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ELŐSZÓ 

Az olvasó, aki ezt a kötetet a kezébe veszi, bizonyára maga is sokat 

gondolkodott már a bölcsészettudományok hasznosíthatóságon – tehette 

ezt belső vagy külső perspektívákból. Amikor 2017 novemberében 

megrendeztük az első ABsolute – Alkalmazott Bölcsészet konferenciánkat, 

elsősorban mi is eltökélten azt szerettük volna bemutatni, hogy mennyi 

különböző módon hasznosítható az az elméletinek, elvontnak címkézhető 

tudás, mellyel mi, bölcsészek foglalkozunk. Akkor még nem sejtettük, hogy 

konferenciánk teljesen más gondolatmeneteket is elindíthat. 

Mi, bölcsészek ugyanis sokat beszélünk magunk között, különböző 

vizsgált dolgokról, de keveset mutatunk másoknak, illetve keveset beszélünk 

magunkról, ahogy magunk szerint, egymás szemében létezünk. Sokfélék 

vagyunk, de ez a sokféleség gyakran vezet minket szűk mezsgyékre, 

miközben humanitásunkból fakadóan éppen a széles horizontot hirdetjük. 

Konferenciánkkal célunk az volt, hogy megmutassuk magunkat az 

érdeklődő külső szereplőknek, hogy beszéljünk magunkról, és ezzel 

megerősítsük saját bölcsész identitásunk, mindehhez a sokféleséget, a 

különböző területről érkező, mégis gyakran egymással párbeszédbe lépő 

témákat hívva párbeszédünk témáiul. 

Konferenciakötetünkben ebből a széles palettából szerepelnek a 

legkülönbözőbb bölcsészettudományi területekről, témákból különböző 

mélységekig eljutó, néhol sokkal elméletibb, más esetben teljesen a 

gyakorlatra építő munkák. Reméljük, hogy böngészésük, elolvasásuk 

szemeket nyitnak és további párbeszédeket kezdeményeznek olyan 

területekkel is, amelyekre saját szakterületünkön tevékenykedve ritkán 

jutunk el, egyúttal bemutatnak különböző perspektívákat, melyekkel 

bizonyítást nyer: az általunk művelt tudományterületek a gyakorlatba 

helyezve még nagyobb társadalmi létjogosultságot kaphatnak. 

ELTE BTK HÖK Magyar Intézetek Képviselete  
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RUDOLF ANNA 
   

AZ ANGOLSÁG PROBLÉMÁJA  

A SVÉD IFJÚSÁGI IRODALOM MAGYARRA FORDÍTÁSÁBAN 

Megoldási stratégia a Harry Potter svéd és magyar kiadásain 

keresztül 

 

Az ifjúsági irodalom fordítójának lenni vitán felül az egyik legjobb 

munka a világon. Nálam jóval fiatalabbaknak szóló szövegekkel dolgozom, 

és senki sem köt bele, ráadásul ki se kell mozdulni hozzá otthonról. Van 

azonban egy fölöttébb kellemetlen mellékhatása: idővel az ember elfelejti, 

hogyan kell szórakozásból olvasni, és mindenütt, akarva-akaratlan 

hipotetikus fordítási problémákba botlik, amiken aztán hosszasan töpreng. 

A kortárs svéd ifjúsági irodalom jellemző nyelvhasználati jelensége, 

hogy a svéd szöveget angol szavak tarkítják. Ezek gyakorisága szerzőnként 

és művenként változó, akár oldalanként négy-öt mondatban is 

felbukkannak. Ráadásul nemcsak indulatszavak vagy interjekciók ezek, 

hanem névszók és ritkábban igék is, pl. ”jag fick fan whiplash”, ”en veritabel 

freakshow”, ”en creepy grimas”.1 A svéd hétköznapi nyelvhasználatra 

egyébként is jellemző az angol szavak beemelése, ez a tendencia tükröződik 

az ifjúsági regényekben. 

Mit tegyen a fordító? Két lehetősége van: vagy lefordítja az angol 

szavakat is, mintha azok is svédül lennének (és eltitkol egy fontos 

stíluselemet és kultúrspecifikus nyelvhasználati sajátosságot a magyar olvasó 

elől), vagy meghagyja angolul (és nyakatekert, esetlen toldalékolású, 

borzalmas mondatokat hoz létre, amiket az olvasó talán meg sem ért). Egyik 

kimenetel sem tűnik ideálisnak. 

                                                           
1 Mindhárom idézet Jenny Jägerfeld Jag är ju så jävla easy going c. regényének első 
néhány oldaláról származik. Kiemelések tőlem. 
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Fordításelméletek 

A fordítástudomány egyik alapkérdése a közelítő és távolító stratégiák 

közötti választás. A közelítés során azt a szöveget próbáljuk meg előállítani, 

amelyiket a szerző megírt volna, ha történetesen a célnyelven ír. A távolítás 

során a szöveget pontosan és maradéktalanul lefordítjuk, annak minden 

konnotációjával együtt. Ez a két véglet egybecseng a dilemmánkkal a 

közbeékelt angol szavak lefordítását vagy átvételét illetően. 

Aki a fordításelméletek között konkrét útmutatást szeretne találni, 

csalódni fog. Érvek mindkét attitűd mellett és ellen akadnak, konszenzus 

pedig nincsen. Mint arra Sohár rámutat, már az alapelveknél ellentmondásba 

ütközünk: nem lehetséges egyidejűleg minden, a forrásnyelvi olvasónak 

rendelkezésére álló információt átadni, és közben azonosíthatóan megőrizni 

egy szövegelemet.2 Hasonlót mond Vermes is, amikor a relevanciaelmélet 

alapján határoz meg irányelveket. Egy kommunikációs gesztus akkor megy 

végbe, hogyha az információátvitel maradéktalanul megtörténik, és ez nem 

kerül a befogadónak akkora erőfeszítésébe, hogy nem tudja dekódolni. Minél 

nagyobb a kulturális, nyelvi vagy történelmi távolság a forrás- és célnyelvi 

kultúrák között, annál nagyobb az erőfeszítés mértéke.3 Erre tesz rá még egy 

lapáttal, ha a gyerek- és ifjúsági irodalom mezsgyéjére tévedünk. Ezt a 

kategóriát mindig áthatja a didaktikai szellem, hiszen mindig felnőttek – a 

kiadótól a szülőig – döntik el, mi való a gyerek kezébe, s ezt a törekvést nem 

gátolja, hogy ellenőrizhetetlen, mit ért meg, és mi túl sok egy 

gyerekolvasónak, mi válik hasznára és mi lesz kárára. 

A gyerekirodalom fordítása pont ezért sokat tárgyalt terület. Mint 

O’Sullivan rámutat, a fordítás két, egymásnak ellentmondó cél elérésén 

munkálkodik. Egyszer szeretne idegen kultúrák megismerésére buzdítani, 

másfelől viszont minden egyenetlenséget, idegenséget lecsiszol a 

                                                           
2 SOHÁR 2015: 33 
3 VERMES 2004: 7–8 
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könyvekről, hogy érthetők legyenek.4 Az extrém honosítás pedig azt az 

érzetet kelti, mintha a világon mindenhol pontosan ugyanolyan neveket 

viselnének és ugyanúgy élnének az emberek, mint nálunk, ez a forrásnyelvi 

viszonyokat pedig semmibe veszi.5 

O’Sullivan referenciális – tehát a célnyelvi valóságban ismeretlen 

valóságelemekre vonatkozó – és ideológiai jellegű adaptációkat különböztet 

meg. Ez utóbbiak hagyományból, értékrendből adódó beidegződések, 

szorosan kötődnek a társadalmi tabukhoz, egyes viselkedések 

megítéléséhez.6 Ehhez Shavit annyit tesz hozzá, hogy a gyerekirodalmi 

fordítónak jogában áll bármiféle változtatást tennie a szövegen, de csak 

akkor, hogyha ez az olvasó érdekét szolgálja, vagy segíti a szövegértést.7 A 

magyar gyerekirodalom-fordítás is hagyományosan erősen domesztikáló 

jellegű; szép példája ennek, hogyha ugyanazt a szöveget gyerekek és felnőttek 

számára is kiadják, a két fordítás között komoly eltérések találhatók.8 

Mindebből két fontos gondolatot kell kiemelnem. Az egyik a 

célkorosztály kérdése. A gyerekirodalomban számos olyan működést 

(szövegelhagyást, betoldást, szándékos helyesírási hibák javítását, nyelvi 

tabusítást) elfogadhatónak tartunk, amelyekről szó sem lehetne „felnőtt 

irodalom” esetén. Ami gyerekeknek szól, legyen áramvonalas és könnyen 

fogyasztható, de ami felnőtteknek, az legyen intellektuális és komplex. Az 

átmeneti szerepű ifjúsági irodalom a két ideál között próbál lavírozni, és nem 

esni két szék közt a pad alá. 

A másik kulcskérdés az ideológiai meghatározottság. A szalonképesség 

kritériumai kultúránként eltérők, valószínűleg mind tematikailag, mind 

nyelvileg más számít elfogadhatónak egy magyar ifjúsági regényben és egy 

                                                           
4 O’SULLIVAN 2005: 65 
5 YAMAZAKI 2002: 57–58 
6 O’SULLIVAN 2005: 82–91 
7 SHAVIT 1986: 112–113 
8 KAPPANYOS 2015: 175–178 
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svédben. Ha tehát egyenes választ szeretnénk kapni a kérdésünkre, a fordítói 

praxishoz és az ifjúsági irodalmi kánonhoz kell fordulnunk. 

   

A kiadói gyakorlat 

Ha a magyarul megjelent kortárs svéd ifjúsági regényeket9 szeretnénk 

vizsgálni, nem kell teljesíthetetlen feladatra vállalkoznunk, ugyanis összesen 

öt darab könyvről van szó: Lindqvist két paranormális regényéről és a 

Sandberg-Elfgren szerzőpáros Engelsfors-trilógiájáról. Mind az öt kötetben 

találhatók angol elemek, ám ezek eltérő módon jelennek meg. A Hívj be! 

esetében egy-két indulatszó szerepel, illetve egy párbeszéd zajlik angolul egy 

külföldi férfi és egy fiatal svéd fiú között, tehát ez narratív szempontból is 

megalapozott. Az Élőhalottak! egyik fejezete angol, német, francia és spanyol 

sajtóközleményekből áll, amelyeknek nincs megadva a fordítása. Ezek 

azonban inkább illusztrációi a történetnek – arra utalnak, hogy a világsajtó is 

felfigyelt a paranormális jelenségekre. Mindkét könyv esetében a fejezetek 

mottókkal kezdődnek: ezek, ha az eredetiben svédek, le vannak fordítva 

magyarra; ha az eredetiben angolok, akkor megmaradnak annak. A szabály 

alól csak a Shakespeare-idézetek képeznek kivételt, amelyek ismert magyar 

fordításukban állnak. 

Az Engelfors három kötete jellemzően más képet mutat, itt ugyanis 

szép számmal megmaradtak a szövegben az angol elemek, pl. valaki 

foglalkozása day trader, playlist-et hallgat és T-shirt-öt visel. Péteri úgy 

fogalmaz, hogy csak azokat az angol szavakat hagyta meg, amelyeket gond 

nélkül be tudott illeszteni a magyar mondatba, és amiről feltételezte, hogy az 

olvasó is ismeri. Ez az összes előfordulásnak kevesebb, mint a fele. 

A végösszeg nem haladja meg 800 oldalas kötetenként a harmincat, ám 

már ez is elég volt ahhoz, hogy az olvasók észleljék. Bár sem a moly.hu 

                                                           
9 Kortárs ifjúsági alatt jelen esetben olyan regényeket értek, amelyek a 14 éves fölötti 
korosztályt célozzák, és eredetileg is 2000 után jelentek meg – tehát érintettek az 
angol közbeékelések trendjében. 
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könyves közösségi portál, sem a könyves blogok nem tekinthetők 

reprezentatív olvasói mintának, árulkodó, hogy csaknem minden recenzió 

nemcsak kitér erre a nyelvi jelenségre, de nehezményezi is. A leggyakoribb 

panasz, hogy ez tapintatlan eljárás, hiszen nem mindenki tud angolul; 

hiteltelen menőzés; illetve hogy az idegen szavak megakasztják az olvasást. 

Fel sem merül, hogy ez szándékos döntés eredménye: általános feltételezés, 

hogy a kiadó figyelmetlenségéből maradtak angol szavak a szövegben. Nem 

reflektálnak a tényre, hogy az eredeti svéd volt, nem angol. 

