a pár úgy érzi, éppen nincsen rájuk szüksége, mert létre-
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jött terhesség: meghosszabbítsák a tárolást, megszüntessék, vagy eladományozzák
az embriót.

Szakirodalmi háttér

Etikai keretek és az embriók morális státusza
Az etikai irodalomban régóta folynak viták az embrió morális státuszáról. Warren
(1997: 3) meghatározásában az entitás morális státusza azt jelenti, hogy „morális
szempontból figyelembe veendő”, „olyan entitás, amely iránt a morális szereplőknek morális kötelességei vannak vagy lehetnek. Ha egy entitásnak morális státusza van, akkor nem kezelhetjük bármely módon, ahogy csak szeretnénk”. Több típusú morális státusz létezik, és a bioetikusok között sincs egyetértés abban, hogy
az embrió ezek közül melyikkel rendelkezik. Egyes szerzők (Warren 1997) inkább
dolgokhoz, nem emberi élőlényekhez hasonló morális státusszal ruházzák fel, míg
mások (Shannon–Wolter 1990) – például katolikus teológiai megközelítésből – szinte hasonló státuszúnak tekintik, mint a felnőtt embert. Egyes álláspontok szerint az
embriók mindössze sejtek halmazának tekinthetők, megint mások emberi lényként
fogják fel őket (Meyer–Nelson 2001; Warnock 1985). Ezekben az álláspontokban
közös, hogy sokszor „az” embrió morális státuszáról beszélnek, mintha az embrió
csupán egyfajta entitás lehetne. Léteznek ugyanakkor olyan megközelítések is a bioetikai irodalomban, amelyek megkülönböztetéseket tesznek például az embrió kora,
illetve helye szempontjából. Vannak olyan álláspontok is, amelyek 14 napos korától
tekinti az embriót emberi életnek (Nakano–Okuno 2006), de létezik olyan megközelítés is, ami attól teszi függővé a morális státuszt, hogy van-e funkcionális kapcsolat
az anyaméh ás az embrió között (Agar 2007).
A szociológia és a Science and Technology Studies (STS) körébe tartozó irodalmak azt hangsúlyozzák, hogy az embriók nemcsak materiális, hanem egyben társadalmi-kulturális entitások is, tehát társadalmi és kulturális tényezők is befolyásolják azt, ahogy gondolkodunk róluk (Franklin 2013). Az embrió sokszor nem egyfajta
entitásként jelenik meg ezekben az írásokban, hanem figyelembe veszik, hogy a valóságban az embriók különböző konkrét helyzetekben fordulnak elő. Ezek a különbözőségek pedig kihathatnak arra, ahogy a társadalmi szereplők megítélik őket, és
milyen morális, ontológiai és társadalmi státuszt tulajdonítanak nekik (Franklin
2013; Perrotta 2013).
A bemutatott embrióknak tulajdonított különböző jelentések részei az IVF
technopolitikai kultúrájának (Felt–Fochler–Winkler 2010). Latour és Akrich (1991;
1992) – építve Felt és kollégái technopolitikai kultúrafogalmára – a politikai és a
technológiai konfigurációk együttes fejlődését hangsúlyozzák, valamint azt, hogy
lehetnek kulturális különbségek a társadalmak között abban, ahogyan a fejlődés
történik. Különböző biomedikális technológiák megítélését vizsgálva (mint például a genetikai tesztelés) arra a következtetésre jutottak, hogy a globális trendek és
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az európai harmonizációs törekvések ellenére nagy különbségek lehetnek az egyes
országok technopolitikai kultúrájában. Sok tekintetben eltérő lehet, ahogy a technológia jelen van az egyes társadalmakban, valamint abban is jelentős különbség
mutatkozhat, ahogy a társadalom tagjai viszonyulnak ezekhez a technológiákhoz.
Haimes és munkatársai 2008-as kutatásukban szintén azt hangsúlyozzák, hogy a
társadalmi kontextus függvényében nagy különbségek lehetnek abban, ahogy az
embriókra tekintenek az emberek.
A legújabb kutatások jelentős része az embriókat érintő számtalan páciensdöntés
egy-egy aspektusával foglalkozik, például a 21. században fókuszba került az adományozás kérdése (De Lacey 2007; Firth et al. 2011; Jin et al 2013; Roberts 2007;
Waldby–Caroll 2012). A kutatások közül számos olyan országban készült, ahol intenzív közéleti és társadalmi vita zajlott az embriók morális státuszáról.
Roberts (2007) a beültetés után megmaradó életképes embriók fagyasztására
vonatkozó döntéseket vizsgálta. Ecuadori terepmunkája során azt találta, hogy azt
a lehetőséget, miszerint a beültetésre nem kerülő életképes embriók fagyasztásra
kerülhetnek, különféle etikai keretekben értelmezték, ami befolyásolhatta döntéseiket. Egyes klinikai dolgozók és páciensek életetikai keretben gondolkodtak, míg
mások rokonságetikai keretben. Roberts (2007) rokonságetikai keretnek tekintette
azt a szemléletet, amely az embriókat a rokonsági viszonyok részeként értelmezi. Az
ebben a keretben gondolkodók attól féltek, hogy visszaélés történhet a fagyasztott
embriókkal. Aggódtak, hogy az embriók esetleg kiesnek a rokonsági hálóból, ha idegenekhez kerülnek. Ezzel szemben az absztrakt életetikai érvelésben egy általánosan érvényes absztrakt elv miatt foglalkoznak az embrió státuszával, és nem amiatt,
mert potenciális rokonnak, a család részeként tekintenek rá. Ez a percepció értékesnek tekint minden embriót, függetlenül attól, hogy kapcsolódik-e a családhoz.
Az életetikai keretet alkalmazók pozitívan ítélték meg a fagyasztás lehetőségét, és
éltek is vele, míg a rokonságetikai keretben gondolkodók negatívan, ezért bizonyos
klinikákon alacsony volt a fagyasztási arány.
Jin és munkatársai (2013) olyan kínai pácienseket tanulmányoztak, akik nem
terveztek további eljárásokban részt venni. Ők már befejezték sikeres lombikkezelésüket, azaz volt gyerekük, de a megszületett babájuk mellett rendelkeztek fagyasztott embriókkal is. Megállapításaik szerint több etikai és egyéb faktor befolyásolta
döntéseiket. Amikor az embriók további sorsáról kellett rendelkezniük, a morális
státusza meghatározó tényező volt azok számára, akik a további fagyasztás mellett
döntöttek. Akik a felengedés, azaz a fagyasztás megszüntetése mellett döntöttek, a
tárolási költségeket jelölték fontos érvként.
Annak ellenére, hogy zömében különböző speciális páciensi alpopulációk körében
vizsgálták az embriókép kérdését (pl. olyanoknál, akik donor petesejttel szültek, vagy
olyanok esetében, akik sikeres lombikeljárásuk után terhességük alatt kutatási célú
donációra lettek felkérve, stb.), a különböző kutatásokban mégis felfedezhetők hasonlóságok. Ezek a külföldi kutatások azt mutatták, hogy más lehet az embriók megíté-
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lése helyzetüktől függően (Haimes et al. 2008) – például másként ítélhetnek meg egy
anyaméhben lévő embriót, mint egy fagyasztott embriót (Provoost et al. 2011). Emellett eltérések lehetnek abban is, ahogy különböző európai országokban tekintenek az
embriókra a páciensek. Haimes és szerzőtársai (2008) például azt találták, hogy angol
és svájci interjúalanyaik teljesen máshogy vélekedtek az embrióról: az angolok inkább
tekintették már őket babáknak, míg ez a svájciakra kevésbé volt jellemző.
Az asszisztált reproduktív technológiákhoz kapcsolódóan a kutatások az
egészségügyi személyzet esetében is elsősorban egy-egy döntésre fókuszálva vizsgálták az etika kérdéskörét. Számos cikk foglalkozott az utóbbi időben egyfelől a
preimplantációs genetikai diagnózis etikai kérdéseivel, amely egy olyan eljárás, ami
az embriókat genetikailag is szűri és lombikeljárás során, másfelől az embriók kutatási célú adományozásának megítélésével (Baruch et al 2008; Ehrich et al. 2011,
2012; Kalfoglou et al. 2005; Meister et al. 2005; Wennberg et al. 2016).
Svendsen és Koch (2008) klinikai dolgozók és kutatók körében végzett dániai
kutatásuk során azt vizsgálták, hogyan használják fel őssejtkutatáshoz a lombikeljárás során feleslegesnek ítélt embriókat. Munkájuk során azt találták, hogy az
embriók kapcsán elsősorban a gyógykezelés-etikai keret volt a jellemző. Nem fejtik
ki részletesen ezt az etikai keretet, mert nem ez volt tanulmányuk fókusza, pusztán
annyit jegyeznek meg róla, hogy ezt a keretet az jellemzi, hogy a páciensek saját
érdekeit az embriók érdekei elé helyezi. Fontos megállapításuk volt, hogy a maradék
embriók nem pusztán biológiai tények: az, hogy egy általuk megvizsgált klinikán
mely embriók minősültek maradéknak és a szomszéd kutatási klinika céljaira felhasználhatónak, komplex döntési folyamatok eredménye volt, és nem pusztán az
embrió biológiai adottságainak kérdése.
Jelen tanulmánynak más áll a vizsgálati fókuszában, mint a legtöbb külföldi kutatásnak: egy jól körülhatárolható döntés helyett a döntéshozatal szélesebb spektrumát
vizsgáltuk. Az eltérő kutatási kérdés mellett a vizsgálat egy a korábbi vizsgálatok kontextusától sokban különböző országban készült. Ismereteink szerint nincs más szociológiai kutatás, amely a lombikeljárás során meghozott döntések etikáját, valamint az
embriókhoz kapcsolódó etikai kereteket vizsgálta volna Magyarországon.