Mindez két szempontból érdekes számunkra. Egyrészt meglepő, hogy 

kimondottan kevés anomália is elég ahhoz, hogy az olvasó észrevegyen 

nyelvi jelenségeket, és ezekről sommás véleménye legyen – a fordítás 

minőségét is mindössze néhány szó alapján ítéli meg. Másrészt a magyar 

fiatalok nyelvhasználatában is akadnak angol jövevényszavak, bár közel sem 

olyan gyakorisággal, mint Svédországban. A cool, shit, swag, epic, deep, wow 

egyáltalán nem ismeretlen szavak, annyira nem, hogy – főleg az első kettő – 

eredetileg magyar nyelvű ifjúsági irodalomban is előfordulnak, mondjuk 

Mészöly Ágnesnél, Leiner Lauránál vagy Totth Benedeknél, csak ezekben az 

esetekben az olvasói felismeri a stílusértéküket. Feltételezhetjük tehát, hogy 

az angol szavaknak kissé más szerepe, jelentősége és funkciója van svédül, 

mint magyarul. 

   

Interkulturális magyarázatok 

Közhelyértékű adat, hogy a svédek idegennyelvtudása messze 

felülmúlja az európai uniós átlagot, míg mi, magyarok a sereghajtók közé 

tartozunk. Bár mindkét országban angolul tudnak a legtöbben, ez északon 

86%-ot jelent, nálunk mindössze 20% vallja, hogy képes angolul párbeszédet 

folytatni. Nálunk a népesség 65%-a nem beszél semmilyen nyelvet, ugyanez 

az arány náluk mindössze 9%.10 A nagyságrendi eltérés okainak felderítésére 

                                                           
10 EUROBAROMÉTER 2012: 15, 21 
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nem vállalkozom, mindössze egy aspektusát szeretném megvilágítani: az 

iskolai nyelvoktatásét. 

A svéd középiskolai kimeneti követelmények az engelska 6 tanegységet 

írják elő, illetve egyes felsőoktatási intézmények elvárják, hogy a következő, 

engelska 7 tárgyat is teljesítsék a hozzájuk jelentkezők. Ezek a tárgyak a Közös 

Európai Keretrendszer szerint rendre a C1 (felsőfok), illetve C2 (mesterfok) 

szinteknek feleltethetők meg. A magyar iskolarendszer nem írja elő az angol 

nyelv tanulását, és a kétszintű érettségiben szerzett végbizonyítvány 

középszinten B1, alapfokú, emelt szinten B2, középfokú nyelvtudást vár el. 

Ez pedig azt jelenti, hogy a svédek esetében, amikor valaki beszélt nyelvben, 

vagy egy író a regényében elejt egy angol szót, nem kell aggódnia, hogy a 

másik meg fogja-e érteni: jó oka van feltételezni, hogy igen. Sokkal kevésbé 

feltételez beavatottságot, egy bizonyos szociokulturális közeghez tartozást a 

nyelvtudás megléte, mint nálunk. 

A svédek és angolok történelme keresztezte egymást néhány 

alkalommal, és a közös germán alapszókincsen túl nagyon sok a svédben az 

angol eredetű jövevényszó. A magyar nyelv grammatikai berendezkedése 

erősen ellenáll az idegen szavaknak (főleg azoknak, amelyeknek írásképe és 

kiejtése nem esik egybe), és ezek legjobb esetben is csak kötőjelezéssel 

toldalékolhatók.11 A svédben is vannak toldalékok (a főnév határozottságát 

jelző -en és -et szuffixumok, vagy a genitiv -s), ezek kiejtéstől függetlenül 

bármelyik szó végére odabiggyeszthetők. Az -a képző szinte bármilyen 

idegen szóból igét képez, ami a gyenge ige paradigmája szerint ragozható. Ez 

a nagyfokú flexibilitás teszi lehetővé az alkalmi szókincsbővítéseket. 

A harmadik és egyben utolsó szempontomat leginkább interkulturális 

tudatosságnak lehetne nevezni. Ez a képesség (amelyet Yamazaki is hiányol), 

hogy tudatosan felismerjük: más országokban az emberek más nyelven 

                                                           
11 Ha például a példaként említett easy going melléknevet megpróbáljuk magyarul 
felsőfokba tenni, azonnal észleljük, hogy nyelvérzékünk kapitulál. 
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beszélnek, másként élnek, mások a szokásaik, mást esznek, máshogy hívják 

őket, másként káromkodnak, és így tovább. A nyelvtudásról szóló 

Eurobarométer kitér arra, hogy az EU állampolgárai hogyan vélekednek a 

fordításokról. A megkérdezettek 30%-a azt állítja, hogy az ő életében 

semmilyen szerepe nincs a fordításoknak, további 25% gondolja, hogy 

szerepük jelentéktelen. Ha mindennapi élet helyett kimondottan 

szórakozásra, filmekre, tévére és könyvekre kérdeztek, ugyanezek a számok 

18% és 22%.12 Fontos azonban leszögezni, hogy a kutatás módszertanilag 

önbevalláson alapul. Nem arról van szó tehát, hogy tízből négy európai nem 

fogyaszt fordításokat, sokkal inkább arról, hogy nem tud róla, hogy 

fordításokat fogyaszt. Ezt támasztja alá az a tény is, hogy minél iskolázottabb 

valaki, illetve minél több nyelvet beszél, annál hajlamosabb számottevőnek 

tulajdonítani a fordításokat.13 

Nem is lehet ezért hibáztatni senkit, hiszen a fordítások – minél 

domesztikálóbb jellegűek, annál inkább – igyekeznek elleplezni az idegen 

eredetre utaló jeleket. Hasonló ez a filmfordításokhoz: a feliratos film 

minden megszólalásnál emlékeztet rá, hogy mindez valahol máshol 

játszódik, a szinkronizált minden megszólalásnál próbálja erről elterelni a 

figyelmünket. A filmfogyasztási attitűdökben pedig komoly eltérések 

mutatkoznak a magyar és a svéd kultúrafogyasztó között. A svédek 96%-a 

feliratosan szereti nézni a külföldi műsorokat, és mindössze 1%, aki 

elzárkózik ettől, a magyarok mindössze 27%-a választja a feliratot, és 52% 

nem hajlandó megnézni, amit nem szinkronizáltak.14 Egy svéd számára 

hiteltelen és nevetséges, ha két amerikai színész egy amerikai filmben svédül 

                                                           
12 Magyarország és Svédország adatai között vannak eltérések, de ezek nem 
jelentősek. Lsd. EUROBAROMÉTER 2012: 126, 130. 
13 EUROBAROMÉTER 2012: 139–140 
14 EUROBAROMÉTER 2012: 119 
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beszél – miért tennék, amikor nem tudnak svédül? Hasonló aggállyal 

Magyarországon még nem találkoztam. 

Mindez azért fontos számunkra, mert ez az idegenséghez való attitűd, 

illetve a nyelvi hitelesség elvárása sokkal inkább az interkulturális tudatosság 

indikátorának tűnik, mint a nyelvtudásénak: ha a filmek feliratozása és az 

átlagos nyelvtudás szintje között egyértelmű összefüggés volna, akkor a régió 

másik szinkron-nagyhatalma, Németország semmivel sem állna jobban 

nálunk nyelvtudás terén. Másként fogalmazva, ha a svédek jobban elviselik 

nálunk, hogy egy külföldi idegen nyelven beszél, valószínűleg az irodalmi 

regiszterben is toleránsabbak az idegenséggel szemben. 

   

Harry Potter 

Azonban két különböző kultúra viszonyulása egy mindkettő számára 

idegen harmadikhoz a legjobban akkor hasonlítható össze, ha a lehető 

legtöbb szempontból azonos kontextusban vizsgáljuk meg. Erre a célra a 

Harry Potter sorozat első kötetének magyar és svéd kiadását választottam, 

több okból kifolyólag. Mindkét fordítás 1999 második felében jelent meg, 

két évvel a világsikert megpecsételő film előtt. Ez azt is jelenti, hogy a 

fordítóknak volt idejük kapkodás nélkül dolgozni, ami a későbbi kötetekről 

jóval kevésbé mondható el. J. K. Rowling könyvei gazdag névanyagukról 

híresek, emellett pedig expliciten brit közegben játszódnak, aminek 

köszönhetően rengeteg bennük a kulturálisan kötött szövegelem. 

Az angol forrásszövegben közel ötszáz adatpontot azonosítottam, 

ezeknek kerestem meg a magyar és svéd megfelelőit, és értékeltem őket 

alkalmazott fordítói stratégiák szempontjából. A tucatnyi azonosított 

stratégiát négy nagyobb csoportra osztottam, melyek az abszolút távolítástól 

(T2) az abszolút közelítésig (K2) terjednek. Abszolútnak tekintettem a 

végletes értékeket, tehát a betű szerinti átvételt az idegenítő oldalon, és a 

totális cserét vagy új névalkotást honosításnál. A további eseteket irányuk 

szerint távolítónak (T1), illetve közelítőnek (K1) jelöltem meg. 
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Bár a fordítói stratégiák gyakran eltérők, az irányuk ettől függetlenül 

megállapítható. Van példa egybeesésre is: egy epizódban Ron paisley mintás 

pizsamát visel. Ezt magyarul törökmintának vagy kasmírmintának nevezik, 

de a célközönségi olvasónak valószínűleg ez semmit sem mond. A svéd neve 

szintén paisley, de ez egyrészt kevéssé ismert, másrészt többnyire 

bútorkárpitokon, tapétákon fordul elő, nem házikabáton vagy hálóruhán, 

mint az angoloknál. Mindkét fordító úgy dönt, hogy veszni hagyja ezt a 

reáliát, így magyarul Ron csíkos, svédül rutig ’kockás’ pizsamát visel. Az 

eljárás azonos, ha a megoldás különböző is. 

Egy másik alkalommal Hagrid kunyhójában bukkan fel egy tea cosy. Ez 

egy sapkaszerű, steppelt anyagból készült tárgy, amit a teáskannára szokás 

húzni, hogy ne hűljön ki benne a víz – sem nálunk, sem a svédeknél nem 

ismert. A cselekményben semmiféle szerepet nem játszik, egyszerűen ott van 

az asztalon. Tóth a fordításában teáskancsónak nevezi, Gedin pedig új szót 

hoz létre: nála a hozzávetőleg teakapucninak fordítható tehuv lesz a 

megoldás. Mindkettő megoldás K2 besorolást kapott, noha ránézésre 

eltérők. 

Látványos eltérés mutatkozik az ételek megnevezésénél is. A svéd 

fordítás a gondos és részletes körülírásokat választja (pl. a trifle nevű desszert 

sockerkaka med vaniljkräm och grädde lesz ’piskóta vaníliaöntettel és tejszínnel’), 

míg a magyarból a komplikáltabb fogások egy az egyben kimaradnak, vagy 

általános, sem az angol, sem a magyar kultúrában nem jellegzetes ennivalókra 

cserélődnek ki. Ez a svéd megoldás T1-es, a magyar K1/K2-es 

besorolásokat kapott. 

A teljes névanyag statisztikai elemzése mindössze annyit árult el, hogy 

a svéd fordítás inkább távolító jellegű, a magyar inkább közelítő, és nagy 

eltérések a szélső értékeknél találhatók. A svéd fordítás leggyakrabban T2 

típusú stratégiákat, a magyar K1-eseket használ. Az adatbázist tematikailag 

három nagyobb (és több kisebb) korpuszra osztottam: személynevekre 
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(beleértve az állatokat és lényeket is), brit kulturális reáliákra, valamint a 

varázslók világának reáliáira. A három nagy csoportra szűkítve jóval 

termékenyebb számadatokat kapunk. 

Teljes elemzésre most nem vállalkozom, mindössze néhány fontosabb 

jellemzőre mutatok rá. Elsőként arra, hogy a brit kulturális reáliák 

csoportjában gyakorlatilag egyforma képet mutat a két vizsgált fordítás, 

lényegileg nincs különbség abban, ahogy a tipikusan angol jelenségeket, 

mértékegységeket, szokásokat kezelik. A célnyelvitől különböző társadalmi 

valóság idegen elemeivel szemben egyformán, többnyire közelítő 

eljárásokkal bánnak. 

   

1. táblázat: A névanyag megoszlása tematika és fordítói stratégia szerint  

nyelv T2 T1 K1 K2 

n
ev

ek
 magyar 115 8 18 26 

svéd 147 6 8 2 

b
ri

t 

magyar 0 17 79 20 

svéd 3 18 74 21 

v
ar

áz
s magyar 7 20 66 34 

svéd 15 23 67 17 

   

A magyar Harry Potter-fordítás a kreatív névadásairól híres, míg a svéd 

kiadásban programszerűen nem fordítanak neveket, mert úgy érzik, az a 

hitelesség rovására menne.15 Ennek ismeretében a nevek kategóriájában 

inkább az a meglepő, hogy mennyire kicsi a különbség a svéd és a magyar 

adatsorok között. A svéd változatban az összes személynév megmaradt 

                                                           
15 FRIES-GEDIN 2002 
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eredeti formájában, a K1, K2 oszlopokban a kísértetek és fiktív történelmi 

személyek neve szerepel. 131 név16 közül mindössze 26-on változtatott 

Tóth. Ezek túlnyomórészt a tankönyvlistán szereplő írók és a tanári kar egy 

részének családnevei, az állatnevek, valamint a svédben is lefordított 

ragadványnevek. 

A harmadik kategória a másik kettő jellegzetességeit látszik ötvözni: a 

két középső darabszám szinte azonos, a két szélsőben pedig nagyságrendi 

eltérések mutatkoznak. Ez annak tudható be, hogy a varázsvilág reáliái 

között akadnak kulturális reáliák és névszerű alakulatok (pl. márkanevek, 

iskolai házak). Mindkét fordítás következetesen ugyanolyan irányelveket 

követ, mint az előző két csoportban. 

Bár mikroszinten sok az eltérés, a két fordítás közötti legfontosabb 

különbség látványos: a magyar fordítás szinte válogatás nélkül domesztikál, 

míg a svéd a nyelvi jellegű, de kulturálisan nem kötött elemeket (pl. beszélő 

nevek) következetesen nem fordítja. Fontos megemlíteni, hogy egyik fordító 

sem utal rá (interjúkban sem), hogy ebben a döntésében bármi formabontó, 

a nemzeti fordításhagyománytól eltérő volna.17 

   

Következtetések 

Nincs más hátra, mint megválaszolni a kérdést: mit tegyen a svédes 

műfordító, ha angol közbeékelésekkel találja magát szemben egy ifjúsági 

regényben. Nyilvánvaló, hogy egyértelmű, kategorikus válasz erre a kérdésre 

nem adható, de rábukkantunk néhány megfontolásra érdemes tényezőre. 

Bár egyetlen mérés alapján nem lehet általánosítani, valószínű, hogy az 

átlagos magyar olvasó hajlamosabb megütközni, ha idegen szóba botlik egy 

szövegben, mint egy svéd tenné, már csak azért is, mert kevésbé tud angolul. 

Egy angol szó mind fonetikailag, mind grammatikailag nehezebben 

                                                           
16 Ahol indokolt, a keresztneveket és családneveket külön adatként értékeltem. 
17 ROWLING, J. K.; FRIES-GEDIN 2002; ROWLING, J. K.; TÓTH 2011 
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integrálható egy magyar szövegbe, mint egy svédbe. A magyar 

kultúrafogyasztó nem szereti, hogyha kizökkentik az illúzióból, és 

emlékeztetik rá, hogy a mű eredendően egy másik országban, más nyelven 

született. 

Másfelől úgy tűnik, hogy az olvasó sokkal jobban figyel a nyelvi 

jelenségekre, mint várnánk: elég hozzá könyvenként harminc szó – akár az 

Engelsfors-trilógia esetében a közbeékelések, akár a Harry Potternél a 

szellemes nevek –, hogy feltűnő, általános jellegzetességként értékelje. 

Mindkét típusú jelenség kizökkent az olvasásból, azért is veszi észre az 

olvasó, csak az egyiket bosszantónak, a másikat zseniálisnak értékeli. 

Ennek fényében könnyű lenne azt mondani, hogy ne foglalkozzunk az 

angol szavakkal, ezeket is le kell fordítani, mintha svédül volnának, ezt várja 

el az olvasó. Nem biztos azonban, hogy a könnyű válasz azonos a jó 

válasszal, sem az, hogy jó az olvasónak, ha megkapja, amit akar. Ellenben 

megalapozottan állítható, hogy figyelmeztetés nélkül nem lehet az olvasóra 

angol szavakkal teletűzdelt szöveget zúdítani; ezzel azt kockáztatjuk, hogy 

megrendül a bizalma a könyvben, a fordítóban, de akár a kiadói márkában 

is. A kérdésnek tehát komoly tétje van, és ez azt jelenti, hogy eldöntése 

túlmutat a műfordító kompetencia határán. Ilyen esetben a szerkesztőnek, a 

kiadóvezetőnek, a fordítónak, akár a marketingesnek is közösen kell 

mérlegelnie a lehetőségeket. Megoldás lehet az angol szavak szlengre 

cserélése, a totális vagy részleges eltűntetése, ahogy a teljes megőrzés is. 

A kulcsmomentumot a kérdéses nyelvi jelenségek funkciójának 

feltérképezésében látom. Meg kell vizsgálni, milyen szerepet tölt be a 

forrásnyelvi szövegben az idegen nyelvű közbeékelés, vannak-e narratív 

következményei, milyen stílusértékkel bír. Ezzel párhuzamosan pedig el kell 

dönteni, mi a célunk magyar kiadással, szórakoztató vagy szépirodalomnak 

szánjuk-e, ki a célközönségi olvasónk, mennyi értelmezési erőfeszítést 

várhatunk el tőle, és ehhez milyen segítséget fogunk adni neki. 
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VASZECSKO KARINA 
   

EGY KÁRPÁTALJAI TELEPÜLÉS  

JELENKORI NÉVADÁSÁNAK SAJÁTOSSÁGAI 
 

Az ember, amióta beszél, megnevezi társait, a körülötte levő helyeket, 

állatokat, objektumokat. A beszéd közszavaival együtt jöttek létre a nevek is. 

A magyar névadás kezdeti korszakáról nagyon keveset tudunk. Grétsy 

László szerint „a ma emberének általában tetszenek az idegen, kevéssé 

hagyományos, valamint a népszerű személyek, táncdalénekesek, filmsztárok 

által a felszínre dobott nevek, mégpedig a hagyományos, patinás nevek 

rovására".18 

Tudományos vizsgálódásom során e megállapítást kívántam 

alátámasztani, netán cáfolni a csapi lakosság viszonylatában. A szakirodalom 

tanulmányozása során arra a következtetésre jutottam, hogy a legcélszerűbb 

kutatási módszer, mellyel teljes képet adhatok kutatásom tárgyáról, a 

közvetett megfigyelés módszere, mely kiegészült a kikérdezés módszerével, 

interjú formájában.  

A kutatás reprezentatív, a Csapi Református Egyház anyakönyveit 

használtam fel. A katolikus anyakönyvekhez nem állt módomban 

hozzáférni. A neveket két periódusra osztottam a könnyebb átláthatóság 

érdekében (1993–2000, 2001–2016). A kutatás során 104-féle női nevet és 

91-féle férfinevet különítettem el. Gyakoriságuk és eredetük szerint 

vizsgáltam az összegyűjtött neveket. Korszakokra felosztva, külön vizsgáltam a 

férfi- és női neveket, elkülönítettem az egyházi és világi eredetűeket. 

Kutatásomat szülővárosomban, Csapon végeztem. Móricz Kálmán A 

KMKSZ megalakulása című írásában azt a gondolatát fejti ki, hogy Csapon 

                                                           
18 GRÉTSY 1970: 160 
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nem a magyarok asszimilációja jellemző, hanem inkább az, hogy a magyarok 

közé olvadnak be más nemzetiségűek.19 

 

A keresztnevek gyakoriság szerinti vizsgálata (1993–2000; 2001–2016) 

Az első periódusban 1993–2000 között 47 női név szerepelt, amelyet 

77 személy viselt. A leggyakoribb nevek közé tartoznak a Szabina (5), a 

Bettina (4), a Krisztina (4), a Marianna (4). Kevésbé voltak gyakoriak az 

Anikó, a Gizella, a Mária, a Karina, a Vivien, a Melinda, a Tímea nevek, 

amelyek mind csupán egyszer fordultak elő. 

1. táblázat: A női nevek 

Sorszám Név 1993-2000 2001-2016 Összesen 

1. Adrienn – 1 1 

2. Ágnes – 1 1 

3. Alekszandra 3 1 4 

4. Alexandra 2 4 6 

5. Alexandra-Erzsébet – 1 1 

6. Andrea 2 1 3 

7. Anikó 1 – 1 

8. Anita 1 2 3 

9. Anna 1 2 3 

10. Anna-Krisztina 1 – 1 

11. Anna-Mária 1 2 3 

12. Anna-Bella-Szidónia – 1 1 

13. Annuska 1 – 1 

14. Anzsela 1 – 1 

15. Barbara – 1 1 

16. Beáta 3 – 3 

17. Bianka – 3 3 

18. Bianka-Ivett – 1 1 

19. Bettina 4 – 4 

20. Boglárka 2 – 2 

21. Brigitta – 1 1 

22. Dájána – 1 1 

                                                           
19 MÓRICZ 1989: 12 
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23. Daniella-Dolorese – 1 1 

24. Diána 1 1 2 

25. Dianna – 1 1 

26. Dóra 1 1 2 

27. Dorina – 4 4 

28. Dominika – 1 1 

29. Edina – 1 1 

30. Elza – 1 1 

31. Emilia – 1 1 

32. Edera – 1 1 

33. Emese-Natália – 1 1 

34. Emese-Vivien – 1 1 

35. Eszter – 3 3 

36. Eugénia – 1 1 

37. Éva 1 2 3 

38. Evelin – 2 2 

39. Fanni – 1 1 

40. Flóra – 1 1 

41. Friderika – 1 1 

42. Fruzsina – 3 3 

43. Gabriella 1 – 1 

44. Glória-Kornélia – 1 1 

45. Gizella 1 – 1 

46. Ilona – 4 4 

47. Irma – 1 1 

48. Ivett 1 – 1 

49. Izolda 1 – 1 

50. Jázmin – 4 4 

51. Johanna-Lilla – 1 1 

52. Julianna – 2 2 

53. Júlia – 1 1 

54. Kamilla 1 4 5 

55. Karina 1 2 3 

56. Karolina – 1 1 

57. Karolina-Viktória – 1 1 

58. Katalin 2 1 3 

59. Klaudia 3 1 4 

60. Klódia 1 – 1 

61. Krisztina 2 2 4 
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62. Laura – 2 2 

63. Lilia 1 – 1 

64. Lilla – 1 1 

65. Liliána – 2 2 

66. Lívia – 1 1 

67. Lüszien 1 – 1 

68. Maja – 1 1 

69. Mária 1 – 1 

70. Mária-Magdolna – 1 1 

71. Marianna 4 1 5 

72. Melinda 1 2 3 

73. Melissza 1 1 1 

74. Mercédesz – 2 2 

75. Nenszi – 1 1 

76. Nikol 1 – 1 

77. Nikolett 2 2 4 

78. Nikoletta 2 4 6 

79. Nikoletta-Beáta – 1 1 

80. Noémi – 1 1 

81. Patrícia – 1 1 

82. Petra – 1 1 

83. Piroska 1 – 1 

84. Ramóna – 1 1 

85. Rebeka-Sára – 1 1 

86. Regina – 1 1 

87. Renáta – 1 1 

88. Réka-Virág – 1 1 

89. Rozália – 1 1 

90. Siki-Lora – 1 1 

91. Szabina 5 – 5 

92. Szonja-Erzsébet – 1 1 

93. Sznyizsána 1 – 1 

94. Tímea 1 – 1 

95. Valéria – 1 1 

96. Vanda 1 – 1 

97. Vanessza 1 2 3 

98. Veronika 3 5 8 

99. Vivien   1 2 3 

100. Vivien-Éva – 1 1 
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101. Viktória 2 2 4 

102. Zsanett 2 – 2 

103. Zsanetta 1 – 1 

104. Zsófia – 4 4 

 

A második periódusban sokkal színesebb volt a nevek tárháza. 2000 és 

2016 között 79 név szerepelt, 128 alkalommal. A korszakot jellemzi a 

kettősnevek használata. A leggyakrabban használt keresztnevek az 

Alexandra, a Veronika, a Zsófia, a Nikoletta. 