A laikusok döntései és az ezekre gyakorolt orvosi befolyás
Dominique Memmi (2003; 2012) megállapítja, hogy az utóbbi évtizedekben jelentős
változások figyelhetők meg az élet kezdetére és végére vonatkozó egyéni döntések
irányításában és azok meghozatalában. A korábbi állami tiltó és büntető hozzáállás
helyét elsősorban a felügyeleti funkció vette át. Az orvosi mező szereplőire ruházzák, azaz továbbdelegálják a korábban állami szférában megvalósított diszkurzív
felügyeletet. A felelősséggel és jogkörökkel felruházott aktorok esetünkben az orvosok, ápolónők, szülésznők, pszichológusok és családtanácsadók. A döntési jogkörök, a kontroll másik részét viszont közvetlenül a páciensekre ruházzák át: az állam
átengedi számukra egyes kérdések „racionális menedzselését”. Memmi a kontroll és
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döntések delegálását az életre vonatkozó kérdésekben delegált biopolitikának nevezi. Elvárás a delegált biopolitika ideáljában, hogy a páciensek racionálisan, azaz
indulataikat és érzelmeiket kordában tartva döntsenek a saját testükkel kapcsolatos
és az életre és halálra vonatkozó kérdésekben. Felmerül a kétely azonban azzal kapcsolatban, hogy valójában mennyire tudnak felkészülni és alkalmazkodni ehhez az
elváráshoz a páciensek. Memmi (2012) azt találta, hogy az alkalmazkodóképesség
mértéke társadalmi csoportonként eltérő lehet.
Számos szerző hangsúlyozza, hogy a páciensek döntéseire sok esetben nagy hatással lehetnek az egészségügyi személyzettől kapott információk (Memmi 2012;
Fannin 2012). A velük folytatott konzultációk biztosítják azt a teret, amelyben az
élet kezdetére vonatkozóan meghatározó információk, vélemények és tanácsok születnek. Ők mondják el a konzultációk során, hogy mit kell látniuk a pácienseknek
egy ultrahangfelvételen, illetve, hogy milyen jelentőséggel kell a látottakat felruházniuk. Több kutatás (Memmi 2012; Boltanski 2013– Mirlesse–Ville 2013, idézi
Takács 2015) is vizsgálta ezeket a konzultációkat, bár nem konkrétan az asszisztált
reprodukció kapcsán, de a fogamzáshoz kapcsolódó témakörben. Prenatális ultrahang-konzultációkat elemeztek, és azt találták, hogy az orvosok más kifejezéseket
használtak a magzatok jellemzésére, amikor olyan ultrahangképeket elemeztek,
ahol a magzatnak olyan betegsége volt, ami miatt szerintük nem kellett volna elvetetni a magzatot (pl. nyúlszáj), és más kifejezéseket olyan esetekben, amikor pedig
olyan betegségekkel, amikről az orvosok úgy ítélték meg, hogy abortusz lenne célszerű (pl. egyes szívbetegségek). Az ultrahangfelvételek esetében olyan technológiai
vívmányról van szó, ahol az orvosok és a páciensek ismeretei közötti különbségek
miatt az utóbbiak különösen függő helyzetbe kerültek. Bár a felvételeket a páciensek
is láthatják, maguktól azonban nem tudják értelmezni azokat. Az orvosok mondják
meg, mit kell látniuk a felvételeken. A páciensek befolyásolása a szem pozitivizmusának „nevezett sajátos szakmai illúzión is alapszik, ahol a látottak szolgálnak bizonyítékul” (Memmi 2012: 86–87). Az ultrahangfelvétel szolgáltatja a bizonyítékot
ahhoz, amit az orvosok mondanak – ezekkel támasztják alá szakmai véleményüket.
Boltanski (2012) ontológiai manipulációnak nevezi azt a jelenséget, amikor a magzatokat az egészségügyi személyzet lényegileg különböző jellegű entitásként prezentálja a páciensek felé annak megfelelően, hogy milyen sorsot javasolnak számukra.
Olyan esetben, ahol a magzatok megtartásra kerülnek, a magzatok perszonalizációja
jellemző, gyakran, amikor az ultrahangkép alapján beszéltek róla, a magzatot megszemélyesítő kifejezéseket használnak („milyen kis félénk”, „most nem akarja megmutatni”, „integet nekünk”, „milyen kedves, hogy felénk fordul”). Amennyiben viszont abortuszt javasolt az orvos, akkor az orvosi diskurzusban a magzat dehumanizációjára
került sor, és nem lett emberi jellemzőkkel felruházva a magzat. Ezek a technikák
elősegíthetik, hogy a páciensek az orvos által javasoltaknak megfelelően döntsenek
(Boltanski 2012; Memmi 2012; Fannin 2012; Takács 2012, 2015a, 2015b).
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A szakértelemhez kapcsolódó hatalmi dimenzión túl más szempontból is aszimmetrikus az orvos-páciens viszony: az orvos a segítő, míg a páciens a segítségkérő
szerepében van. Az orvos számára egy rutinhelyzetről van szó, míg a páciens részéről érintettség és félelem jelentkezhet, valamint döntési jogköreikben is eltérések
lehetnek (Málovics és mtsai 2006).
Az orvosi befolyás mértékét csökkentheti, hogy az orvosok sokszor túlterheltek
lehetnek, és ennek következtében esetleg nincs idejük részletekbe menően megvalósítani a diszkurzív felügyeletet (Memmi 2012). A páciensek az orvosokon kívül másokkal is konzultálhatnak, akár az interneten is kereshetnek információkat, kérhetnek tanácsot fórumokon (Bauer 2013, 2017), egyfajta „laikus szakértőkké” válhatnak. Az orvos iránti bizalom mértéke is hathat ezekben a helyzetekben. Jelen cikk
egyik szerzője azt találta hazai meddőségi fórumok elemzésekor, hogy a fórumozó
páciensek egy része körében bizalmatlanság jelentkezett az asszisztált reproduktív
eljárásokat végző orvosokkal szemben (Bauer 2014a).
Memmi (2003) is elsősorban a francia helyzet elemzéséből indul ki, amikor a delegált biopolitika szerepének előtérbe kerülését hangsúlyozza, de könnyen belátható, hogy sok más társadalomra – így Magyarországra – alkalmazható számos megállapítása. A hosszabb ívű változásokkal kapcsolatban hazánkra is jellemző, hogy az
állam az egészségügyi személyzet és a páciensek körébe delegál egyes döntéseket,
amelyek korábban az állam hatókörébe tartoztak. Ugyanakkor eltérések vannak az
egyes társadalmak között abban, hogy milyen mértékben delegálódnak jogkörök
az egyes szereplőkre, és milyen a viszony az egyes szereplők között: milyen pl. a
kapcsolat orvos és páciens között, milyen mértékben befolyásolják az orvosok azt,
ami a kezelések során történik, mennyire tradicionális-paternalisztikus a viszony,
és milyen mértékben van döntési autonómiájuk a pácienseknek (Bauer2014b). Magyarországon egyes kvalitatív kutatások szerint paternalista stílus uralkodik az orvosok körében (Málovics et al. 2009), ugyanakkor az is látszik, hogy a páciensek egy
részénél már jelentkezik az igény egy másikfajta viszonyra (Bauer 2017).
A lombikeljárás során megfigyelt döntési helyzeteket is elemezhetjük a delegált
biopolitika fogalmi kereteivel. Egyes kérdésekben az egészségügyi személyzet gyakorol diszkurzív felügyeletet, valamint a döntések egy részét az egészségügyi személyzet hozza meg, míg egy másik részük a páciensekre hárul. Számos olyan döntést
kell meghozniuk a pácienseknek, amelyek az embriók sorsát érintik, de születnek
olyanok is, amelyekbe a páciensek csak beleszólhatnak.

Adatok és módszer
A feltáró kutatás során húsz lombikeljárásban részt vevő nővel készült félig strukturált interjú. Kizáró kritérium volt, ha még nem került sor a beültetésre, vagy ha
három évnél régebben volt az utolsó IVF-ciklus. Az interjúk közül kettőre Budapesten, a többire más magyarországi településeken került sor: köztük kisvárosban és
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falvakban is.4 Az interjúalanyok közül a legfiatalabb 30 éves volt, a legidősebb pedig
43. Néhány kivétellel mindegyikük már egynél több beültetésen esett át. Az interjúalanyok közül 12-nek nem volt az interjú időpontjában még gyereke, de ketten közülük már a terhesség későbbi fázisaiban jártak. Akiknek volt már gyerekük, közülük
többüket lombikeljárás segítette. Egy kivétellel az interjú időpontjában is párkapcsolatban éltek az interjúalanyok, és ez szinte kivétel nélkül házasságot jelentett.
Az interjúalanyok közül 17-en felsőfokú végzettséggel rendelkeztek. 13 interjúalany
vallásosnak vallotta magát – és többen kifejezetten említették, hogy katolikusok. Az
interjúalanyok felének budapesti klinikákon volt csak lombikeljárási tapasztalata, a
többieknek csak vidéken vagy vidéken és Budapesten egyaránt. Összesen a magyarországi meddőségi klinikák nagyjából feléről származtak tőlük információink. Az
interjúalanyokat két külön úton toboroztuk. Egy részük tematikus internetes fórumokon és csoportokban közzétett felhívásra jelentkezett, többen pedig hólabda
módszerrel kerültek a mintánkba.
Az elemzés nőkre koncentrál. Ezt nagyrészt a gyakorlati szervezhetőség indokolta: sokkal könnyebb volt női interjúalanyokat találni. Egy olyan vegyes mintának pedig nem láttuk volna értelmét, ami nagyon nagy arányban nőkből állt volna, de nem
teljesen. Az internetes fórumokon lényegében kizárólag nők (vagy magukat nőknek
való) írnak, és tágítva a mintát a hólabda módszer révén is elsősorban nőkhöz jutottunk el. (Ezeknek a nőknek egyes esetekben a párjai vállalták volna az interjút, míg
más esetekben elzárkóztak a lehetőségtől. De nehézkesen ment, hogy megkérjék a
párjukat erre. Ott, ahol férfi meddőségi probléma miatt fordultak lombikeljáráshoz,
a női interjúalanyok több esetben is említették, hogy a férfi szégyent érez az eljárás
kapcsán). Más reprodukcióval kapcsolatos kutatások során az derült ki, hogy egyes
reprodukciót érintő részkérdésekben a nők tájékozottabbak, és a döntések egy része
rájuk hárul (Reed 2012). Jelen kutatás során is az látszott, hogy előfordultak olyan,
az interjúalanyok által kisebb jelentőségűnek tartott döntések, amelyeket önállóan
hoztak meg, férfi párjuk bevonása nélkül.
Az interjúk hossza tipikusan egy óra és két óra között volt. Mivel érzékeny témát
vizsgáltunk egy sérülékeny populáció esetében, ezért különös gondot fordítottunk
arra a kérdezés során, hogy érzelmileg igyekezzünk ráhangolódni az interjúalanyokra. A kölcsönös bizalom és intim hangulat megteremtése végett olyan kérdéseket
is feltettünk, amelyek nemcsak az embriókkal foglalkoztak. Az interjúvázlatban
kérdeztünk a lombikeljárás folyamatáról, arról, hogy milyen szempontokat vettek figyelembe egyes döntéseik meghozatalakor és hogyan élték meg a folyamatot,
mi foglalkoztatta őket, mi okozott számukra érzelmi nehézséget és mit éltek meg
pozitívumként. A továbbiakban rákérdeztünk, miket tudtak az egyes embriókkal
kapcsolatban, milyen információkat kaptak, és miket tartalmazott az orvosokkal,
egészségügyi személyzettel kapcsolatos kommunikációjuk az embriók kapcsán. Úgy
4