   

2. táblázat: A leggyakoribb női nevek 

Név 1993-2000 2001-2016 Összesen 

Alekszandra 3 1 4 

Alexandra 2 4 6 

Bettina 4 – 4 

Eugénia – 4 4 

Ilona – 4 4 

Kamilla 1 4 5 

Klaudia 3 1 4 

Krisztina 2 2 4 

Marianna 4 1 5 

Nikolett 2 2 4 

Nikoletta 2 4 6 

Veronika 3 5 8 

 

3. táblázat: A legritkább női nevek  

Név 1993-2000 2001-2016 Összesen 

Adrienn – 1 1 

Ágnes – 1 1 

Andrea 2 1 3 

Anikó 1 – 1 

Anita 1 2 3 

Anna 1 2 3 

Anzsela 1 – 1 

Barbara – 1 1 

Boglárka 2 – 2 

Brigitta – 1 1 

Dominika – 1 1 

Edina – 1 1 
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Elza – 1 1 

Emilia – 1 1 

Edera – 1 1 

Fanni – 1 1 

Flóra – 1 1 

Friderika – 1 1 

Gabriella 1 – 1 

Ivett 1 – 1 

Izolda 1 – 1 

Karolina – 1 1 

Noémi – 1 1 

Patrícia – 1 1 

Petra – 1 1 

Piroska 1 – 1 

Ramóna – 1 1 

Regina – 1 1 

Renáta – 1 1 

Sznyizsána 1 – 1 

Tímea 1 – 1 

Valéria – 1 1 

 

Kutatásom során arra figyeltem fel, hogy – a két periódust összevetve 

– a Veronika név szerepelt a leggyakrabban. Az is kiderült, hogy a névdivat 

nagy változáson ment keresztül. A 2001–2016 közötti periódusban több 

olyan eset fordult elő, amikor a gyermeknek két nevet adtak, például Vivien–

Éva, Rebeka–Sára vagy Johanna–Sára, valószínűleg azért, mert a legtöbben 

különleges nevet szerettek volna gyermeküknek.  Azonban vannak nevek, 

amelyek mindkét periódusban népszerűek voltak: Alexandra, Kamilla, 

Nikoletta, Klaudia. 

Az első korszakban (1993 és 2000 között) 52 férfinevet vizsgáltam, 

amelyet 110 személy viselt. Ezek közül a leggyakoribbak a Zoltán (7), a 

Viktor (7), a Dávid (7), a József (5) és a Norbert (5). 

A második periódusban 71 név szerepelt a névanyagban. 2001–2016 

között 150 férfi keresztelkedett a református egyházban. Megfigyeltem, hogy 

a második korszak során sokkal választékosabb volt a névadás. A 
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leggyakrabban használt nevek között itt is a Zoltán (8), a Viktor (8), a Dávid 

(9), a Lajos (6), a Krisztián (6) szerepeltek. 

4. táblázat: Férfinevek 

Sorszám Név 1993-2000 2001-2016 Összesen 

1. Ádám – 2 2 

2. Ákos 1 1 2 

3. Albert – 1 1 

4. Aleksz 3 1 4 

5. Alex – 4 4 

6. András 4 4 8 

7. Anton 1 – 1 

8. Áron 1 1 2 

9. Árpád 1 – 1 

10 Artur 1 2 3 

11. Artyom – 1 1 

12. Attila 4 2 6 

13. Attila-Krisztián – 1 1 

14. Balázs – 1 1 

15. Barnabás 1 – 1 

16. Béla 3 – 3 

17. Bence – 1 1 

18. Benjámin – 1 1 

19. Bertalan 1 – 1 

20. Csaba 2 – 2 

21. Dániel 1 6 7 

22. Dávid 7 9 16 

23. Denisz – 1 1 

24. Devila-Farkas – 1 1 

25. Dominik – 1 1 

26. Eduard 1 1 2 

27. Emil – 1 1 

28. Erik 1 2 3 

29. Erik-Ernő 1 – 1 

30. Ferenc 2 1 3 

31. Flórián 1 – 1 

32. Gábor 2 2 4 

33. Gergely 1 2 3 

34. Gergő 1 2 3 

35. György 3 2 5 

36. Gyula 1 3 4 

37. Imre 1 – 1 

38. István 3 5 8 
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39. János 1 2 3 

40. Jenő 1 – 1 

41. József 5 3 8 

42. Károly 2 – 2 

43. Kiril-Dániel – 1 1 

44. Kornél 1 1 2 

45. Kristóf – 1 1 

46. Kristóf-Dániel – 1 1 

47. Krisztián 2 6 8 

48. Krisztofer – 1 1 

49. Lajos 2 6 8 

50. László 4 1 5 

51. László-Flórián – 1 1 

52. Levente – 2 2 

53. Makszimiliján – 1 1 

54. Marcel – 1 1 

55. Márk 1 3 4 

56. Márkó – 1 1 

57. Márkosz – 4 4 

58. Márk-Ádám 1 – 1 

59. Martin – 1 1 

60. Máté 1 4 5 

61. Máté-Zsigmond – 1 1 

62. Maxim – 2 2 

63. Miklós – 1 1 

64. Milán – 2 2 

65. Nikolasz – 2 2 

66. Noel – 1 1 

67 Norbert 5 – 5 

68. Olivér – 1 1 

69. Pál 1 – 1 

70. Pál-Farkas 1 – 1 

71. Patrik – 2 2 

72. Péter 2 1 3 

73. Richárd – 1 1 

74. Róbert 4 3 7 

75. Roland 2 – 2 

76. Roland-Róbert – 1 1 

77. Rudolf 1 – 1 

78. Ruszlán 1 – 1 

79. Sándor 2 3 5 

80. Szergej – 2 2 

81. Tamás 3 2 5 

82. Tibor 1 1 2 
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83. Valentin – 1 1 

84. Viktor 7 8 15 

85. Vilmos – 1 1 

86. Vlagyimir 1 – 1 

87. Vladiszláv – 1 1 

88. Zoltán 7 8 15 

89. Zsolt 1 – 1 

90. Zsolt-Dominik – 1 1 

91. Zsombor – 1 1 

 

5. táblázat: A leggyakoribb férfinevek 

Név 1993-2000 2001-2016 Összesen 

Dávid 7 9 16 

Zoltán 7 8 15 

Viktor 7 8 15 

András 4 4 8 

István 3 5 8 

József 5 3 8 

Krisztián 2 6 8 

Lajos 2 6 8 

 

A férfinevek, bár sokszínűek voltak mindkét periódusban, a Dávid, a 

Zoltán, a Viktor, az András, az István név mindkét korszakban jelen voltak. 

Kutatásom ezen részének eredményeképp elmondhatjuk, hogy a 

legterheltebb a Dávid név volt, amely az általam vizsgált férfinevek 

összességének 6 %-át teszi ki.  

6. táblázat: A legritkább férfinevek 

Név 1993-2000 2001-2016 Összesen 

Albert – 1 1 

Balázs – 1 1 

Barnabás 1 – 1 

Bence – 1 1 

Benjámin – 1 1 

Bertalan 1 – 1 

Denisz – 1 1 
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Devila-Farkas – 1 1 

Dominik – 1 1 

Eduard 1 1 2 

Emil – 1 1 

Erik-Ernő 1 – 1 

Flórián 1 – 1 

Imre 1 – 1 

Jenő 1 – 1 

Károly 2 – 2 

Kiril-Dániel – 1 1 

Kornél 1 1 2 

Kristóf – 1 1 

Kristóf-Dániel – 1 1 

Krisztofer – 1 1 

László-Flórián – 1 1 

Levente – 2 2 

Makszimiliján – 1 1 

Marcel – 1 1 

Márkó – 1 1 

Márk-Ádám 1 – 1 

Martin – 1 1 

Máté-Zsigmond – 1 1 

Maxim – 2 2 

Miklós – 1 1 

Milán – 2 2 

Nikolasz – 2 2 

Noel – 1 1 

Olivér – 1 1 

Pál 1 – 1 

Pál-Farkas 1 – 1 

Patrik – 2 2 

Richárd – 1 1 

Roland 2 – 2 

Roland-Róbert – 1 1 

Rudolf 1 – 1 

Ruszlán 1 – 1 

Szergej – 2 2 

Tibor 1 1 2 
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A két korszakot összevetve több következtetést is levonhatunk. Az 

egyik, hogy a 2001–2016 közötti periódusban sokkal gyakoribbak a kettős 

nevek. A második általam vizsgált korszakban már több ukrán, illetve orosz 

név került elő, például az Artyom, az Emil, a Vlagyimir, a Vlagyiszláv, aminek 

oka, hogy Csapon az idő múlásával egyre több ukrán és orosz személy él. 

Ezen felül, mindig a hagyományos magyar személynevek dominálnak 

névválasztáskor, hiszen a Dávid, a Zoltán, a Viktor, az András név mindkét 

korszakban a leggyakoribb nevek között szerepelt. 

   

A keresztnevek eredet szerinti vizsgálata 

A keresztnevek eredet szerinti vizsgálatánál Fercsik Erzsébet és Raátz 

Judit munkáját használtam fel.20 Így az eddigi korszakokra felosztva, külön 

vizsgáltam a férfi- és női neveket két típusra osztva: egyházi és világi 

eredetűek. 

Az 1993–2000-es évek közötti periódus női neveinek eredet szerinti 

vizsgálatát foglalja össze a 7. táblázat. 

7. táblázat: A női nevek eredet szerinti eloszlása (1993-2000) 

Világi eredetű nevek Egyházi nevek 

Alekszandra (3), Alexandra (2), Andrea 

(2), Anikó (1), Anita (1), Beáta (3), Bettina 

(4), Boglárka (2), Diána (1), Gizella (1), 

Kamilla (1), Karina (1), Katalin (2), 

Klaudia (3), Klódia (1), Krisztina (2), Lilia 

(1), Marianna (4), Melinda (1), Nikol (1), 

Nikolett (2), Nikoletta (2), Piroska (1), 

Szabina (5), Sznyizsána (1), Tímea (1), 

Vivien (1), Viktória (2), Zsanett (2)  

– összesen 80,5 % 

Anna (1), Beáta (3), Dóra (1), Éva (1), 

Gabriella (1), Mária (1), Veronika (3)  

– összesen 19,5 % 

 

                                                           
20 FERCSIK – RAÁTZ 2009: 439. 
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Az első periódusban határozottan a világi eredetű nevek dominálnak. 

Az egyházi neveket összesen csupán 11 ember viselte a korszakban, ami a 

névanyag 19,5 százalékát teszi ki. Az eredményt az 1. ábra mutatja be. 

 

1. ábra: Csap női neveinek eredet szerinti vizsgálata 1993 és 2000 között 

 

A második periódust, a 2001–2016 közötti időszakot szemlélteti a 8. 

táblázat. 

8. táblázat: A női nevek eredet szerinti eloszlása (2001-2016) 

Világi eredetű nevek Egyházi eredetű nevek 

Adrienn (1), Alekszandra (1), Alexandra (4), 

Andrea (1), Anita (2), Barbara (1), Bianka 

(3), Brigitta (1), Diána (1), Dianna (1), 

Dominika (1), Edina (1), Eliza (1), Emilia 

(1), Eugénia (1), Evelin (2), Fanni (1), Flóra 

(1), Ilona (4), Irma (1), Julianna (1), Karina 

(2), Karolina (1), Katalin (1), Klaudia (1), 

Krisztina (2), Laura (2), Lilla (1), Maja (1), 

Marianna (1), Melinda (2), Nikolett (2), 

Nikoletta (4), Patrícia (1), Petra (1), Renáta 

(1), Rozália (1), Valéria (1), Vivien (2), 

Viktória (2), Zsófia (4)  

– 83,7 %. 

Anna (2), Dóra (1), Dorina (4), Eszter (3), 

Éva (2), Júlia (2), Noémi (1), Veronika (5)  

– 16,3%. 

A 2001–2016 közötti időszakban a csapi református egyházban 41 

világi eredetű nevet és 8 egyházi eredetű keresztnevet jegyeztek fel. 

19,5%

80,5%

Egyházi eredetűek

Világi eredetűek
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2. ábra: Csap női neveinek eredet szerinti vizsgálata 2001 és 2016 között  

A kutatás alapján a női névadással kapcsolatban azt vonhatjuk le 

következtetésképp, hogy bár mindkét periódusban a női névválasztáskor a 

világi keresztnevek voltak előnyben, az egyházi nevek közül egy nevet több 

személy is viselt. Ilyen a Beáta név, amelyet 1993–2000 között háromszor 

jegyeztek fel az anyakönyvbe, a Veronika, amely az első periódusban 

háromszor, a másodikban pedig ötször is szerepelt, 2001–2016 között 

továbbá gyakori volt az egyházi nevek közül a Dorina (4) és az Eszter (3). 

A férfi keresztnevek vizsgálata során szintén Fercsik Erzsébet és Raátz 

Judit tanulmányára21 hivatkoztam. 

9. táblázat: A férfinevek eredet szerinti eloszlása (1993-2000) 

Világi eredetű nevek Egyházi eredetű nevek 

Ákos (1), Aleksz (3), András (4), Anton (1), 

Árpád (1), Artur (1), Attila (4), Béla (3), 

Csaba (2), Erik (1), Ferenc (2), Gergely (1), 

Gergő (1), György (3), Gyula (1), Imre (1), 

István (3), Jenő (1), Károly (2), Kornél (1), 

Krisztián (2), Lajos (2), László (4), Márk (1), 

Norbert (5), Pál (1), Péter (2), Róbert (4), 

Roland (2), Rudolf (1), Sándor (2), Tibor 

(1), Viktor (7), Vlagyimir (1), Zoltán (7), 

Zsolt (1) – 78,3%. 

Áron (1), Barnabás (1), Bertalan (1), Dániel 

(1), Dávid (7), Gábor (2), János (1), József 

(5), Máté (1), Tamás (3) – 21,7 %. 

                                                           
21 FERCSIK – RAÁTZ 2009 

16,3

83,7%
Egyházi eredetűek

Világi eredetűek
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Az első korszak (1993–2000) kutatási eredménye azt mutatja, hogy a 

férfineveknél gyakoribb az egyházi eredetű nevek használata. Kiemelném, 

hogy a bibliai Dávid név a világi Zoltán és Viktor mellett a korszak 

legkedveltebb neve, hiszen ezt a három keresztnevet adták legtöbbször a 

perióduson belül születő gyermekeknek. 

 

3. ábra: Csap férfi neveinek eredet szerinti vizsgálata 1993 és 2000 között 

 

A második periódusban, a 2001–2016 között született fiúk nevének 

összesítését tartalmazza a 10. táblázat. 

10. táblázat: A férfinevek eredet szerinti eloszlása (2001-2016) 

Világi eredetű nevek Egyházi eredetű nevek 

Ákos (1), Albert (1), Aleksz (1), Alex (4), 

András (4), Artur (2), Artyom (1), Attila (2), 

Balázs (1), Bence (1), Dominik (1), Emil (1), 

Erik (2), Ferenc (1), Gergely (2), Gergő (2), 

György (2), Gyula (3), István (5), Kornél 

(1), Krisztián (6), Krisztofer (1), Lajos (6), 

László (1), Levente (2), Marcell (1), Márk 

(3), Márkó (1), Martin (1), Miklós (1), Milán 

(2), Nikolasz (2), Olivér (1), Patrik (2), Péter 

(1), Richárd (1), Róbert (3), Sándor (3), 

Szergej (2), Tibor (1), Valentin (1), Viktor 

(8), Vilmos (1), Vladiszláv (1), Zoltán (8), 

Zsombor (1) – 80,7%. 

Ádám (2), Áron (1), Benjámin (1), Dániel 

(6), Dávid (9), Gábor (2), János (2), József 

(3), Kristóf (1), Máté (4), Tamás (2) – 

19,3%. 

 

21,7%

78,3%

Egyházi eredetűek

Világi eredetűek
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A 2001–2016 között szereplő nevek rendszerezése során feltűnik, hogy 

bár a világi eredetű nevek többségben vannak, a leggyakrabban használt 

nevek között ott vannak az egyházi eredetű nevek is: Dávid (9), Dániel (6). 

 

4. ábra: Csap férfineveinek eredet szerinti vizsgálata 2001 és 2016 között 

A keresztnevek ilyen fajta rendszerezése átláthatóbbá teszi, hogy a 

névadás divatja mennyiben függ a személy korától. Bár a két periódus között 

nincs sok különbség, az ezredforduló után rohamosan megnőtt az idegen 

eredetű nevek használata, s kezd háttérbe szorulni a magyar nevek választása. 

Az utolsó periódusnál, főleg a fiúnevek közül tűnik ki, hogy az idő múlásával 

egyre több a szláv nevet viselő, mégis magyar templomban keresztelkedő 

Csapon: Artyom, Artur, Szergej, Valentin, később ugyanis egyre több 

vegyesházasságot kötnek a településen. 

A szakirodalom tanulmányozása során megfigyeltem, hogy Fercsik 

Erzsébet és Raátz Judit részletesen szemléltetik munkájukban a nevek 

eredetét.22 Ennek megfelelően a következő típusokat alakítottam ki. 

11. táblázat: A női nevek eredet szerinti részletes eloszlása 

latin Alekszandra, Alexandra, Andrea, Beáta, 

Diána, Dianna, Dominika, Emilia, Flóra, 

Gabriella, Júlia, Klaudia, Laura, Marianna, 

Petra, Piroska, Renáta, Szabina, Valéria, 

Veronika, Viktória (36,8%) 

                                                           
22 FERCSIK – RAÁTZ 2009: 439. 

19,3%

80,7%

Egyházi eredetűek

Világi eredetűek
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görög Ágnes, Barbara, Ilona, Katalin, Krisztina, 

Zsófia (10,5%) 

héber bibliai Anna, Eszter, Éva, Mária, Noémi (8,7%) 

francia Adrienn, Nikol, Nikolett, Zsanetta (7%) 

olasz Bettina, Karina, Nikoletta, Rozália (7%) 

germán Bianka, Edina, Irma (5,3%) 

magyar Boglárka, Lilla, Lívia (5,3%) 

spanyol Anita (1,7%) 

kelta Brigitta (1,7%) 

ógörög Dóra (1,7%) 

francia-angol Evelin (1,7%) 

szláv Sznyizsána (1,7%) 

német Gizella (1,7%) 

ír  Patrícia (1,7%) 

 

A férfineveket is hasonlóképp osztályoztam. 

12. táblázat: A férfinevek eredet szerinti részletes eloszlása 

latin Anton, Balázs, Bence, Dominik, Emil, Ferenc, Kornél, Marcell, 

Márk, Márkó, Martin, Pál, Tibor, Valentin, Viktor (21,4%) 

héber bibliai Ádám, Áron, Benjámin, Dániel, Dávid, Gábor, János, József, Máté, 

Tamás (14,2%) 

görög Aleksz, Alex, Gergely, György, István, Kristóf, Krisztián, Miklós, 

Nikolasz, Sándor (14,2%) 

régi magyar Árpád, Béla, Csaba, Gyula, Levente, Zoltán, Zsolt, Zsombor 

(11,4%) 

germán Albert, Erik, Imre, Lajos, Norbert, Richárd, Vilmos (10%) 

szláv Artyom, László, Milán, Szergej, Vlagyimir, Vladiszláv (8,5%) 

német Róbert, Roland (2,8%) 

török Ákos, Jenő (2,8%) 

török-magyar Károly (1,4%) 

ónémet Rudolf (1,4%) 
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ír Patrik (1,4%) 

gót Attila (1,4%) 

arámi Barnabás (1,4%) 

arameus  Bertalan (1,4%) 

magyar Gergő (1,4%) 

ismeretlen Artur (1,4%) 

latin-ófrancia Olivér (1,4%) 

görög-latin Péter (1,4%) 

 

A keresztnevek eloszlása viszonylag arányos, hiszen mindegyik 

periódusban, nemektől függetlenül a világi nevek domináltak, azonban, a 

legnépszerűbb nevek között egyházi neveket találunk. Továbbá mindkét 

nemnél a latin és a héber bibliai eredetű nevek voltak a legnagyobb arányban. 

Érdekességként kiemelném, hogy a férfinevek 8,5 százalékát a szláv eredetű 

nevek alkották, míg a női neveknél csupán egy szláv eredetű jelent meg. 

   

Összegzés 

A határontúli települések nyelvhasználata és névválasztása is 

különleges, hiszen azt befolyásolja a folyamatos együttélés más nemzetekkel. 

Kárpátalján a magyarajkú lakosság a szláv népek mellett él, ezért természetes, 

hogy néhány szláv nevet is átvesz. A jelenkori névhasználat vizsgálatát egy 

határmenti kis városban végeztem, Csapon, ahol a magyarok aránya jelenleg 

39,4%.  

Az első korszak leggyakoribb női nevei a Szabina, a Bettina, a Krisztina, 

a Marianna.  A második periódusban sokkal színesebb volt a nevek tárháza. 

2000–2016 között 79 név szerepelt, 128 alkalommal. A korszakot jellemzi a 

kettősnevek használata. A leggyakrabban használt keresztnevek az az 

Alexandra, a Veronika, a Zsófia, a Nikoletta. A férfinevek, bár sokszínűek 

voltak mind a két periódusban, a Dávid, a Zoltán, a Viktor, az András, az 

István név mindkét korszakban a leggyakoribb nevek között voltak. 
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A női nevek közül a latin (Andrea, Laura), a görög (Ágnes, Ilona) és a 

héber (Éva, Mária) eredetűek voltak a leggyakoribbak. A férfinevek közül 

szintén a latin eredetű nevekből volt a legtöbb (Balázs, Ferenc), majd 

egyforma arányban a görög (Aleksz, Kristóf) és a héber (Gábor, József). 

A kutatás kezdetén egy csapi református lelkipásztor segítségét kértem, 

hogy hozzáférjek az egyébként titkosított anyakönyvi kivonatokhoz. 

Szerettem volna fotókat készíteni ezekről, azonban ezt már nem 

engedélyezte. Sőt, én csak megtekinthettem ezeket az adatokat, a vizsgálat 

folyamán felhasznált neveket személyesen ő írta ki számomra. A 

keresztneveket először férfi- és női nevekre osztottam, majd gyakoriságukat 

vizsgáltam először. Miután ezzel végeztem, az összes név eredetét kerestem 

ki a Keresztnevek enciklopédiájából.23 Eredetük szerint egyházi és világi mivoltuk 

által csoportosítottam, majd a nemzeti eredetük szerint. A jövőben a 

katolikus egyházon belül keresztelt gyermekek keresztneveit is vizsgálni 

szeretném, hiszen a jelen kutatásban nem sikerült hozzáférnem ezen 

adatokhoz. 
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SANTAVECZ ANITA 
   

ARANY 200 BUSZ: 

A PETŐFI IRODALMI MÚZEUM MOZGÓKIÁLLÍTÁSA 

Ismeretterjesztő összefoglaló 

 

A Petőfi Irodalmi Múzeumban 2017 májusában nyílt meg a 200 éve 

született Arany János előtt tisztelgő kiállítás. Az alkotók az „Önarckép 

álarcokban” című tárlatnak készítették el az iskolai oktatást segítő, kiegészítő, 

országosan utazó változatát is. Az e célra átalakított „Arany 200 busz” 2017. 

július 10-től járja az országot. 

A különleges kiállítás egyedi látványvilággal bír. Különböző versek, 

képek, relikviamásolatok, tárgyak segítségével mutatja be Arany János 

életművét, kapcsolatait, költészetének jelentőségét. A buszba manuális 

játékok, illetve digitális eszközök is kerültek, melyek szórakoztató élményt 

nyújtanak, és az elmélyültebb tudás megszerzésére is alkalmasak. A falakon 

Arany-versek olvashatóak, a digitális sarokban pedig megtekinthetőek a 

költő szövegeinek kisfilmes adaptációi. A kiállítás a hagyomány és a 21. 

századi szemlélet sajátos keveredését reprezetálja.  

A nyári időszakban a busz különböző kulturális rendezvényeken, illetve 

irodalmi-művészeti fesztiválokon volt jelen, pl. Művészetek Völgye, 

Gombaszögi Nyári Tábor, XX. Mécs László Szabadegyetem, keszthelyi 

Helikon Múzeum, gyulai Várszínház, Kolozsvár, sümegi Kisfaludy 

Emlékház. Az „Arany 200 busz” ősztől, illetve 2018 tavaszától tovább 

folytatta megkezdett útját.   Ezek után főként városi könyvtárak, művelődési 

házak, múzeumok és a vidéki és határon túli magyarság kulturális, 

közoktatási intézményeinek vendége volt.  

A kiállítás ingyenes a látogatók számára. A fogadó intézményektől a 

parkolóhely biztosítását és villanyáram csatlakozási lehetőséget kéri a PIM. 

Azok az intézmények, amelyek szeretnék a busz szolgáltatásait igénybe 

venni, a múzeum honlapján találhatnak letölthető jelentkezési lapot. 
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1. ábra: Az Arany-busz kívülről. A busz oldalán a Toldi egyes részleteiről láthatunk 
illusztrációkat. 