Az interjúkat a három szerző, valamint Paksi Veronika készítette.
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vettük észre, hogy – még ha sokszor nehéz érzelmi helyzetekről számoltak is be –
sokaknak mintha lelkileg jót tett volna, hogy szabadon, megértő hallgatóságnak beszélhettek tapasztalataikról és érzelmeikről.
Annak vizsgálatára, hogy a klinika mit és hogyan kommunikál a páciensek felé
és mindez hogyan befolyásolja őket, jó módszer lehetne a megfigyelés, melynek része
olyan klinikai interakciók vizsgálata, ahol egészségügyi személyzet kommunikál pácienssel. Külföldi kutatások a prenatális diagnózisok kapcsán, amelyeket bemutattunk a szakirodalmi részben, sokszor ezt a fajta megfigyelést alkalmazták. A kutatás
során a vizsgált klinikán egyrészt laboratóriumi munkát figyeltük meg és az embriológusok és asszisztensek egymással való interakcióit. Másrészt tanulmányoztuk a
klinikai honlapot, a klinika által a páciensek adott írásos tájékoztatókat, nyomtatványokat, űrlapokat. Ezenfelül több száz beazonosítás nélküli embrióminősítési lapot
vizsgáltunk, és interjúkat készítettünk az egészségügyi személyzettel (orvosokkal,
nővérekkel, embriológusokkal, asszisztensekkel). Az interjúk vezérfonala a terepmunka során formálódott. Vezérfonal nélküli, spontán kérdezések is előfordultak a
helyszínen a megfigyeltek alapján. A kutatás során nem akartuk a páciens-klinikai
dolgozókra vonatkozó interakciók megfigyelését végezni, mert úgy véltük, sokszor
épp elég nehéz helyzet a páciensek számára a lombikeljárás, nem akartuk plusz érzelmi teherként rájuk helyezni, hogy ott a klinikán még arról is dönteniük kelljen,
engedélyezik-e a saját megfigyelésüket vagy sem. Tudunk olyan külföldi kutatásról,
ahol a szociológus kutatók köpenyt öltöttek, és nem közölték a páciensekkel, hogy
megfigyelik őket, hanem úgy tettek, mintha a klinikai személyzet része lennének.
Ez a megoldás etikai okokból sem volt szimpatikus számunkra. Így viszont a páciensek és a személyzet utólagos interpretációjában ismerhetjük csak meg, mit mondott
nekik az interakciók során az egészségügyi személyzet, ami sokkal korlátozottabb,
szűrtebb információ. További korlátját jelenti a kutatásnak az is, hogy a terepkutatást csak egyetlen klinikán végeztük, és interjúalanyainknak csak egy része volt
ezen a klinikán páciens. Az eredmények részben elsősorban az interjúk eredményeire támaszkodunk. A terepkutatás így elsősorban inkább háttérinformációkat adott,
ugyanakkor egy-két fontos adalékot is szolgáltatott az egészségügyi személyzet ontológiai manipulációjára vonatkozóan, emiatt tartjuk fontosnak belevenni az elemzésbe (ontológiai manipulációnak Boltanski (2013) nyomán azt tekintjük, amikor
a biológiai entitásokat lényegileg más jellegűnek prezentálják a pácienseknek aszerint, hogy milyen sorsot javasolnak számukra).
Az interjúzásra és a terepkutatásra 2014 áprilisa és 2015 novembere között került sor.
Az eredmények értékelésénél figyelembe kell venni a szelekciós hatást is, hogy
várhatóan miben különbözhetnek azok, akik vállalkoznak egy ilyen interjúra, azoktól, akik elutasítanak egy ilyen beszélgetést. Vélhetően inkább olyanok vállalták a
kutatásban a részvételt, akiknek nem voltak – például vallásosságukból adódó – lelkiismereti problémáik a lombikeljárással.
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Az adatok gyűjtésénél és interpretálásánál szem előtt tartjuk az anonimitás szabályát: az adatokat úgy módosítottuk, hogy az interjúalanyokat ne lehessen visszakeresni és beazonosítani (a tanulmányban nem a páciensek valódi keresztneve szerepel). Minden interjúalany aláírt egy informált beleegyezési nyilatkozatot, amiben
többek között tájékoztattuk a kutatásról.
Az eredményeket kvalitatív tematikus elemzés módszerével elemeztük, betartva erre vonatkozóan Braun és Clark (2006) ajánlásait. Az interjúátiratokat, a
terepkutatás-jegyzeteinket, valamint az elektronikusan hozzáférhető tartalmakat
(pl. honlap) NVivo szoftver segítségével kódoltuk le. Azt vizsgáltuk, hogy milyen
ismétlődő tematikus mintázatok figyelhetők meg a korpuszban. Az elemzési kategóriákat részben elmélet és korábbi kutatások alapján, részben induktív módon – a
szöveg tanulmányozása alapján – alakítottuk ki. A kódolás több menetben zajlott:
egy kezdeti kódolás után összevontunk egyes kategóriákat, megnéztük a kategóriák
egymás közötti viszonyait és csoportosítottuk őket (lettek főkategóriák és alkategóriák), új kategóriákat hoztunk létre, amelyekben már az interpretáció is erőteljesebben jelentkezett. Főkategória lett például a gyógykezelési etika, és ez alá a kategória
alá lettek besorolva olyan alkategóriák, amelyek ennek az etikának egyes elemeire
utaltak. Ezeket az alkategóriákat induktív módon hoztuk létre az elemzett szövegek olvasgatása révén: ilyen alkategória lett például az embrióhierarchia, a végcél
fontossága, a jelenlegi helyzet naturalizációja, stb. Figyelembe véve Braun és Clark
(2006) javaslatait, különös gondot fordítottunk rá, hogy a kódolás alapos és átfogó legyen, valamint, hogy az elemzés ne pusztán az interjúszövegek összegzéséből,
jellemzéséből álljon, hanem ezen túlmutatóan egy interpretációs keretbe ágyazva
értelmezze is a szövegeket.

Eredmények
Az eredmények bemutatásánál először azt az etikai keretet tárgyaljuk, amelynek
elemei a legtöbb páciens narratíváját jellemezték: a gyógykezelés-etikai keretet. Ezután bemutatjuk, hogy erre a gondolkodásmódra hogyan erősíthetett rá az a megközelítés, amellyel a klinikai dolgozók részéről találkoztak az interjúalanyok. Végül
tárgyaljuk a diskurzusokban megjelenő kisebbségi etikai kereteket.

A páciensek és a gyógykezelési etikai keret
A vizsgált páciens interjúalanyok beszámolóinak tanulmányozása alapján úgy tűnik, az embriókkal kapcsolatos legtöbb döntési helyzetben az volt a domináns szempont, hogy kezelésük sikerességere vonatkozóan mi a saját érdekük, hogy a kezelés
a lehető legkisebb nehézségekkel járjon számukra. Ennek az etikai keretnek a jellemzésére átvesszük a Svendson és Koch (2008) által használ gyógykezelési etikai
keret terminológiát. Lehetne azt mondani, természetes, hogy egy páciensnek a saját kezelési érdekei az elsőrendűek, valamint anyagi, munkahelyi, párkapcsolati és
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egészségügyi nehézségeinek minimalizálása, de ahogy Roberts (2007) kutatásnál
bemutattuk, ez korántsem szükségszerű. Elképzelhető, hogy egy pácienst más jellegű megfontolások vezéreljenek egyes döntéseinél. Ezt követően sorra vesszük, milyen jellemzők fordultak elő az interjúk során, amelyeket ehhez a domináns etikai
kerethez soroltunk.
Embrióhierarchia
Azt találtuk, hogy a gyógykezelési etikai keretet alkalmazva a kérdezett páciensek
többsége az embriókra másként tekintett, mint ahogy az az életetikai megközelítésben jelentkezik. Míg utóbbi minden embriónak egyformán magas értéket tulajdonít,
és kivétel nélkül az emberi léthez kapcsolja őket, addig a kérdezettek esetében megjelenő gyógykezelési etikát egyfajta embrióhierarchia jellemezte. Ebben a szemléletben azok az embriók, amelyek közelebb viszik a pácienst céljukhoz, fontosabbak
és értékesebbek. Ebben a látásmódban a figyelem középpontjában lévő embriókat
jobban összekapcsolják a babákkal. Többnyire az életnek nem egy absztrakt értelmezése jelenik meg, hanem a saját gyerekre fókuszálnak (ennyiben hasonlít a rokonsági etikához). Az embrió nem önmagáért való értékként jelenik meg, hanem értéke
ahhoz kapcsolódik, hogy miként tud hozzájárulni a pár céljához. Adott időpillanatban mindig azok az embriók voltak hangsúlyosabbak, amelyek összhangba kerültek
ezzel a céllal. A többi embrió, amelyek kiszelektálódtak (akár biológiai, akár egyéb
okból), háttérbe szorult. Egy adott embrió a figyelem és a tevékenységek perifériájáról újra a figyelem középpontjába kerülhetett, amennyiben a szerepe átértékelődött
a kezelés céljának (baba születése) megvalósításában (például: az olyan embrió, amelyet előbb lefagyasztottak, majd később beültetés céljából felengedtek).
Az interjúalanyok többségénél tehát megfigyelhető volt, hogy az embrió konstruálása képlékeny és folyamatosan változó. Függ a tértől és az időtől, tehát nem statikus és állandó. Különböző módokon beszéltek az embriókról, jellemezték azokat,
többek között a következő tényezők függvényében: meghatározó elem az idő kérdése (embrió kora), az embrió aktuális helye (anyaméhen kívül/belül van – megtörtént-e már a beültetés), az embrió egyes jól meghatározott biológiai jellemzői
(fejlődik-e, életképes-e), valamint várható szerepe az eljárás végső céljának (baba
születése) elérésében.
Azok az embriók, amelyek a beültetés napja előtt leálltak a fejlődésben, vagy bár
nem álltak le, de „alkalmatlannak”, „életképtelennek” lettek minősítve, ezért kiselejtezésre kerültek, teljesen háttérbe szorultak a páciensek többségének diskurzusaiban. Különösebben nem foglalkoztak velük, inkább csak külön rákérdezésre beszéltek róluk. Ezeknek az embrióknak nem tulajdonítottak jelentőséget. Sokszor nem is
lehetett rekonstruálni, hogy a beültetés napján hány embrió volt, ami nem minősült
életképesnek, mert ezek egyszerűen eltűntek az emlékezetükből és ennek megfelelően a diskurzusból is. Sőt a páciensek zavarosan használták, hogy ezek egyáltalán
embriónak minősülnek-e. Sokszor a „maradék embrió” kifejezést a páciensek nem
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is ezekre a rossz minősítésű embriókra utalva használták, hanem azokra, amelyek
nem kerültek beültetésre, de azért olyan volt a minősítésük, hogy fagyasztásra alkalmasak voltak. Így tulajdonképpen kikerültek az embriók köréből az olyan rossz
minősítésű embriók, amelyek nem kerültek beültetésre vagy fagyasztásra:
„Az gyakorlatilag, az semmi, az selejt, tehát azzal nem is foglalkozunk, meg ők se,
tehát senki többet harmadszor.” (Sarolta)
Az interjúalanyok zömmel nem értékelték morális dilemmának, hogy egyes kedvezőtlen minősítésű embriók megsemmisítésre kerültek, hiszen azok nem segítették őket céljuk elérésében. Többnyire úgy vélték, az összes „alkalmas”, „életképes” embriót vagy beültették, vagy lefagyasztották. Nem kérdőjelezték meg az
embrióbesorolást, beszédmódjukból úgy tűnt, hogy az ismertetéseknek megfelelően
ők is megkülönböztetnek életképes és életképtelen, alkalmas és alkalmatlan embriókat. Az életképes/életképtelen, alkalmas/alkalmatlan embriók közötti határvonalat egyértelműnek tekintették, azaz elfogadták a szakemberek klasszifikációját.
Azokat az embriókat, amelyek nem kerültek beültetésre vagy lefagyasztásra, egyszerűen értéktelennek tartották. Sőt, ahogy tárgyaltuk, egyes esetekben ezeket még
csak nem is tartották embrióknak – ennek megfelelően nem is tulajdonítottak a
megsemmisítésüknek komolyabb jelentőséget. Ugyanakkor korábban az embrióminősítés bemutatásánál láthattuk, hogy a jó és nem jó minősítésű embriók között a
sikert illetően valószínűségi különbség van. A páciensek ugyanakkor úgy beszéltek
e kategóriákról, mintha egy egyértelmű határvonal felett az életképes embriók volnának, a határpont másik oldalán pedig a fejlődési, megtapadási eséllyel egyáltalán
nem rendelkezők.
A megkérdezett páciensek az embriók kapcsán a beültetés előtti időszakra vonatkozóan egyfajta elsősorban számokra koncentráló kifejezésmódot alkalmaztak. Beszámolóikban az egyik rendszeresen visszatérő alapkérdés az volt, hogy „Hány darab
van belőlük?”. Egy idő után azonban, ahogy ezt korábban is jeleztük, többen már nem
is emlékeztek pontosan, hogy végül hány embrió nem került beültetésre: ezekkel az
embriókkal kevésbé foglalkoztak. Azok az embriók, amelyek nem kerültek beültetésre, a vizsgálatkor nem tartoztak a legéletképesebbek közé, de később még alkalmassá
válhatnak a beültetésre – tehát nem nagyon rossz minősítésűek, fagyasztásra alkalmasak – szintén viszonylag háttérben voltak számukra a beültetésre kerülő embriókhoz
képest. Voltak, akik nem emlékeztek, hogy egyes lombik ciklusaikban hány embriójuk
került fagyasztásra.
„Ez abban a környezetben, meg helyzetben nem ez a fontos… ott az fontos, hogy sikerüljön… és akkor most nem azzal foglalkozik az ember, hogy most, úristen, akkor
a többivel mi lesz…” (Tünde)
Úgy tűnt, többen az eljárás során nem foglalkoztak azzal, hogy a maradék embriókkal mi történik, azok teljesen kikerültek a fókuszból. A gyakran emocionális beszélgetések során érezhető volt, hogy több nehezebb és absztrakt kérdésről csak az
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interjúk során gondolkodtak el először. Az alábbi reakció az embriók kutatási célú
felhasználási opciójának említése után hangzott el:
„De látod, ez se merült fel, érdekes, hogy mennyire részletesen belemegyünk olyan
dolgokba, amik az idő alatt eszembe sem jutottak volna.” (Beatrix)
A fenti idézet is azt példázza, hogy ezek az embriók mennyire háttérbe szorulnak.
Voltak olyan esetek is, ahol az interjúalany – bár az elején fontosnak tartotta
volna a maradék nem elég jó minőségű embriók lefagyasztását is – arról számolt be,
hogy mivel ezt nem engedték meg nekik, utána ők tudatosan próbáltak csak a beültetett és fagyasztott embriókra koncentrálni:
„Igazából meghozták helyettünk, tehát mi hiába hadakoztunk, hogy de mi szeretnénk az összes embriót, hogy de fagyasszuk le, fagyasszuk le, azt mondták, hogy
nem lehet, mert nem jó minőségűek, tehát ez meg lett mondva… de erre nem szeretünk gondolni, merthogy ez merült fel, amit nehezen felejt az ember, meg nehezen
lép túl rajta, hogy mi lehetett volna, ha, de hát nyilván elfogadja az ember, hogy
életképtelen, jó, ennyi, de hát szerintem ez az egyik legnehezebb. Hát, ugye, a többieket nem láttuk, őket csak hírből tudtuk elképzelni, próbáltunk azokra koncentrálni, akik, vagy amik ugye, akikről beszéltek ők, tehát a többit próbáltuk elfelejteni,
hogy az nem is volt, és akkor nem gondoltunk arra, hogy több is volt.” (Szilvia)
A beültetés kapcsán az interjúalanyok többségének beszámolóiban azok az embriók
kerültek a középpontba, amelyekre az orvosok irányították a figyelmüket. Azokról beszéltek, amelyeket már kiválasztottak, és amelyekben az orvosok a legnagyobb potenciált látták. A beültetés pillanata meghatározó volt sokak számára – amíg csak a képernyőn látták kivetítve a beültetendő embriókat, a beültetés sikerére koncentráltak.
Utána, amint már beültették őket (már a testükben voltak), már kizárólag arra koncentráltak, hogy megtapadjanak és továbbosztódjanak. Az embriók helyének a szerepét is jól mutatja, hogy a beültetés után többeknél változás volt megfigyelhető a róluk
való gondolkodásban. A megtapadás tényét láthattuk sokaknál további határpontnak,
innentől kezdve már perszonalizálva, „kis jövevényként” említették az embriókat. Ezzel szemben beültetés előtt, ahogy láttuk, inkább absztraktabb módon, számokban
beszéltek róluk. A megszemélyesítés ezen hiánya egyfajta távolságtartást is lehetővé
tett számukra, ami főként a már sok csalódást átélő párok esetében volt kiemelkedően
fontos. A beültetés utáni éles interpretációs váltást mutatják az alábbi idézetek:
„Aztán utána már megint másként gondolod az egészet, és akkor ott meg már átfordul… a beültetés után, akkor már nyilván én is úgy fogom fel, mint egy kis embernek, de a legjobb és legtudatosabb, amikor már, ugye megvan az eredménye… tehát
onnantól indul végül is.” (Edina)
A humanizáció tényét hangsúlyozták, a kötődést és az anyai érzések kialakulását
fogalmazták meg a beültetés utánra:

58

Szociológiai Szemle 2019/3

„Félteni kezdtem őket. Amikor először fel kell állni, fel kell öltözni, ki kell ülni a váróba, de hogyan üljek a váróba? Tehát ezek a… ha gyorsan sétálok, az baj, a férjem
is mondja, hogy ne is sétáljak, a kocsival bejön, tudod. De… és akkor mondja, hogy
majd a kocsival odaáll, de mondom, ne, ennyit lehet sétálni, tehát nem esnek ki ezek
a gyerekek szerintem ilyen könnyen, de azért a fejemben ez benne volt. Vagy pl.
olyanok, hogy tényleg ugye, amikor bent vannak az embriók, és akkor elkezded ilyen
mániákusan olvasni az interneten, hogy hogy kell feküdni, hogy jó legyen nekik.”
(Karolina)
„Mind a háromnál úgy éltem a napokat, hogy kismama vagyok (a beültetés után).”
(Szilvia)
Többen számoltak be arról, hogy beültetés után megváltozott, ahogy szólították
egymást a páciensek:
„Meg egymást is viccesen anyukának szólítottuk, tudod ott már a lányokkal. Hát,
igen, végül is ez szerintem nekünk már annyi idő után, meg akinek pláne nincs, meg
idáig még természetes úton nem jutott el, az azért már nagy sikerélmény, hogy van
egy embrió a méhében, úgyhogy igen.” (Anita)
A hely (anyaméh) szerepének fontosságára az embriókonstrukcióval kapcsolatban az
interjúk azon részében is történtek utalások, amikor azt kértük, hogy vessék össze
a beültetés előtti embrión végzett vizsgálatok lehetőségét a magzat vizsgálataival:
„Kint van egy csészében rajtad kívül, lehet, könnyebb úgy eldönteni valamit, mint
amikor már benned van és benned növekszik.” (Tünde)
Az idézet rávilágít a testen kívüliség és belüliség megélésének különbségére. Azt láthatjuk, hogy egyes interjúalanyok számára az embriókkal kapcsolatos döntéseket
sokkal nehezebb meghozni akkor, amikor már bennük növekszik az embrió, mint
amikor a testükön kívül van még. A magzatredukció gondolata teljesen felkavaró
volt számukra. Ennek magyarázata, hogy azt érezték, a beültetés után hozzájuk tartozik. Bár korábban is egyesek egyfajta tulajdont láttak benne, de az érzelmi kötődés
még nem alakult ki olyan erősen, mint beültetés után.
Ugyanakkor a kérdezett páciensek beültetett embriókról való gondolkodásában
jelen volt az a mozzanat is, hogy a beültetés nem feltétlenül jelenti azt, hogy a baba
világra is fog jönni. Ez különösen azoknál volt érzékelhető, akik már több beültetésen voltak túl. Ezért többen inkább egyfajta lehetőséget láttak bennük, még nem
tekintették őket emberként, de már többet jelentettek számukra, mint sejtek puszta
halmazát:
„Hát, nekem, még ott nem tudom, olyan vegyes, ott még nem tudom, jó, tudom,
hogy egy életkezdemény, de még nem tudom teljesen magamnak tudni.” (Gabi)
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Minél közelebb kerültek az áhított célhoz, a gyermekhez, annál egyértelműbben kimutatható a szemléletben való változás. Egyre inkább emberként, és nem csupán
sejthalmazként tekintettek a magzatra. Ahogy bemutattuk, a beültetés után tipikusan megváltozott az interjúalanyok viszonya a magzathoz. Az idő előrehaladtával
fokozatosan egyre erősebbé vált a kötődés: minél több időt töltött az embrió az
anyaméhben, annál inkább növekedett a fontossága, és ezzel párhuzamosan egyre közelebb kerültek az interjúalanyok szemében az emberi státuszhoz, és ennek
megfelelően egyre távolabbra a biológiai megítélésük alapján kialakított sejthalmaz
kategóriától. Az interjúalanyok az embrió megnevezésére az idő és a hely függvényében különböző metaforákat találtak ki. Ez kapcsolatban állhat azzal, hogy milyen
ontológiai státusszal ruházták fel az embriókat, valamint az emocionális elmélyülés
mértékével. A beültetés előtt elsősorban a vizualitást tükröző szóképekre támaszkodtak, a „buborék” vagy a „virág” metaforákat használták, hiszen a beültetés előtt
álló embriókat ilyennek látták a monitoron. A „babám” szót elsősorban a már beültetett embriókra használták, itt már jóval magasabb az érzelmi bevonódás mértéke,
így természetesebb a megszemélyesítő megnevezés. A kettő közötti átmenetre példa
az „életkezdemény” megnevezés. Ebben az esetben már többnek látták az embriót,
mint sejtek halmazának, ám még nem ruházták fel emberi tulajdonságokkal, inkább
lehetőséget láttak benne.
Az embrióhierarchiát azoknál a pácienseknél kevésbé lehetett megfigyelni a
diskurzusban, akiknek olyan kevés embriójuk volt, hogy épp csak be tudtak ültetni
nekik, de nem maradt több (vagy lefagyasztásra alkalmas több).
Döntés arról, igénybe vesznek-e lombikkezelést
A gyógykezelési etikai keretben, még ha a döntés érintette is az embriót, a választás indoklásában nem jellemző, hogy szerepeltek az embrióhoz kapcsolható szempontok – inkább a páciens kezelésének sikeressége és az anyagi és egyéb költségek
minimalizálása jelent meg. Az embrió státuszához kapcsolódó morális kérdések, dilemmák a háttérben maradtak, és sokszor úgy tűnt, ezekről a szempontokról nem
is igazán gondolkodtak el mélyen, részletekbe menően a kezelésük folyamán. A gondolkodásukban elsősorban a racionális szempontok kerültek előtérbe. A gyógykezelési etikai keret jelentkezett tipikusan, amikor arra kérdeztünk rá, mi okozott érzelmi nehézséget, dilemmákat az eljárás választásakor és az eljárás során. Hasonlóan,
amikor arról érdeklődtünk, hogy milyen szempontokat vesznek figyelembe, amikor
azon gondolkodnak, folytatják-e a kezelést.
Elsősorban a sikertelen beültetések okozta lelki folyamatok és átélt traumák
okoztak számukra érzelmi nehézséget. Az érzelmek intenzitása növekedett a sorozatos sikertelenségek tapasztalásával.
„Még az első 2-3 után az ember még úgy van vele, hogy hát nem sikerül, nem sikerül, de a negyedikbe, ötödikbe, hatodikba, hetedikbe úgy belemenni, hogy ott
van a kudarc élménynek az esélye, az úgy baromi nehéz volt. Az utolsóba már nagy
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erőfeszítés volt, hogy beleugorjak. Vagy beleugorjunk. Sőt, most már azt mondom,
hogy többet már nem is mernék. Én annyira kiégtem, vagy nem is tudom, hogy
hogy mondjam, hogy így rémálom, tehát hihetetlen. Gyomorideg, gyomorgörcs, egy
hónap biztos stressz. Annak ellenére ugye, hogy engedd el, lazulj el, ne foglalkozz
vele. Tehát nem görcsben álltam egész nap, de ez a bizonytalanságérzés, hogy lesz-e
gyerek vagy nem lesz-e gyerek, ez kikészít. Ha mondanák, hogy nem lehet, ne is
próbálkozzak, abba ugye bele lehetne törődni, de így, hogy nem mondanak semmit,
csak hogy próbálkozzak.” (Hanna)
Sokan az információhiányt élték meg rosszul. Úgy gondolták, hogy fokozottan
aszimmetrikus a viszony az egészségügyi szakemberekkel. Emocionálisan megviselte őket a tájékoztatás hiánya. Kiszolgáltatottságról, összezavarodottságról és
izolációról számoltak be. Mindezek mellett azonban az egyik legnehezebben kezelhető lelki tényezőt a fizikai megpróbáltatás, a hormonstimuláció okozta számukra;
olyan mellékhatások és fizikai elváltozások jelentek meg rajtuk, amelyeket nőként
nehezen tudtak elviselni. A hormonstimuláció miatt megváltozott a külső megjelenésük, és a folyamatos fizikai tüneteket (gyakran fájdalmat) okozó mellékhatások
megviselték a pácienseket. A párkapcsolatukra is nagy nyomást helyezett a kezelés
(mind szexuális téren, mind emocionálisan megváltozott kapcsolatokról meséltek),
és anyagilag is megterhelőnek érezték az eljárást (állami támogatás esetén is).
A fentieknek megfelelően, a kezelések folytatását befolyásoló tényezők között is
elsősorban a hétköznapi életet, mindennapi rutinjukat érintő témák merültek fel.
Ilyen volt például, hogy hogyan lehet összeegyeztetni a beavatkozást a munkával
(itt mind anyagi, mind karrierszempontok felmerültek), mennyire támogató ebben
a munkaadó, vagy hogy ha már van gyermek a családban, akkor őt hogyan érintené, ha érkezne egy újabb családtag (rokonságetikai keret). Foglalkoztatta őket a
párkapcsolatukra gyakorolt további, elhúzódó hatás is. Annak mérlegelésénél, hogy
újból részt vennének-e ilyen kezelésen, a hormonstimuláció okozta mellékhatásokat
is kiemelték. A próbálkozások számát illetően a beültetés anyagi vonzata is fontos
volt számukra, de többen kiemelték a kudarcélmények feldolgozását és a stresszt is.
„Egyelőre semmi, az idő a mérvadó, tehát hajt az idő minket, mert minél idősebb az
ember, annál nehezebb… aztán, hogy mi lesz az ötödik alkalom után, az teljesen az
anyagiakon múlik, teljesen.” (Szandra)
A fenti idézet is a gyógykezelési etikai keretnek megfelelően a páciens szempontjaira
teszi a hangsúlyt.
Döntések a beültetésre kerülő embriók számáról
A beültetésre kerülő embriók számát illetően a gyógykezelési etikának megfelelően
két fő szempontot hangsúlyoztak. Egyrészt, hogy növeljék annak esélyét, hogy sikeres terhesség jöjjön létre, másrészt, hogy ne tegyék ki magukat túlzott egészségügyi
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kockázatnak esetleges többes terhesség során. Befolyásoló tényezőként jelentkezett
még esetenként az is, hogy hány gyereket szeretnének: hiszen mi történik, ha két
beültetett embrió közül mindkettő beágyazódik. Beültetett embriók esetében olyan
morális dilemma merülhet fel, hogy amennyiben három embrió került beültetésre,
és meg is maradnak, szükségessé válhat egy további beavatkozás, hogy végül csak
két embrió maradjon (embrióredukció, vagy amennyiben később történik, magzatredukció) a hármas terhesség fokozott kockázatai miatt. Sokaknál, úgy tűnik, amiatt nem merült fel ez a morális dilemma, mert a két embrió tűnt a szokásos útnak.
Ennek egyik oka az orvos ajánlása – azaz, a klinika kommunikálása, illetve sokan
arról számoltak be, hogy nem is tudtak róla, hogy létezik magzatredukció. Ennek