 

A kiállítás kurátora Szilágyi Judit. A tárlat alkotói arra törekedtek, hogy 

minden látogató a saját érdeklődésének és tudásának szintjén kaphasson új 

információt Arany Jánosról. A busz külső felületén a Toldi egyes részletei 

láthatóak képregényes formátumban. A busz megtekintése előtt a 

gyerekeknek mágneses lapokat adnak a tárlatvezetők, amelyeken a Toldi 

szövegrészletei találhatóak. A játékban részvevőknek a busz oldalán található 

illusztrációkhoz kell illeszteniük a részleteket. A busz külső környezete is a 

Toldi-tematikát követi. A kiállítás interaktív közreműködést igényel a 

látogatók részéről. A busz előtti területen meg lehet emelni a Toldiban 

említett malomkövet és a petrencésrudat is. Egy asztalon számos Arany-

kötetet vehetnek kézbe az érdeklődők. A kiállítás a busz elején indul, ahol 

Arany-relikviákat tekinthetnek meg a látogatók. A busz oldalán képi és 

szöveges információ áll a megtekintők rendelkezésre. A falakon különböző 

versrészletek olvashatóak Aranytól, és a beépített képernyőkön képeket 
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láthatunk a költőről. Számos elektronikus panel található a buszban, ezeken 

érdekes, meglepő információk olvashatóak Aranyról. A busz hátsó részében 

található olyan rész is, amely az utókor Arany-recepcióját mutatja be. Ismert 

költők idézeteit, Aranyhoz kapcsolódó gondolatait olvashatjuk el a falon, pl. 

Nemes Nagy Ágnesét vagy Petri Györgyét. Itt négy ülés található, ez az 

elektronikai sarok, ahol a székek előtti falakon a képernyőkön 

megtekinthetőek a képi és a hangzó anyagok. A repertoárban szerepel több 

Arany-művet feldolgozó kisfilm, illetve klasszikus magyar irodalommal 

foglalkozó irodalomtörténészek ismertetik az Arany szövegeihez fűződő 

szemléleteiket. 

 

 

2. ábra: A busz belső része. Elöl a relikviákat találhatjuk a falon, hátul pedig a 
szövegeket és a képeket. 

 

 

A kiállítás tematikájában kiemelt szerepet kap a szöveg és a képiség 

viszonya. A kiállított reprezentációk erőteljesen operálnak a vizualitással. A 
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Tetemre hívás szövegét számos ruganyos gumiszál takarja el. A nézőnek, aki 

hozzá akar férni a szöveghez, szét kell húznia ezeket a szálakat, mintha 

erdőben gázolna és akkor látja meg a verset. 

 

 

3. ábra: A busz hátsó része elektronikai résszé lett alakítva. 

 

A PIM mozgókiállítása azt a célt valósítja meg, hogy a budapesti 

helyszínen lévő állandó kiállítást a vidéki településeken is láthassák az 

érdeklődők. A kiállítás minden korosztály számára érdekes lehet. A tárlat 

sokoldalúan közelíti meg a főalakot, Arany Jánost, akire a PIM Arany 200- 

busz alkotói méltóképpen próbáltak emlékezni. 
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ZALATNAY LÍDIA 
   

HOMOGENITÁS A PLURALIZMUSBAN 

Női írók helye a középiskolai kánonban 

 

Bevezető 

Dolgozatom a középiskolai irodalmi kánont, annak célkitűzéseit és 

tartalmát a feminista irodalomkritika és a gender szempontjainak 

érvényesítésével vizsgálja, illetve kísérletet tesz annak bizonyos szintű 

újragondolására. Célja nem elsősorban a címben szerelő, de a kánonból 

többnyire kimaradó női szerzők felsorolása, hanem olyan irodalomelméleti 

alapokra helyezett lehetséges irányok és alternatívák felvázolása lenne, 

amelyek adaptálhatóak a középiskolában, valamint az oktatásban 

meghatározó két irodalmi aktus, a kanonizáció és az interpretáció során. 

   

   

Kerettanterv – szempontok és szereplők 

Az iskolai irodalmi kánon vizsgálatakor az irodalomtudományos, 

valamint a pedagógiai megfontolások mellett kiemelten is nagy jelentősége 

van az ezt alakító és részben determináló oktatáspolitikai törekvéseknek. 

Azt, hogy ezen három tényező erőviszonyainak és hierarchiájának változása 

hogyan mutatkozik meg a pedagógiai, a tudományos és egyéb szempontok 

képviselése és érvényesítése során, jól mutatják az elmúlt években lezajlott 

és jelenleg is zajló, az oktatás egészen konkrét tartalmát érintő szakmai és 

ideológiai viták. Ez egyfajta illusztrációnak is tekinthető ahhoz 

kapcsolódóan, amit a kulturális emlékezetről Assmann akaratlagos 

emlékezésként, emlékezési kötelezettségként és az identitást folytonossá 

tévő, az önelképzelést formáló tevékenység eszközeként24, a kánonról írva 

                                                           
24 ASSMANN 2013: 18 
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Szegedy-Maszák pedig a kulturális termékek megkérdőjelezhető vagy meg 

nem kérdőjelezhető tényezőjeként határoz meg.25 

A vizsgálat első, leginkább kézenfekvő és objektívnek is tekinthető 

módja az irodalomtanítást részben determináló dokumentum, a jelenleg – a 

2018/19-es tanévben – hatályos középiskolai kerettanterv fontosabb 

célkitűzéseinek kiemelése a magyar nyelv és irodalom tantárggyal 

kapcsolatban. Ezek a következők26: 

• „erősíti az etikai és erkölcsi ítélőképességet”, 

• „a jelentős művek szembesítik a befogadót az élet alapvető 

kérdéseivel”, 

• „segítenek az emberi és társadalmi problémák megértésében, 

átélésében, a saját és más kultúrák megismerésében, az én és a másik 

közötti különbség megfogalmazásában, tiszteletében”, 

• „a tartósan elfogadott értékekkel szerves egységben, párhuzamosan 

közvetíti a jelenben alakuló, változó nyelvi és irodalmi kultúrát”. 

A célkitűzéseket követő ismereteket és fejlesztési célokat magába 

foglaló tanterv bizonyos tekintetben nagyon komoly homogenitást mutat: 

Szapphót követően már csak Jane Austen és Nemes Nagy Ágnes képviselik 

a női szerzőket, ők sem a kötelező törzsanyag, hanem az ajánlottan olvasott 

szemelvények íróiként. Erről az oktatásban és a tankönyvek részéről is mind 

irodalmi, mind pedig társadalmi szempontból reflektálatlan hiányról írja 

Menyhért Anna Női irodalmi hagyomány című könyvében a következőket: „ha 

ugyanis a tankönyvek beszélnének arról, […] ez hogyan befolyásolta azt. 

hogy a női írókra nem emlékezünk, akkor ez értelmezett tény lenne, nem 

pedig megfogalmazatlanul maradó, szorongást keltő sejtetés”.27 

   

   

                                                           
25 SZEGEDY-MASZÁK 1995: 76–89 
26 KERETTANTERV A GIMNÁZIUMOK 9-12. ÉVFOLYAMA SZÁMÁRA 
27 MENYHÉRT 2013: 16 
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Alternatív kánonok és a női irodalmi múlt 

A feminizmus mint irodalomtudományos iskola megjelenése óta 

különböző szerzők eltérő módon artikulálták és próbálták kitölteni azt az 

irodalmi hiátust és aránytalanságot, amit a női írók és költők kiszorulása 

eredményezett. Ezen törekvések esetében ugyanakkor fennáll annak a 

veszélye – és ez az egyik fontos és gyakori, a günokritikát érő vád –, hogy a 

figyelem női szerzők műveire történő irányításával homogenizálják is a 

nőirodalom koncepcióját, vagyis azt a benyomást keltik, kelthetik, hogy 

ezeket a szövegeket egyéb tényezőktől függetlenül egységes poétikájúként 

lehet leírni.28 

Eleaine Showalter női irodalmi múltat rendszerező és azt emancipációs 

narratívába ágyazó rekonstrukciója a nőiség megértésének és kifejezésének 

jellemző és történetileg változó formáira építve29 három meghatározó 

korszakot különít el. Az első az 1840 és 1880 közötti ’nőies’ szakasz, 

amelynek meghatározója az alapvető paradigmával, vagyis a férfival történő 

azonosulás, amely egyszerre jelenti az irodalmi tradícióhoz, valamint az ez 

által közvetített normákhoz és nemi szerepekhez való alkalmazkodást. Ezt 

követi a feminista szakasz, amelynek során elindult az autonómmá válás, 

valamint az elszenvedett sérelmek reflektálása is, ami műfaji tekintetben a 

fantázia és az utópia előtérbe kerülését jelentette. A 20. század elejétől 

datálható harmadik, ’női’ korszak volt az, amit Showalter „a művészeti 

autonómiához való ragaszkodással és a társadalmi és nemi kötelékektől való 

megszabadulással”30 kapcsolt össze. Ennek az időszaknak volt meghatározó 

szereplője Virginia Woolf is. 

Ezzel a lehetséges rekonstrukcióval és az alternatív kánonokkal 

szemben a középiskolában olvasott szövegeknél a sérelmek jellemzően a 

                                                           
28 HORVÁTH 2007: 67 
29 HORVÁTH 2007: 70 
30 SHOWATLER, idézi HORVÁTH 2007: 82. 
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férfi szerzők női figuráinak szerepkonfliktusainál érhetők tetten, valamint 

szinte általános érvénnyel mondató el az, hogy – bár a kerettanterv 

célkitűzései között ez explicit módon megjelenik – számos társadalmi 

jelenség és dilemma reflektálatlanul marad. 

Ennél a pontnál érdemes kitérni arra, az irodalomtanításról szóló 

diskurzusban konstans jelenlévő dilemmára, ami tanmenetek kronologikus 

felépítésének relevanciáját állítja középpontba. Sok egyéb – és itt fel nem 

sorolt – érv mellett megjelenhet a női szerzők jelenlétének szempontja is, 

ami a kortárs művek előtérbe kerülésével a mostanitól eltérő, sokkal 

kiegyensúlyozottabb arányokat is mutathatna egy tematikus vagy más 

alternatív irányelv szerint történő felépítés esetén.  

Az eddigiek alapján három olyan irány rajzolódik ki, amelyek mentén 

megközelítésem szerint érdemes lelet felülvizsgálni a középiskolai kánont: az 

egyik ilyen az irodalmi múlt kritikai szemlélete és ehhez kapcsolódóan a 

társadalmi és kulturális tényezők mérlegelése; a másik a már kanonizált, de 

kerettantervből kiszoruló női szerzők beemelése; a harmadik pedig a kortárs 

irodalom hangsúlyosabbá tétele. 

A második irányhoz kapcsolódóan emelném ki Czóbel Minkát, akinek 

iskolai kanonizálása mellett meglehetősen ellentmondásosnak tartott és a 

szakirodalom által eltérően megítélt életműve ellenére is számos érv szólhat. 

Változékony költészetén a modern líra irányzatainak szinte mindegyike 

nyomot hagyott a népnemzeti lírától a modernségig, fontos és 

megkerülhetetlen része az 1890-es évek magyar lírájának, illetve a lassan 

végbemenő költészeti paradigmaváltásnak.31 A Nyugat első nemzedékének 

egyfajta előfutáraként hozzájárulna az irodalmi-kulturális kölcsönhatások 

megértéséhez, a világirodalmi és magyar líra kapcsolatának, 

összefüggéseinek átlátásához. Didaktikai és módszertani szempontból pedig 

                                                           
31 S. VARGA 1994: 32–33 



57 

egyfajta ráhangoló funkciót tölthetne be az ezt megelőző világirodalmi, 

valamint az ezt követő terjedelmes, Nyugat első nemzedékével foglalkozó 

tematikus egység előtt. 

   

   

Szerepek és konstrukciós–interpretációs kérdések 

A női írók azonban nemcsak mint a primer szövegek szerzői 

jelenhetnek meg a kanonizáció és az interpretáció vizsgálatakor, hanem úgy 

is, mint a feminista irodalomkritika vagy adott esetben feminista narratológia 

képviselői. Vannak-e olyan, a nőiség fogalmához vagy a társadalmi 

konstrukciókhoz kapcsolódó kérdések, amelyek valamilyen formában vagy 

kontextusban relevánsak lehetnek az irodalomtanítás számára is? Válhat-e 

ezekből interpretációs eszköz és/vagy pedagógiai célkitűzés? 