megfelelően, amikor arról gondolkodtak, hány embrió kerüljön beültetésre, elsősorban azt gondolták végig, hányas terhességet tudnak egészségügyileg elbírni. Nem
volt olyan interjúalanyunk, akin magzatredukciót hajtottak volna végre.
Döntés, legyen-e fagyasztás
Amikor az embriók fagyasztásáról gondolkodtak, az azzal kapcsolatos döntéseiket
hozták meg, beszámolóik szerint nem életetikai megfontolások alapján mérlegeltek
(vagyis nem merült fel, hogy morális státuszuk miatt ne kerüljenek friss embriók
elpusztításra). Szintén nem volt jelen a rokonságetikai keret a döntéshozatalnál,
ahogy ezt az ecuadori páciensek esetében láthattuk (Roberts 2007), hanem a gyógykezelés-etikai keretnek megfelelően azt mérlegelték, hogy számukra, páciensek számára mi lenne az optimális kezelés céljaik teljesülése szempontjából. Főként egészségügyi és anyagi szempontok merültek fel: nem kívánták kitenni magukat újra
hormonstimulációnak – a költségek és a káros mellékhatások miatt:
„Még a fagyasztottnak annyi az előnye szerintem, hogy ugye nem egy, nem egy
olyan, nem egy ciklusban, tehát, hogy természetes ciklusban kerül beültetésre egy
fagyasztott embrió, és ezért a szervezet tud kicsit pihenni, tehát nem úgy, mint egy
ilyen egész hormonkezelés után” (Zsófia)
Bár a fagyasztási döntés érinti, hogy elpusztításra kerülnek-e embriók vagy sem, a
fő érvrendszer a döntés kapcsán nem tért ki az embriókra, hanem a páciensek egészségi szempontjaira koncentrált.
A végcél fontossága
Interjúalanyaink elbeszélése szerint az eljárások során végig az áhított cél elérése, a
kisbaba motiválta, vitte őket előre az útjukon. Ezt a fajta gyógykezelési etikát tehát
a végeredmény kiemelt fontossága jellemezte. Láthattuk korábban, hogy a magyar
társadalomban nagyon fontos értéknek számít, hogy valakinek saját gyereke legyen
(Miettinen–Szalma 2014; Szalma 2014), ez az interjúalanyainknál is fontos tényező
volt, úgy érezték, hogy a saját gyerekért akár nagy áldozatokat is hajlandóak vállalni.
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„Fogalmad sincs, hogy minek veted magad alá, ott olyan szinten akarod, olyan szinten csak ez lebeg előtted, ez az erős, elszánt akarat, hogy teneked legyen babád,
hogy mindent félreteszel, fogalmad sincs arról, hogy ezzel te a szervezetedet mekkora mértékben mérgezed, mételyezed.” (Sarolta)
A magas kockázatokkal szembeállították a gyermek nélküli életet, amit annyira
elképzelhetetlennek és elviselhetetlennek véltek, hogy ez a sok mellékhatás miatti
szenvedést is felülírta.
„Hát, nekem pontos félszem van egyébként a hormonkezelésektől, nekem édesanyám
tavaly halt meg petefészekrákban, tehát nyilván az, hogy fiatalon, viszonylag fiatalon,
nyilván az, hogy ez az állandó stimulálgatás ez azért nem tesz jót, ezzel tisztában vagyok.
Ugyanakkor meg azt gondolom, hogy oké, viszont egyszerűen gyerek nélkül meg nem érdemes élni, tehát, hogy most azt hiszem, könnyen beszélek, de ha ezt az okozza, ez a sok
hormonkezelés, esetleg egy nem tudom, egy korábbi halált okoz, ezzel mondjuk esetleg tisztában vagyok, de, de még akkor is azt mondom, most persze mondom, könnyen beszélve,
de hogy megéri, ha ennek az lesz a vége, hogy baba. De azért olyan, ami kiverte volna a
biztosítékot, ilyen nincsen, azért nincsen, mert ez a cél lebeg a szemem előtt, és addig nincs
olyan szerintem, ami nagyon ki tudná verni a biztosítékot.” (Zsófia)
Sokszor a beültetés napján kapják meg a páciensek a maradék embriók sorsáról szóló
nyomtatványokat, ekkor azonban – mint láthattuk – más foglalkoztatja őket, hiszen
a beültetés a kulcsesemény a végcél elérésében:
„Ott és akkor… nem vagy igazán erre úgy felkészülve, hogy megfelelően átgondolt
és a megfelelő döntést hozz, hanem ott hozol gyorsan, ilyen, ilyen, mintha lottóznál,
én úgy gondolom, mert, meg nincs is úgy rá időd, nem adják oda azt a papírt, hogy
hozd haza, és legközelebb egy hét múlva jössz, és hozd vissza kitöltve, és rágd át,
hanem ott várakozás közben történik, töltetik ki veled, na, most ha ezt odaadnák
egyik hétről a másikra, akkor te teljesen más fejjel, gondolkodással döntesz ezekről
a dolgokról.” (Sarolta)
„Amit aláírtunk, körülbelül 5 másodperc volt az egész, mondom, annyira gyorsan
történik itt a klinikán minden, merthogy annyira sok a meddő pár, hogy egyszerűen,
főleg néha olyan érzésem volt, hogy arra nem emlékszem, hogy levetkőztem egyáltalán, volt-e vizsgálatom bent.” (Vera)
Mivel a fagyasztási döntést legkésőbb a beültetés napján meg kell hozni, érthető,
hogyha aznap kell leadni ezt a nyomtatványt – viszont akár lehetne az is, hogy ezt a
páciensek már korábban megkapják, hogy tudjanak gondolkodni rajta.
Az aktuális helyzet naturalizációja
Több interjúalanynál megfigyelhető volt az aktuális helyzet naturalizációja: úgy vélte, ha gyereket szeretne, akkor nincs más választása, mint a lombikeljárás. A lehe-
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tőségek közül is az a megfelelő módja, ahogyan az eljárást rajta alkalmazták – nem
kérdőjelezték meg a klinikák, orvosok javaslatait, az eljárásokat, a protokollt:
„Dátumot is el tudod dönteni… más döntésed meg gyakorlatilag nincs, mert ez az
egy utad van, hogyha gyereket szeretnél” (Tünde)
A gyermekvállalás más lehetőségeivel nem foglalkoztak, a donorsejtek vagy donorembriók használata, illetve az örökbefogadás gondolata addig nem merült fel interjúalanyainkban, amíg nem járták végig a lombikeljárás nyújtotta lehetőségeket.
Azokat a megoldásokat, utakat helyezték előtérbe, amelyek lehetővé tehetik számukra, hogy a saját sejtjeiket használva, vér szerinti gyermekük szülessen Nem merült fel az interjúk során sem opció a jelenlegi számos maradék embriót eredményező lombikeljárások alternatívájaként másfajta lombikeljárási protokollra – csupán
az orvosok által prezentáltakra fókuszáltak. Nem gondoltak arra, hogy olyan megoldásokat alkalmazzanak, ahol kevesebb maradék embrió keletkezik (pl. hogy etikai
okból lefagyasszák a petesejtjeiket, és egyszerre csak egy részük kerüljön megtermékenyítésre, vagy ne legyen hormonstimuláció, aminek eredményeképpen kevesebb
embrió hozható létre, vagy olyan opció kérése, hogy kevés embriót hozzanak létre, és
az összes létrehozott embrió kerüljön beültetésre – ezek az opciók mind jelentősen
csökkentenék a sikerességi esélyeket, és nem illeszkednek a domináns gyógykezelési
keretbe). Mivel úgy érezték, nincs más választási lehetőségük a számukra kiemelten
fontos cél elérésére, ez szintén hozzájárult a maradék embriók körüli dilemmák háttérbe szorulásához.
A vallás megélése
A gyógykezelési etikát alkalmazó vallásos interjúalanyok a vallást úgy élték meg,
hogy az összeegyeztethető a lombikeljárással, és hitük még segítheti is őket az eljárás alatt. Az interjúalanyok közül sokan kereszténynek, többen katolikusnak vallották magukat, még ha többnyire nem is jártak rendszeresen templomba. Vallásosságuk ellenére sem érezték úgy, hogy a kezelés előtt meg kellene ismerniük, mi az
egyház álláspontja a lombikeljárással kapcsolatban, vagy hogy az egyház hivatalos,
alapvetően életetikai szempontokat középpontba helyező álláspontját kellene követniük az eljárás során hozott döntéseik során:
„Az, hogy a vallás ezt elutasítja, igazából nem is nagyon néztem utána, vagy nem is
folytam bele, én ezt abszolút nem fogom azért elutasítani, mert a vallás ezt mondja,
nekem egy célom volt, hogy legyen gyerekem, és így utólag azt mondom, hogy teljesen mindegy, hogy hogy… nem fogják megkülönböztetni, hogy lombikbaba, én ezt
büszkén felvállalom a mai napig, kereszténységről ennyi.” (Beatrix)
A vallás inkább akkor jelent meg az interjúk során, amikor néhányan arra utaltak,
hogy milyen mértékben vágytak a kisbabára. Az eljárás sikerességéért voltak, akik
imádkoztak is.
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„Hát amikor leszívták, ugye, akkor utána hogy hát így mindig imádkoztam, hogy
osztódj, vagy megtermékenyüljenek, meg hogy osztódjanak.” (Kriszti)
Az életetikai szempontok mellett kiállókat radikálisoknak ítélték meg. Mivel interjúalanyaink közül azok, akik vallásosnak vallották magukat, zömével úgy nyilatkoztak, hogy „a maguk módján” élik meg a vallásosságukat, beszámolóik szerint
nem okozott számukra nagy dilemmát a lombikeljárásban való részvétel. Egyes
interjúkban vallási fanatikusnak konstruálták meg az olyan nézetekképviselőket,
akik vallási okból elvetik a lombikeljárást.
A szűkebb, tágabb környezet:
Zömében úgy tapasztalták a páciensek, hogy a gyógykezelési etika jelentkezik a szűkebb, tágabb környezetük és a klinikai dolgozók esetében is. Hazai internetes fórumokon is a gyógykezelési etika volt a domináns (Bauer 2014a).
Ha a tágabb környezetet vizsgáljuk, azt látjuk, hogy a legnagyobb hazai felekezettel rendelkező katolikus egyház, valamint a Vatikán álláspontja – többek között
életetikai okokból is – többnyire elutasító a lombikeljárás kapcsán (Prainsack 2006).
A katolikus egyház ugyanakkor hazánkban nem lépett fel aktívan a lombikeljárások
ellen a kutatási időszak végéig, sőt még az embrionális őssejtkutatás ellen sem, ami
szintén a pár napos embriók kérdéskörét állíthatta volna a figyelem középpontjába
(ahogy jeleztük, Veres András püspök támadása a lombikeljárás ellen csak a kutatásunk után jelentkezett). A hazai médiában sem jelentek meg érdemi viták az embriók kérdéskörével kapcsolatban, így az embrió körüli lehetséges életetikai szempontokról sem (a lombikeljárásokról is többségében egy-egy híresség, pl. Ördög Nóra
kapcsán volt számottevő diskurzus). A társadalmi nyilvánosságban zajló vitáknak a
hiánya is szerepet játszhat abban, hogy a maradék embriók körüli potenciális dilemmák többnyire nem merültek fel a páciensek beszámolóiban.

Az egészségügyi dolgozók és a gyógykezelési etikai keret
A szakirodalmi áttekintésnél láthattuk, számos kutatás kimutatta, hogy a páciensek
nézeteit jelentősen befolyásolhatja az egészségügyi személyzettől kapott információ
(Memmi 2012; Fannin 2012), így releváns megvizsgálni, hogy a klinikai dolgozók
részéről milyen hozzáállással találkozhatnak a páciensek. Az Adatok és módszerek
részben kifejtettük annak indokát, hogy ezt a befolyást miért elsősorban az interjúalanyok beszámolóiból utólag igyekszünk rekonstruálni, illetve kisebb részben egy
klinikán végzett korlátozott megfigyelések kapcsán. Itt újra hangsúlyozzuk, hogy
módszertani szempontból nem ez lett volna az ideális kutatási design, de együttérzés, emberségesség és etikai megfontolások alapján eltekintettünk a klinikai dolgozó-páciens interakciók megfigyelésétől.
Azt találtuk, hogy az interjúalanyok beszámolói szerint a klinikai dolgozók részéről a gyógykezelési etikának megfelelő megközelítéssel találkoztak.

Vicsek Lilla – Bauer Zsófia – Szolnoki Noémi: „A cél, hogy legyen egy kisbabád, és minden mást félreteszel”

65

Az elmesélt történetek és helyzetek alapján a klinikákon hangsúlyosan jelentkezett az embrióhierarchia – mind a nyelvi kódokban, mind a vizuális megjelenítés
szintjén. Egyes embriók hangsúlyosan szerepeltek a klinikai kommunikációban a
páciensek felé, míg mások háttérbe szorultak és/vagy kevésbé értékesként lettek kategorizálva. Az intézeti bánásmódban az embriók kapcsán szintén jellemző volt az
embrióhierarchia: azok az embriók álltak a középpontban, amelyek leginkább sikerrel kecsegtettek, hogy a pácienseknél sikeres terhességhez vezessenek, azaz amelyek
legközelebb álltak a terhességi célhoz.
A páciensek elmondásaiból az derül ki, hogy az egészségügyi személyzet sok
helyen a beültetés előtti embriók esetében egy számokra támaszkodó leírást alkalmazott. Úgy tűnik, a számokban megnyilvánuló jellemzés internalizálása segített a
pácienseknek a kötődésük kontrolljában. Megadta a lehetőséget arra, hogy érzelmileg elhatárolódjanak azoktól a rossz minősítést kapó embrióktól, amelyek kiesnek a
terhességi zónából. Sok esetben úgy tűnt, hogy a páciensek narratíváihoz hasonlóan
a klinikai kommunikációban is határpontnak számít a beültetés. Többen beszámoltak arról, hogy megváltozott a szakemberek és a személyzet viselkedése, hozzáállása. A beavatkozás után egyes helyeken lényegében már kismamaként kezelték a
pácienseket, azt kommunikálva irányukba, hogy szinte elérték céljukat. Többen
utaltak arra, hogy olyan ultrahangképet kaptak hazavitelre, mint a várandós nők a
terhesgondozáson. Ez erősíthette a beültetés egyenlő sikeres beültetés, illetve embrió egyenlő baba asszociációkat a beültetett embriók esetében, amelyet a korábbi
szakaszban részleteztünk. Az anyaméhbe helyezett embriók előtérbe helyezése is
rávilágít arra, hogy egyfajta ontológiai váltás figyelhető meg az eljárás különböző
szakaszai között. A váltás felismerhető nemcsak abban, ahogy az embriókat kezelik, hanem abban is, ahogy beszélnek róluk ezeken a klinikákon a beültetés előtt és
után, az embrió helyének függvényében (előtte olyan szakkifejezéseket használtak,
amelyek absztraktak és ismeretlenek voltak, és mint speciális organizmust konstruálták meg az embriót, utána pedig mint egy tényleges terhesség kezdetéről, egy
potenciális babáról beszéltek).
„Akárkit kitoltak, mindenki kapott egy ultrahangképet, és mindenkit úgy toltak ki,
hogy üdvözlik a kismamát… és akkor mindenki tök boldogan szorongatta a képet,
hogy na, itt vannak a kisbabáim.” (Szandra)
Befolyásolhatja a páciensek képét és hozzáállását, hogy miről kapnak információt a
klinikán, és melyek azok a tényezők, amelyekről egyáltalán nem is esik szó. Szóbeli
tájékoztatás elmaradása esetén az is érdekes lehet, hogy milyen szintű információkat biztosítanak írásban. A döntések meghozatala során szintén számottevő, hogy
egy adott kérdés mérlegelésére mennyi időt ad a klinika – azonnali döntésre van
szükség, vagy adnak időt a gondolkodásra, a konzekvenciák valódi mérlegelésére. A
páciensek elsősorban a beültetésre kerülő embriókról kaptak információt, a klinikai
dolgozók ezeket jellemezték különböző tulajdonságaik alapján (elsősorban számok-
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ra támaszkodó kommunikációval): milyenek, hogyan osztódtak, hány sejtesek stb.
A fagyasztott embriók tulajdonságait már nem jellemezték, és azokat az embriókat
sem, amelyek sem fagyasztásra, sem beültetésre nem kerültek (de pl. megélték a beültetés napját, csak nem voltak elég jó minőségűek a fagyasztáshoz). Ezek az embriók jellemzően eltűnnek a páciensek spontán rekonstrukcióiból:
„Teljesen háttérben voltak, mintha nem is léteznének innentől kezdve, ki lett mondva, hogy ők nem.” (Szilvia)
A beültetésre nem kerülő, maradék, fagyasztásra alkalmasnak minősített embriók
sorsáról a páciensek csak nyomtatványt töltenek ki, és általában a későbbiekben sem
zajlik face to face kommunikáció az egészségügyi személyzet és a páciensek között
a felhasználni tervezett maradék embriókhoz kapcsolódó további lehetőségekről
sem. Az orvossal tipikusan nem beszélnek a páciensek arról sem, hogy mi legyen
a fagyasztott maradék embriók sorsa, amelyek felhasználása már kétségessé vált
például sikeres gyerekszülés miatt.
Lényeges lehet az embriók megítélése szempontjából, hogy míg egyes embriókat
megmutattak képen vagy monitoron a pácienseknek, a többi, rosszabb minősítésű
embrió „láthatatlan” maradt számukra. Az a tény, hogy a beültetésre kerülő embriókat a páciensek sok esetben a beültetés előtt megnézhették monitoron vagy képen,
a hangsúlyt a beültetendő embriókra helyezi – erősebb kötődéshez vezethet. Ahogy
írtuk, egyes interjúalanyok a beültetés után ultrahangképet is kaptak a beültetett
embrióikról. Az ultrahangkép anyaméh + embrió kombinációja már a terhességgel
kapcsolatos asszociációkat keltheti, hiszen ilyen képeket a kismamák szoktak kapni
– ezzel is erősítve a beültetés körüli értelmezési határvonalat. Mindezt egyes esetekben azzal az is megerősítették, hogy megváltozott a klinikán tapasztalt bánásmód: a
pácienseket ekkortól már kismamaként kezelték.
A páciensek úgy érzékelték, hogy a klinika elsősorban a sikeres beültetéseket
hangsúlyozza. Közlésbeli különbségekről számoltak be a sikeres és sikertelen beültetések esetében: sikertelen beültetés után sokszor elmaradt a személyes találkozás,
nem volt konzultáció. Az embrióhierarchiában ezek az embriók veszítettek jelentőségükből. A jó hírt az orvos inkább személyesen közölte. Ezzel szemben a rossz
hírek bejelentését inkább az asszisztensre bízták, vagy a megindult havi vérzés tette
egyértelművé a beültetés sikertelenségét. Alábbi idézet is az eltérő orvosi kommunikációt mutatja be a sikeresség függvényében:
„Hát, Edina, sajnos ez most nem sikerült, három hónap múlva kellene visszajönni,
és elkezdeni… olyan személytelen volt, padlót fogtam… a módszer, ahogy közölték
velem… amikor sikerült, behívott a doki az irodájába… teljesen más volt, és nyilván
én úgy gondolom, hogy a sikertelenséget is így kell/kellene közölni, hogy behív, és
négy fal között, mint hogy a folyosóról odahív egy nyitott ajtóhoz, és így közölteti
az asszisztensnőjével.” (Edina)
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Egyes klinikákon a már megszületett babák képeivel díszítik a folyosókat, ami szintén az áhított célt helyezi a vizuális fókuszba.
Vannak arra utaló jelek, hogy a klinikai kommunikációs gyakorlat hatással lehet
arra, hogy egyes embriók eltűntek a páciensek diskurzusaiból. Bemutattuk, hogy a
pácienseknél háttérbe szorulnak a beültetésen felül megmaradt nem megfelelő minősítésű embriók, és hogy sokszor ezek vagy határozottan életképtelen, alkalmatlan
embrióknak minősülnek, vagy egyes esetekben nem is tekintik őket embrióknak. A
megfigyelt klinikán azt találtuk, hogy a klinikai kommunikáció is csúszkál a tekintetben, hogy mire használja az embrió kifejezést is mire nem. A klinika kommunikációjából is sokszor eltűnnek azokat az embriók, amelyek megmaradtak a beültetés után, de lefagyasztáshoz nem elég jó minősítésűek. A klinikai szóhasználatban
(honlapon, űrlapokon, dolgozói interjúban) a maradék embriók sokszor azokat a
beültetésen felül megmaradt embriókat jelentik, amelyek elég jó minősítésűek, hogy
fagyasztásra kerüljenek. Ezzel ugyanakkor kizárják a rosszabb minősítésű maradék
embriókat az embriók köréből. Miközben tudunk olyan esetekről is a klinikán, ahol
a páciens csak ilyen rosszabb minősítésű embrióval rendelkezett, és beültették – ott
az ugyanilyen minősítésű embrió nem tűnt el a diskurzusból, embrióként hivatkoztak rá. Úgy tűnik tehát, legalábbis ezen a klinikán, hogy megfigyelhető a klinikai
dolgozók részéről egyfajta ontológiai manipuláció, amikor is tehát egy entitást másként kommunikálnak lényegileg aszerint, hogy milyen sorsot javasolnak számukra.
Bár sok intézményről mondták interjúalanyaink, hogy jellemző a gyógykezelési etika, az is megfigyelhető volt, hogy nem mindenhol tudott az embrióhierarchia
érvényesülni, hiszen előfordult, hogy túl kevés figyelem, idő jutott a páciensekre.
Egyik fontos eleme a gyógykezelési etikának, hogy a beültetésre kerülő embriók kerülnek a középpontba, ezekről beszél az egészségügyi személyzet a pácienseknek,
ezeket mutatja meg nekik, illetve a beültetés után ezekről kapnak képet. Voltak esetek, amikor ez sem tudott érvényesülni, mert „futószalagszerű” volt a bánásmód, és
olyan kevés idő jutott az orvos-páciens interakciókra, hogy nem kaptak információkat ezekről az embriókról sem. Olyan tapasztalatokról is beszámoltak, hogy egyes
helyeken addig nem kezelték kismamaként a pácienseket, amíg a terhességük el nem
érte a tizenkettedik hetet.