Itt érdemes kitérni röviden az irodalomtudományos mellett egy 

pedagógiai vonatkozású hivatkozási pontra is: a társadalmi nem kérdésével 

kiemelten foglalkozó és foucault-i alapokra is erősen építő normakritikus 

pedagógiára. Ennek az iskolának fontos törekvése a normákat alakító 

társadalmi-történeti folyamatok tudatosítása, azok reflektálttá tétele, illetve 

annak felismerése, hogy egyes normák hogyan válhatnak elnyomóvá a 

társadalom bizonyos csoportjaival szemben.32 Ezen megközelítés 

érvényesítése ugyanakkor némileg ellentmond annak a célnak, amit a 

kerettanterv a tartósan elfogadott értékekkel párhuzamosan történő 

kultúraközvetítésként fogalmaz meg. 

Gayatri Spivak Három nőíró szövege és az imperializmus kritikája című 

szövegében többek között a Jane Eyre posztkolonialista újraolvasásával, a 

regény működésének és a megértés folyamatának vizsgálatával foglalkozik, 

valamint vizsgálat tárgyává teszi azokat a társadalomban működő elnyomó 

mechanizmusokat, amelyeket az angol regény megismétel.33 Szintén az 

                                                           
32 RAPOS 2011: 41–42 
33 SPIVAK 2002 
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elnyomás egyfajta praxisára mutat rá Judith Butler az érdekérvényesítő 

csoportokhoz kapcsolt, az alapvető paradigma és a marginalitás kettősére a 

kategorizáció vizsgálatakor.34 Szintén az identitáskategóriák konstrukció 

mivoltához és a dencentralizálódáshoz köthető a lacan-i gyökerekkel bíró 

francia feminizmus képviselője, Héléne Cixous által először leírt, 

genderalapú binárius oppozícióknak a rendszere. 

A fenti megközelítések és kérdésfeltevések iskolai keretek között a 

szövegértelmezéshez kapcsolódóan minden olyan esetben 

megjelenhetnének, amikor a társadalmi nem, valamit a szöveg vagy a 

diskurzus kapcsolata reflektálttá válik. Nyelv és nem összefüggéseinek 

vizsgálata, amennyiben szövegek, adott esetben a szociolingvisztika 

bevonásával történik és a mindennapi nyelvi tapasztalatra és viselkedésre is 

épít, a nehezen megvalósítható komplex anyanyelvi nevelés megvalósítására 

is lehetőséget adhat. 

A társadalmi nem vizsgálatának már kanonizált irodalmi szövegen 

történő alkalmazására lehet példa Shakespeare Vízkereszt, vagy amit akartok 

és Szentivánéji álom című műveinek elemzése. Annak ellenére, hogy a 

kerettanterv problémacentrikus módon közelít a 16-17. századi 

drámatörténethez, mégis a bizonyos terminusok mentén történő 

ismeretbővítésre helyezi a hangsúlyt. Ezt kiegészítendő a két említett szöveg 

esetében, a bennük összetett módon megjelenő ’nőiség’ és ’férfiség” 

fogalmakhoz, valamint a nemek közötti átjáráshoz kapcsolódóan 

középiskolai szinten is megvalósulhat a nemi szerepek irodalmi szövegeken 

történő komplex vizsgálata. 

   

   

 

 

                                                           
34 BUTLER 2001 

 



59 

Összefoglalás 

 Az iskolai kerettanterv és középiskolai irodalmi kánon megújítására 

vonatkozó törekvések nagy száma és intenzitása jól mutatja ezek problémás 

mivoltát, tudományos és szakmai összetettségét. Dolgozatom egy olyan 

irány rövid bemutatására tett kísérletet, amely érvényesítésének 

irodalomtudományos és pedagógiai szempontból is lényeges vonatkozásai, 

következményei lehetnek. Az iskolai kánon bizonyos szintű homogenitása, 

a nemi arányok szélsőséges eltolódása talán nem is lehet kérdéses, az viszont 

igen, hogy a fennálló helyzetre hogyan lehet megalapozott, érvényes és 

adaptálható választ adni. Reményeim szerint sikerült bemutatnom néhány 

olyan pontot, amelyek mentén a feminista irodalomkritika kanonizációs 

törekvései, valamint a pedagógiai célkitűzések összekapcsolódása 

megvalósulhat – teret adva ezzel a női írók középiskolai megjelenésének, az 

irodalmi perspektíva tágulásának, valamint az értő és kritikai szemléletnek. 
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BALOGH PÁL 
   

KISEBB-NAGYOBB TERMELŐK:  

A KISTERMELŐK ANTROPOLÓGIÁJÁTÓL A RÉSZVÉTELI 

VIDÉKFEJLESZTÉSIG 

Szubjektív gondolatok a gazdasági antropológia vidékfejlesztési 

hasznáról egy esettanulmány apropóján 

 

Tanulmányomban némiképp szubjektív módon kívánok számot adni a 

néprajz mesterszakos szakdolgozati kutatásom során bejárt útról35 – hogy 

miképpen jutottam el egy gazdasági antropológiai beállítottságú kutatástól a 

vidékfejlesztésig, és miben látom jelenleg a hasonló kutatások társadalmi 

hasznosulásának lehetőségét.36 Ennek alapjául egy kétéves, két, alternatív 

szemléletű és gyakorlatú, kecsketartásra alapozott kisüzemi gazdaság 

stratégiáinak vizsgálatára irányuló, főképp interjúkkal és résztvevő 

megfigyeléssel, valamint online adatgyűjtéssel végzett kutatás szolgál. 

Írásomban rövid bevezető után munkám tanulságait ismertetem a 

fenntartható vidékfejlesztés szempontjából, majd zárásul felvillantom a 

hasonló vizsgálatok által felvetett távlatokat. 

Egyetemi éveim alatt szilárd meggyőződésemmé vált, hogy a 

huszonegyedik században a néprajz és az antropológia nagy feladata lesz a 

társadalomtudományos vizsgálatok értelmének újrafelfedezése: az émikus, 

terepmunkán alapuló társadalomtudományi vizsgálatoknak a részvétel és a 

                                                           
35 BALOGH 2017 
36 Köszönettel tartozom szakdolgozatom témavezetőjének, Bali Jánosnak a kutatás 
során nyújtott állandó segítségéért. Hálával tartozom Lányi Andrásnak is, aki ennek 
a dolgozatnak az első verzióját látva meggyőzött róla, hogy gondolataim értékesek 
és érdemesek a megosztásra, valamint Váradi Mónika Máriának és Kajner Péternek, 
akik számos remek észrevétellel segítettek a kutatás folytatásában. Szintén köszönet 
illeti fiatal kollégáimat, Orbán Évát, Kiss Bence Álmost és Lajkó Gergelyt, akik 
ötleteikkel és hozzászólásaikkal folyamatosan alakítják a témáról való gondolataimat. 
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cselekvés felé való elmozdítása, melyre szerencsére már itthon is számos 

ígéretes kezdeményezés indult.37 Ugyanakkor úgy látom, hogy számos olyan 

társadalomtudományi kutatás folyt, illetve folyik jelenleg is hazánkban, 

melyek eredményei ugyan hatékonyan a társadalom szolgálatába állíthatók 

lennének, ám mivel nincsenek fórumai a kutatók és az érintettek 

találkozásának, nem is alakul ki termékeny párbeszéd köztük. Pedig az 

interjú és a résztvevő megfigyelés módszertanával dolgozó kutatók éppen 

azoknak az embereknek adhatnának hangot, akiknek az érdeke kevéssé, vagy 

egyáltalán nincs képviselve a politikai döntéshozatalban, és akiknek a 

problémáit, gondolkodását sokszor nem is ismerik az illetékesek, így pedig 

hatékony megoldásokat sem találhatnak rájuk. Egy ilyen, a társadalmi valóság 

beható ismeretén alapuló „szolgálat”, mellyel azok segítségére lehetünk, akik 

a leginkább rászorulnak, és épp azok számára nyújthatunk „szócsövet”, akik 

a legkevésbé képesek hangjuk hallatására a közbeszédben. A néprajzi-

antropológiai jelenkutatás így fontos építőkockája lehet egy jövőbeli 

fenntarthatóbb, egyenlőbb, a természettel harmóniában élő társadalom 

építésének. 

Jelen írás szempontjából fontos megjegyezni, hogy a kutatás jelen 

szakaszában a két gazdaság működésének, hétköznapjainak minél mélyebb 

megismerése és nem a kutatásnak az általában vett kistermelői létre való 

reprezentativitása volt a hangsúlyos.38 A dolgozatban két, egymástól nagyon 

                                                           
37 Az alkalmazott antropológia történetéről és dilemmáiról lsd. HARASZTI 2005. A 
hazai részvételi kutatásokról lsd. PATAKI – VÁRI (szerk.) 2011 és az AnBlokk 
2011/5-ös számát. 
38 Mindez persze az antropológiai módszertanból is eleve következik. Ahogy 
Margaret Mead írja: az antropológiai kutatás „(…) egyszerűen más fajta mintavétel, 
amelyben a minta érvényessége nem annyira az esetek számától mint az adatközlő megfelelően 
részletes megismerésétől függ, hogy az illetőt pontosan el tudjuk helyezni (…) Ezen a nagyon széles 
körű, részletes megismerésen túl minden adatközlőt tökéletes példaként, teljes kulturális 
tapasztalata szerves képviselőjeként tanulmányozunk.” (MEAD 1953: 654–655. Idézi 
SÁRKÁNY 1978: 142–143) A kutatás első szakaszában ugyanakkor az általában bevett 
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is különböző gazdaságot mutatok be, ahol az egyéni kompetenciákon, 

emberi habitusokon is nagyon sok minden múlik. Egy nagyobb, például 

régió szintű, több és változatosabb ágazatokban működő termelőt bevonó 

kutatás a jövőben sokkal általánosabban helytálló tanulságokhoz vezethet. 

A kutatás kezdetén a „vidéken újrakezdők”, „gyüttmentek”, „hőstermelő 

papírparasztok”,39 vagyis a városi középosztálybeli háttérből érkező 

kistermelők szociológiája, antropológiája keltette fel érdeklődésemet. 

Összefoglalóan „alternatív mezőgazdasági kisüzemek” néven tartom 

szerencsésnek megnevezni az általam vizsgált gazdaságokat, mivel egyrészt 

a Kapitány Gábor és Kapitány Ágnes definíciója40 értelmében vett alternatív 

életstratégiákat gyakorolnak, másrészt a mezőgazdaság fősodratú, 

kistermelésen belül is elterjedt iparszerű szemléletéhez képest is 

alternatívának tekinthetőek, illetve sokszor magukat is ekként definiálják. 

Ezzel a definícióval véleményem szerint szerencsésen össze lehet fogni a 

vegyszermentes, állatbarát módszereket alkalmazó gazdaságok széles 

skáláját: a minősített biotermelőket és a minősítéssel nem rendelkező, de 

környezettudatos gazdálkodásra törekvő üzemeket egyaránt. Kezdetektől 

úgy látom, hogy gazdasági stratégiáik vizsgálata nemcsak 

társadalomtudományi adatokkal szolgálhat, hanem egyfelől mintát is adhat,41 

másfelől feladatokat is kijelölhet a hasonló gazdaságok terjedésének 

elősegítéséhez, egy élhetőbb vidék létrejöttében játszott szerepük 

növeléséhez. Történeteik, sikereik szélesebb körben való megismertetése 

motivációt jelenthet olyanok számára, akik a városi léttel elégedetlenként 

                                                           
néprajzi gyakorlathoz képest is kevésbé törekedtem a reprezentativitásra, ehelyett a 
két gazdaság minél mélyebb megismerésére koncentráltam. 
39 LR ironikus definíciója önmagukra. 
40 KAPITÁNY – KAPITÁNY 2016: 3 
41 Hasonló célkitűzési, interjúkon és résztvevő megfigyelésen alapuló jó 
gyakorlatgyűjtemény Takács-Sánta András és a Kisközösségi Program 
munkatársainak munkája: TAKÁCS-SÁNTA (szerk.) 2017. 
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eddig is kacérkodtak a vidéken „újrakezdéssel”, ám mindeddig haboztak 

megtenni az első lépést. Az „újrakezdő” családok terjedését pedig azért is 

különösen fontosnak látom, mivel számos helyen a pozitív változások 

katalizátoraként működnek a hasonló gazdaságok. 