Kisebbségi etikai keretek
A domináns gyógykezelési etika mellett egyes döntéseknél más etikák is előfordultak egyes interjúalanyok beszámolóiban.
Az interjúk alapján vannak arra utaló jelek, hogy egyeseknél, bár a be nem ültetett friss embriókkal kapcsolatos döntéshozatal során nem jelentkeztek életetikai szempontok, a fagyasztott embriók tárolásának meghosszabbításáról születő
döntések folyamán felmerülhetnek ilyen megfontolások is. Volt néhány olyan interjúalany, akiknek már több évvel azelőtt született gyermeke lombikeljárással, és
nem terveztek további terhességet, így amikor felvetették számukra a lefagyasztott
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embriók megsemmisítésének lehetőségét, akkor merült csak fel az embriók sorsával
kapcsolatos etikai dilemma. Több interjúalany pedig akkor említett kifejezett rákérdezésre dilemmákat, amikor a fagyasztott embriók sorsának témájára került elő.
Interjúalanyaink ezekben az esetekben sem érezték azt, hogy a felengedésük beültetés nélkül „gyilkosság” lenne. Ugyanakkor volt olyan, aki ebben a helyzetben kezdte
el érezni a súlyát annak, hogy milyen komoly döntést kell meghoznia. A fagyasztott
embriók felhasználása kapcsán az egyik fontos, vagy mondhatjuk a legfontosabb
szempont, hogy a család számára jó lenne-e egy kistestvér (ami egyfajta, a Roberts
[2007] tanulmányától eltérő rokonságetikai keretnek tekinthető). Emellett komoly
dilemmaként jelent meg, hogy kitennék-e testüket és lelküket a lombikeljárás nehézségeinek (gyógykezelés-etikai keret). Volt, aki éppen az utóbbi miatt kifejtette,
hogy jobban örülne, ha mégis spontán esne teherbe, mint ha a meglévő fagyasztott
embrióival kerülne sor lombikra, és úgy születne testvére a gyermekének. Ezzel
szemben elképzelhető ugyanakkor, hogy a fagyasztott embrióval rendelkezők jobban hajlanak arra, hogy részt vegyenek még egy lombikciklusban, hogy bővítsék a
családot. A nehéz döntéshozatal elhalasztása is egyfajta megküzdési stratégiaként
jelentkezett.
„Nehéz megint, pont nyáron, amikor nem tudtam eldönteni, hogy tovább fagyas�szák-e, és nem az összeg miatt nem tudtam eldönteni, hanem mert nem tudom,
hogy szeretnék-e még egy babát; ha igen, akkor mikor. Most afelé hajlok, hogy szeretném még megpróbálni. De bennem volt, hogy azok ott le vannak fagyasztva, és
nem akarom, hogy hirtelen megszűnjön. Azt gondolom, hogy az ott már valami kis
életkezdemény. Nem olyan, hogy ha nem fizetem be, akkor meggyilkolom őket, nem
ilyen drasztikus. De én rendelkezem a sorsukról, nem feltétlen nevezem őket embereknek, de valahogy a tudat, hogy mégis te döntesz leendő emberekről… sokat
kellett rajta gondolkodnom. Ezért is, meg mert nem tudtam, hogy mikor akarom
folytatni, és így időt nyertem magamnak is a döntésre. […] Nem tudtam meghozni
a döntést, hogy mi legyen az embriókkal, nem tudom azt mondani, hogy nincs rájuk
szükségem, de azt se, hogy most van.” (Tünde)
Ezt a fajta megközelítést tekinthetjük egyfajta „puha” életetikai megfontolásnak
is. Míg a szigorú értelemben vett életetikai szemléletben az embrió elpusztítását
mindenáron el kell kerülni, ezt a rugalmasabb verziót az jellemzi, hogy lehetőség
szerint el kell kerülni a megsemmisítését, ugyanakkor a fagyasztott embriót nem
tekinti emberrel azonos morális státuszúnak.
Az eljárás megkezdése előtt és az első eljárások során az interjúalanyok közül
többen kevés információval rendelkeztek arról, hogy mi vár rájuk, és milyen döntéseket kell majd meghozniuk. Az, hogy sok páciens kevés információval rendelkezett és mindig az adott fázisra koncentrált, oda vezethetett, hogy kevésbé gondoltak bele, mi történik, ha a sikeres eljárás után maradnak embrióik. Ahogy lépésről
lépésre haladtak végig az asszisztált reprodukciós eljárások során, úgy szereztek a
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tapasztalataik során információkat, tudást. Az egyik konzultációról mentek a másikra, minden vizsgálatot egy másik követett, egyik gyógyszeres kezelést felváltotta egy újabb, vagy éppen egy injekciókúra. Ezek során végig arra figyeltek, mit kell
tenniük az éppen aktuális szakaszban, hogy megfelelően és helyesen kövessék az
orvosi utasításokat. A lépésről lépésre való haladás miatt a páciensek figyelmének
fókuszában mindig az állt, hogy mi következik, történik éppen az adott szakaszban.
Ez alól kivételt csak a végső cél, a terhesség jelentett, ami mindvégig fókuszban volt.
Az út során nem azon volt a hangsúly, mi történhet a jövőben, ha esetleg maradnak
életképes fagyasztott embriók. Sokak számára, akiknél még nem járt sikerrel a lombikeljárás, az még ráadásul csak egy lehetőségként merült fel, hogy maradnak a végén életképesnek minősített fagyasztott embrióik, amelyeket végül nem használnak
fel. Az adott szakaszra fókuszálás jelenségét jelzi az is, hogy a maradék fagyasztott
embriók sorsáról szóló dilemma elsősorban azoknál jelentkezett, akik már több éve
túl voltak sikeres lombikeljáráson, és csak azután gondolkoznak el a kérdésről, hogy
levelet kaptak az intézménytől, amely döntést kért a tárolás meghosszabbításáról.
Ahogy láttuk, a végső döntés, a megsemmisítés kérdése még ekkor is sok évig elhalasztható, amennyiben meghosszabbítják a tárolást.
Az interjúalanyok körében néhány esetben volt csak megfigyelhető az életetikai
felfogás még úgy, hogy zajlottak a lombikeljárásaik. Egy olyan eset volt köztük, aki
emiatt másfajta menetet is kért (az idézetből látszik, hogy az absztrakt életetika
mellett az embrió, mint saját gyerek felfogás is jelentkezik):
„Dilemmát okozott nekem az, az elejétől kezdve egyébként, hogyha megtermékenyítenek sokat, már pedig ugye ők azért csinálják ezt, hogy a női szervezetet ne terheljék
le annyira ezzel a sok hormonnal újra és újra, ha esetleg az első nem jön össze, hanem
a fagyasztáshoz hozzá tudjanak nyúlni, ami egy kényelmesebb eljárás, viszont én azt
kértem is a dokitól, hogyha lehetséges, akkor nálam ne így működjön, hanem inkább
kevesebb hormonnal, kisebb dózisban, és akkor én inkább mindig alávetem magam
ennek az egésznek, mint az, hogy most egy tucatnyi embriót lefagyasztanak, és akkor
abból, és, és az okozott nagy fejtörést, hogy mi van akkor, hogyha, ha egy csomó megmarad, tehát mindig azon gondolkoztam, hogy én addig fogok visszajárni, míg az ös�szest vissza nem ültetik, nekem ez volt a teóriám, ha most 15 lesz, akkor én igenis vis�sza fogok menni az utolsóért is, merthogy számomra az ugyanúgy a saját gyerekem…
Egy fagyasztott embriót is ugyanúgy fel tudnak támasztani, és akkor az ott már élet.
Szóval igazából véve lényegében nekem ez, tehát én nem tudtam olyan tárgyilagosan
tekinteni, elvonatkoztatni attól, hogy ő igazából egy emberi lény, akármilyen furán
hangzik. Legalábbis ez az én nézőpontom” (Vera)
A kutatási célú adományozás esetén egyrészt a kutatás fejlődése merült fel egyfelől
mint etikai keret, másrészt az altruista szemlélet, mások segítésének a lehetősége.
A kutatás előnyéhez sorolták, hogy a felajánlással értelmet nyer a létrehozásuk, és
hogy ezzel hozzájárulhatnak a tudomány fejlődéséhez, és ezzel maguk is segíthetik a
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lombikeljárásokban részt vevők jövőbeni helyzetét. Itt tehát többen megint másfajta
etikai keretekben értelmezték az embriót. Egyfelől olyan anyagként tekintettek rá,
amely hasznos lehet a tudomány fejlődése szempontjából. Egyesek számára a tudomány fejlődése önmagában mint érték jelenik meg. Mások számára inkább az volt a
meghatározó érv, hogy olyan fejlesztés valósuljon meg, ami segítheti a lombikeljárásokat a jövőben. Ebben az etikai keretben tehát az embrió hozzájárulhat a jövőbeni
páciensek lehetőségeinek javulásához:
„Hogyha mi már nem használjuk fel, akkor inkább a tudomány, kísérletezzenek és
próbáljanak, hátha valami okos dolgot, újabb kutatást, újabb jó dolgot találnak, kerülnek napvilágra, mert ez egy csoda, hogy ilyen létezik.” (Beatrix)
„Egyáltalán nem semmisíteném meg, akkor vagy odaadnám, vagy kutatási célra.
Semmiképpen sem a megsemmisítés.” (Laura)
Ugyanakkor volt olyan is, aki úgy érezte, ő nem tudná a megmaradt embrióját kutatási célra adományozni, épp amiatt, mert az emberi léthez kapcsolta őket. Szandra
például az embriókat a kutatási célú felhasználás tekintetében „emberi lényként”
emlegette, és ezért egyértelműen elutasította ezt a lehetőséget. Ugyanakkor, mivel
nem voltak maradék embriói, és az interjú során hallott először erről a lehetőségről,
korábban nem is szembesülhetett a dilemmát okozó nehézségekkel.
„Nem ajánlanám fel… ne játszadozzanak a kisbabáinkkal… tehát azok csak egy lények, emberi lények, és mert tényleg, mert itt van egy felnőtt ember… egy rokon…
bárki szívesen venné, ha kísérleteznének vele.” (Szandra)
Azt a lehetőséget, hogy a fagyasztott, felhasználásra nem kerülő embriók adományozásra kerüljenek más párok részére, az interjúalanyok elvetették. Érvelésükben elsősorban a tulajdonetikai és a rokonságetikai keretet használták. Az embrió
egyrészt mint olyan különleges tulajdon jelent meg, amely tőlük származik és a sajátjuk, így nem szeretnék, ha más rendelkezne felette (tulajdonetikai keret). Felmerült, hogy gondot okozhatna annak meghatározása, pontosan kié a gyermek, kik
tekinthetők a valós szülőknek. Azzal a vélekedéssel is találkoztunk, hogy az adományozók nem tudnának megküzdeni azzal, hogy a biológiai értelemben vett gyermeküket valaki más neveli:
„Hát nehéz kérdés, és egyik sem… Nincs jó választás, nyilván. Valahol az embernek… Tehát igazából a tudat… Hát jó… Hát hogyha tudok segíteni valamiben, de
akkor is, ugye, az már egy… Egy… Kettő… Az ember… Kettőjük… Az emberből és
a párjából ez egy élet… Tehát az maga. Ha akár eljátszik a tudattal az ember, hogy
„Úristen, valaki más neveli a gyerekemet!”. Tehát ez etikailag mindig egy nehéz kérdés, és nehéz rá a választ adni.” (Júlia)
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Az idézet is azt illusztrálja, hogy egy olyan embriót, amelyet más szülne meg, sokan
rokonságetikai keretben értelmeznek, és a saját gyereküknek, rokonságukba tartozónak tekintenék.

Következtetések
Haimes és munkatársai (2008) külföldi páciens interjúalanyaihoz hasonlóan a hazai
mintába került pácienseknél is megfigyelhető volt, hogy nem az etikai szakirodalom vitáinak „absztrakt” embriójában gondolkodtak. A hazai interjúalanyok többsége különböző módokon konstruálta meg az embriókat az idő, a helyük és a biológiai jellemzőik függvényében, illetve elsősorban annak megfelelően, hogy hogyan
tudtak hozzájárulni a kezelési céljukhoz. A vizsgált interjúalanyok diskurzusaiban
többféle etikai keret jelent meg az embriókkal kapcsolatos döntéseik során: ezek közül egyértelműen a gyógykezelési etikai keret volt a domináns. Ez hasonló, mint
amit Svendsen és Koch (2008) találtak egy klinikai dolgozók körében végzett dániai
vizsgálat során, ugyanakkor teljesen más, mint amit Roberts (2007) figyelt meg a
bemutatott ecuadori kutatása során. A magyarokkal szemben az ecuadori páciensek
másra fókuszáltak, egyik részüknél az életetikai keret, másik részüknél a rokonságetikai keret volt meghatározó. Tehát korántsem automatikus és egyértelmű, hogy
egy páciensnek a döntései során a saját kezelési érdekei, az anyagi és egészségügyi
nehézségeinek minimalizálása-e az elsőrendű mérlegelendő szempont. Az ecuadori
páciensek a rokonságetikai keretet alkalmazva elutasították a fagyasztást, ezzel nehezítve saját kezelésüket, hiszen így csak később, több költséggel és nagyobb egészségügyi kockázatokat vállalva vehettek részt újabb ciklusban. Illetve az életetikai
keretben Ecuadorban a fagyasztásnál az került előtérbe, hogy addig is az embrió
életben van: az embrió mint generikus érték jelentkezett.
A páciensinterjúk és az egy klinikán lefolytatott terepkutatás alapján vannak arra
utaló jelek, hogy az embrióhierarchia jelen van már abban is, ahogyan a klinikai dolgozók kommunikálnak a páciensekkel. Úgy tűnik, a klinikai környezetben a nyelvi
kódok, vizuális tartalmak sok szempontból alátámasztják és megerősítik az embrióhierarchiát. A klinikai dolgozók határozzák meg, hogy mi számít embriónak és mi nem,
mi értékes és mi nem, ezt a szemléletet pedig a páciensek is átveszik. Azok az embriók,
amelyek a klinikai kommunikáció középpontjában állnak, kerülnek a páciensek fókuszába is. A megfigyelés és az interjúk alapján úgy tűnik, hogy előállhatnak olyan
helyzetek, amikor ugyanazt a biológiai entitást ontológiailag másként prezentálják a
páciensek felé. Az ontológiai váltásnak több okozója is lehet: egyfelől, hogy mennyiben
járul hozzá majd feltehetően az adott embrió a páciens sikeres kezelési céljához, másrészt az embriónak a helye is meghatározó. A „maradék embriók” fogalmába gyakran
a nem jó minősítésű, se beültetésre, se fagyasztásra nem kerülő embriók nem számítanak bele, így mintegy kikerülnek az embriónak minősítés köréből. Más helyzetekben
azonban lehetnek olyan nem teljesen jó minősítésű embriók, amelyek beültetésre vagy
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fagyasztásra kerülnek, és ekkor teljes értékűen hangsúlyosak a diskurzusban, és egyértelműen embriókként kezelik őket. Egyes esetekben, az embrió helyétől függően, a
klinikán a páciensek felé történő kommunikációban ontológiai váltás történik. Ilyenkor a beültetés után vizuális és verbális eszközökkel is a kismama-baba párosítást sugallják, sok páciens pedig át is veszi ezt a szemléletet.
A meghatározó gyógykezelés-etikai keret mellett még több, más etikai keret is előfordult interjúinkban: tulajdonetikai keret, rokonságetikai keret, a tudomány fejlődéséhez kapcsolódó etikai keret, más páciensek segítéséhez kapcsolódó etikai keret,
puha életetikai keret. Puha életetikai szempontok elsősorban a fagyasztott embriók
további tárolása kapcsán merültek fel a beszámolókban – de úgy tűnt, hogy sokaknál
ekkor sem ezek voltak a döntéshozatal során a legfontosabb tényezők. A lombikeljárások egyik mellékterméke a maradék fagyasztott embriók nagy tömege, amelyek egy
része vélhetően soha nem kerül majd felhasználásra. Az interjúk alapján úgy tűnik,
sok páciens ezzel nincs tisztában, amikor az eljárás mellett dönt. A kezelések során a
páciensek elsősorban az eljárás adott szakaszára koncentrálnak, illetve a hőn óhajtott
terhességi célra, és nem gondolkodnak előre, mi lesz céljuk teljesülése után.
Az eredményeket nem lehet általánosítani – többek között a minta kis mérete és
a lehetséges szelekciós hatás miatt sem, hiszen akik vállalták az interjúkat, eltérhetnek azoktól, akik nem vállalkoztak rá. További korlátját jelentik a kutatásnak, hogy
csak női pácienseket kérdeztünk, csak egyetlen klinikán végeztünk megfigyelést,
és ott is csak korlátozott módon, különben pedig retrospektív módon kérdeztük az
interjúalanyokat, hogy emlékezzenek vissza az orvosi, klinikai kommunikációra.
Óvatosan kell bánni az oksági kijelentésekkel is, hogy mennyiben befolyásolhatta a
klinikai dolgozók szemlélete a páciensek percepcióit. Érvényesülhet egy olyan hatás
is, hogy mivel mind a klinikai dolgozók, mind a páciensek ugyanabban a társadalomban élnek, ezért mindkét csoport egyszerűen a tágabb társadalom normáit tükrözi
vissza. Ugyanakkor azt gondoljuk, hogy a potenciális társadalmi befolyáson túl amiatt lehetett az orvosi környezetnek kifejezett hatása, mert a tágabb környezet arra
nem ad olyan részletes útmutatást, mint a klinika, hogy mi számít embriónak és mi
nem. És ahogy láthattuk, a páciensek sok esetben a klinikaihoz hasonlóan konstruálták meg, hogy mit tekintenek embriónak és mit nem sorolnak ebbe a kategóriába.
Milyen gyakorlati implikációi vannak az eredményeknek? Míg Magyarországon az
embriókat felhasználó kutatási lehetőségek sok esetben nagyon korlátozottak, az interjúinkból az látszik, hogy kutatási célra egyesek nyitottak lennének maradék embrióikat
odaadományozni. Sőt lelkileg is jobb érzés lenne számukra, hiszen azt éreznék, hogy
felajánlásukkal másokon segíthetnek és a kutatás fejlődéséhez járulhatnak hozzá.
Felmerül az is, hogy jó, ha a páciensek már az elején, teljes körűen informálva vannak a lombikeljárás melléktermékéről, a maradék fagyasztott embriókról. Így ennek
a körülménynek a figyelembevételével tudják meghozni döntéseiket, hogy milyen
módon vállalják a lombikeljárást. Amiatt is fontos a megfelelő és körültekintő informálás, hogy ne álljon elő olyan helyzet, hogy csak évekkel később szembesülnek
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a döntések következményeivel, ami akkor okoz rossz érzést számukra. Ugyanakkor,
amennyiben nem olyan eljárást választanának, ahol sok maradék embrió képződhet (mert pl. nem kérnek hormonstimulációt, vagy csak annyi embriót hozatnak
létre, amennyit beültetnek), drasztikusan rontanák a sikerességük esélyét. További
potenciális érzelmi terhet jelenthetnének ezek az információk a párnak egy olyan
időszakban, amely amúgy is tipikusan nehéz számukra. Az interjúkból ugyanakkor
az is kirajzolódik, hogy az információ hiánya a kiszolgáltatottság érzését keltette a
páciensekben. Egyes esetekben úgy élték meg, hogy a kezelés során nem értették a
lépéseket – gyakran nem tudtak informált döntéseket hozni, ami frusztrációt okozott számukra egy emocionálisan amúgy is megterhelő élethelyzetben. Emiatt mégiscsak a minél teljesebb körű információ biztosítása válik fontossá. Brit meddőségi
klinikákon végzett empirikus vizsgálatok is arra a következtetésre jutottak, hogy az
etikailag komplex helyzetekben akkor tudnak a páciensek megalapozott döntéseket
hozni, ha részletesek és teljes körűek az egészségügyi dolgozóktól kapott információik (Williams et al. 2002; Ehrich et al. 2007). A páciensek alapjoga, hogy az összes
körülményt mérlegeljék autonóm döntéshozataluk során. Információ hiányában,
annak szándékos vagy nem szándékolt elhallgatása vagy torzítása kapcsán a teljes
informáltsághoz való páciensjog sérül (Kottow 2004).
Abstract: Ever since the birth of the first in vitro fertilization (IVF) baby in 1978, millions of infants
worldwide have been conceived with the help of IVF. The study discusses what ethical frameworks we
can see in the accounts of Hungarian IVF patients concerning their decisions about the embryo. The
article also discusses what employees of the infertility clinics are communicating to patients and how
they can influence their thinking. In the framework of the research, 20 semi-structured interviews
were carried out with patients as well as observations at an infertility clinic. Nowadays, when many
biopolitical decisions are passed on to patients, they have to make a number of different, often difficult
decisions in the course of their IVF treatment. Based on the interviews, the article presents that the
main ethical framework constructed by the interviewees is the therapeutic frame. An important feature
of this frame is the embryo hierarchy: the majority of interviewees constructed the picture of the
embryos in different ways, depending on time, place and biological characteristics, and primarily on
how they could contribute to their treatment purpose. Based on the interviewees’ accounts and our field
research, we aim also to reconstruct how the clinical environment further strengthens the usage of
the ethical frame. Strengthening is achieved, among other things, by the use of language codes, visual
content, and the use of ontological manipulation (when biological entities are presented to patients
in a substantially different nature according to what fate they proposed to have). In addition to the
dominant ethical framework, we discuss the minority ethical frameworks in discourses.
Keywords: reproductive technology, technology and society, IVF, ethics

Köszönetnyilvánítás
A kutatást az OTKA/NKFIH K 108981 számú kutatása tette lehetővé. Vicsek Lilla
munkáját a kutatás alatt az MTA Bolyai-ösztöndíja segítette. A szerzők köszönetet
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mondanak Takács Erzsébetnek a szakirodalomhoz kapcsolódó ötleteiért, Paksi Veronikának az interjúzásban besegítésért, az interjúalanyoknak, hogy ránk áldozták
az idejüket, valamint a 2017-es éves OTKA kutatási jelentés anonim értékelőjének,
aki az értékelés mellett jó tanácsokkal is segítette munkánkat.
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