Az „A” gazdaság tulajai LR (nő, 1982) és VGY (férfi, 1973). LR 

édesapja agrármérnök végzettségű, falugazdaként dolgozott, édesanyja pedig 

elkezdte a kertészeti egyetemet, ám nem fejezte be azt, és később 

könyvelőként dolgozott. A gyakorlatban közülük senki nem gazdálkodott, 

LR pedig már a Ferencvárosban nőtt fel. VGY édesanyja egy tanyán élt 

Kiskunfélegyháza mellett, anyai nagyapja uradalmi intéző volt. Édesapja 

rendőrként dolgozott. A ház körül önellátásra termeltek zöldségeket, 

gyümölcsöt. LR művészettörténészként végzett, majd óvodai dajkaként 

dolgozott, VGY pedig autószerelőnek tanult, majd alkalmi munkákkal 

tartotta fent magát. VGY apai nagyanyjának egykori nyaralójában, a budai 

agglomerációban kezdtek bele az önellátásba 2012-ben. Kertészettel és 

kecsketartással foglalkoznak, folyamatos bővüléssel végül körülbelül 30 

anyakecskéig növelték állományukat. Előbb sajtjaikat, majd szappanjaikat is 

értékesíteni kezdték, háztól és piacokon egyaránt. 2016-ban felhagytak a 

piacra való termeléssel, azóta „fél-önellátóak”, de ismét terveik közt szerepel 

az értékesítés. 

A „B” gazdaság tulajai GJ (férfi, 1976) és HA (nő). GJ édesanyja 

kunágotai, édesapja pedig kiskunfélegyházi származású, mindketten egy 

tollfelvásárló cégnél dolgoztak. 1963-ban költöztek a budai agglomerációba, 

ahol a háznál néhány disznót és baromfit tartottak. HA édesapja üveges volt, 

édesanyja Pestre költözése előtt a helyi tsz-ben dolgozott, a házuk körüli 

kertben almafákkal, néhány disznóval foglalkozott. GJ vendéglátóipari és 

lakatos iskolákat végzett, de alkalmi munkák révén számos más szakmát is 

megtanult, illetve mindig tartott lovakat is. Később egy építőipari cég 

tulajdonosa lett, amit 2008-ban számolt fel. HA Újpalotán született és egy 
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panelházban nőtt fel. Közgazdász végzettséget szerzett, könyvelőként 

dolgozik egy multinacionális cégnél, valamint egy saját cég tulajdonosa is. 

Először Biatorbágyon, majd a budai agglomeráció egy másik településén 

kezdtek bele a gazdálkodásba – a kecsketartást disznótartással, valamint 

kisebb számban számos másik állattal (ló, juh, baromfi) egészítették ki. 2010 

óta értékesítik is termékeiket: kecsketejből készült termékeket, főleg sajtot, 

és disznóhús termékeket. Jelenleg 110 anyakecskével és kb. 70 disznóval 

gazdálkodnak. 

A két gazdaság életútja eleve rámutat bizonyos anomáliákra. A 

kisebbik, „A” gazdaság esetén 5 év alatt sem sikerült egy megélhetésüket 

biztosító gazdaságot létrehozni, mely elviselhető mennyiségű munka mellett 

biztosított volna annyi keresetet, mely a számukra szükséges, csak pénzzel 

beszerezhető javakat biztosította volna. A nagyobbik, „B” gazdaságnak ez 

pedig csak úgy sikerült, hogy eleve egyikük se adta fel külső munkáját, az 

onnan nyert tőkét folyamatosan beleforgatták a gazdaság fejlesztésébe. Így 

sikerült az idei évre – 8 év alatt – eljutni oda, hogy ha most is a tavalyihoz 

hasonló bevételeket hoz a gazdaságuk, akkor jövőre végre HA is teljes 

időben csak a gazdasággal tud majd foglalkozni. 

Nagy probléma a gazdaságok hitelképtelensége is. A „B” gazdaságban 

a fő vagyonukat, tőkéjüket képező 100 kecskére és 70 disznóra nem tudtak 

hitelhez jutni. Az állami támogatásokról, pályázatokról mind a két 

gazdaságban úgy vélik, hogy a fiatal gazdák és a kistermelők névleges 

támogatása valójában nem éri el az érintetteket, és a legtöbb csak egy 

meghatározott körnek kedvez, melybe a bejutás szinte lehetetlen. Az 

aranykalászos gazda-képzésekről is nagyon negatív tapasztalataik voltak, 

gyakorlatilag csak egy újabb akadálynak tartják a földhöz és támogatáshoz 

jutásban. A pályázati rendszerek még számukra – egyetemi, főiskolai, sőt, 

HA esetében kifejezetten könyvelői és közgazdasági végzettség ellenére – is 

átláthatatlanok, és eddig egyiken se sikerült nyerniük. Vagy túl kicsik, vagy 
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épp túl nagyok voltak a feltételek szerint, esetleg Budapest közelsége miatt 

nem voltak jogosultak a támogatásra. A pályázatok rendszeresen kérnek 

tőlük olyan adatokat, melyeket kisgazdálkodóként egyáltalán nem tudnak 

biztosítani, pl. az előző évi mérleget, más támogatásokhoz pedig a saját 

földek hiányában nem tudnak hozzájutni.  

Egy másik lényeges probléma a földhöz jutás nehézsége, sőt, 

gyakorlatilag lehetetlensége, a tisztázatlan tulajdonviszonyok és a földek 

tulajdonlásának embertelen polarizáltsága.42 A gazdaságok nagyon gyenge 

minőségű, illetve nem is saját tulajdonukban lévő földek használatára 

kényszerülnek, mely determinálja is gazdasági tevékenységüket – nem 

véletlen, hogy a kecsketartás lett mindkét gazdaság fő jövedelemkereseti 

formája, mely szinte az egyedüli olyan gazdálkodási ág, amivel hatékonyan ki 

lehet ezeket a területeket használni. Eközben ezen földek nagy része teljesen 

műveletlen, mivel értékükhöz képest irreálisan magas árat szab nekik az 

állam, potenciális használóit így tulajdonképpen belekényszerítve a 

földhasználat engedélyeztetésének megkerülésébe. 

Kulcskérdés a kisüzemek kapcsán a foglalkoztatás szempontja. 

Világszerte egyre elterjedtebb a többfunkciós mezőgazdaság koncepciója, 

mely az élelmiszertermelésen kívül a foglalkoztatást és a természeti 

környezet megőrzését is a mezőgazdaság funkciói közé sorolja.43 Gyakori 

érv a kisüzemek mellett, hogy több, értelmesebb és kreatívabb munkát 

biztosítanak, mint az ugyanakkora volumenben élelmiszert előállító 

nagyüzemi, iparszerű mezőgazdaság (természetesen egyúttal, pusztán 

pénzben kifejezve, magasabb termelési költségekkel is dolgozva). A két 

gazdaság egyértelműen igazolja ezt a tételt, de rá is mutat a kisüzemek hazai 

foglalkoztatási szempontú problémáira és hiányosságaira. 

                                                           
42 A kérdésről lsd. CSURGÓ – KOVÁCS – MEGYESI 2016, ill. KOVÁCH 2012: 78–91. 
43 Lsd. KOÓS 2016 
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A nagyobbik gazdaság jelenleg öt főnek ad munkát. Három férfit 

foglalkoztat a termelés munkálataira – a legeltetésre, trágyakihordásra, 

takarmányozásra és egyéb az állat körüli munkákra – és két női alkalmazottat 

a tej körüli munkákra, a fejéstől egészen a kész sajtig. A három, keményebb 

fizikai munkát végző férfi alkalmazottat GJ egészen izgalmas módon, 

véletlen találkozások során ismerte meg, még gazdaságuk indulásának 

időszakában. Mindhárman munkanélküliek, többen hajléktalanok is voltak, 

mikor alkalmazta őket, és a gazdaság adott nekik lehetőséget az értelmes 

munkával töltött mindennapokra. GJ-nek bizonyára szerencséje is volt, hogy 

mindhárom alkalmazottja meghálálta a beléjük fektetett bizalmát, de ennél, 

úgy gondolom, esetében többről van szó: inspiráló tervei iránt másokat is 

könnyen lelkesítő, motiváló személyisége legalább ennyire hozzájárul a 

foglalkoztatás terén elért sikereihez. Ráadásul ezek olyan állások – ezt 

magam is tapasztaltam a terepmunka során –, amelyeknek végzését élvezik 

is, mivel sikerült őket motiválni, érzik munkájuk értelmét. A napi munkák 

megfigyelése során mindvégig látszott, hogy milyen olajozottan haladnak a 

feladatokkal, milyen szakszerűen és összefogottan irányítja őket a gazdaság 

vezetője, és milyen jó hangulatban folynak a munkálatok. A feszítettebb 

tempójú munkák során is mindig jutott idő egy cigarettaszünetre, egy-egy 

csipkelődő viccre, ami oldottá tette a hangulatot. Nemcsak a megfigyelés 

során tudtam megállapítani, de az egyik disznótor során egy spontán 

beszélgetésben az egyik alkalmazott maga is kifejtette nekem, miért is szeret 

itt dolgozni: a gazdaság által nyújtott viszonylag alacsony bérezésnél sokkal 

fontosabbnak tartja a jó hangulatot, a közös nevetéseket és a munkája iránt 

kapott megbecsülést. 

A „B” farm tehát foglalkoztatási szempontból mintaszerű, amivel 

mindenki jól jár: a vezetőknek jut egyrészt elég ideje a farm bővítéséhez 

szükséges külső munkára, másrészt annyi szabadidőre, aminek 

köszönhetően el tudják kerülni a kiégést, alkalmazottaik pedig a 
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munkanélküliség alternatívájával szemben jutottak értelmes és érzelmileg is 

kielégítő munkához. Az egyetlen szépséghiba, hogy a foglalkoztatásban 

semmilyen állami támogatást nem kapnak, noha egyértelműen pozitív 

társadalmi hozadékai vannak annak, hogy hátrányos helyzetűeket 

foglalkoztatnak. A gazdaság példája is bizonyítja, milyen komoly potenciál 

rejlene foglalkoztatási szempontból a mezőgazdasági kisüzemekben. 

Az „A” gazdaság története ezzel szemben mindenestül a kisüzemek 

foglalkoztatási problémáit példázza. 2015-re jutottak el oda, hogy 

alkalmazott felvételére szorultak: a két házastárs a gazdaság fejlődésének 

ezen a szintjén már nem tudta úgy ütemezni a napi munkálatokat, hogy 

elegendő szabadidőhöz jussanak, és minden feladatra – például a sajtkészítés 

sok kísérletezéssel járó, kreatív és időigényes munkájára – elég idő jusson. 

Emiatt úgy döntöttek tehát, hogy egyikük külső munkát vállal, az így 

teremtett plusz tőke segítségével pedig alkalmazottat keresnek. A gazdaság 

értékesítési stratégiája végül ebbe a kísérletbe dőlt bele. Első alkalmazottjuk 

egy Erdélyből betelepült, harminc év körüli férfi volt, akiről az első 

napokban úgy tűnt, megfelelően el tudja látni a rá bízott feladatokat. Az idő 

múltával azonban egyre több probléma volt munkájával: türelmetlen volt az 

állatokkal, például fejés előtt csak hosszas kergetőzéssel tudta őket a 

fejőálláshoz terelni, így LR hamarosan egyre több feladatot nem mert 

rábízni. Végül az első esős napon megtagadta a munkába jövetelt, így 

felmondtak neki.  

Ezután roppant nehéz időszak következett, amikor LR egyedül vitte a 

gazdaság munkálatait, VGY pedig folytatta a külső munkavállalást, 

szabadidejében besegítve a gazdaságba. Ez a munkamegosztás mindkettejük 

számára elviselhetetlenül megterhelő volt. Újabb alkalmazottat csak a 

következő tavasszal találtak: egy kevés szavú, tisztázatlan hátterű, lakhatási 

gondokkal küzdő férfit. Ő már több hónapig tisztességesen ellátta feladatait, 

bár LR utólag felfedezni vélt néhány intő jelet, apróbb trehányságot, amely 
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figyelmeztethette volna őket a közelgő bajra. A bíztató helyzet ellenére 

azonban még az előzőnél is nagyobb kudarc vetett véget a kísérletnek és 

egyúttal a gazdaság piacra is termelő formájának. Alkalmazottjuk éppen 

akkor terelte át a kecskéket egy vasúti szakaszon, amikor arra jött egy 

tehervonat. A balesetben négy állatukat gázolta halálra a szerelvény. A sokk 

hatására már a következő napon felmondtak az alkalmazottnak, kecskéiket 

pedig elajándékozták egy ismerős termelő családnak. 

Hogy ez csak a balszerencse kérdése volt, vagy nem sikerült elég 

tekintélyt gyakorolni az alkalmazottak motiválásához, a vidékfejlesztési 

tanulságot tekintve lényegtelen. Az ugyanis egyértelmű, hogy kulcskérdéssel 

állunk szemben a kisüzemek tekintetében: ez az egyik tényező, melyen a siker 

áll vagy bukik. LR azt a tanulságot vonta le történetükből, hogy itthon a 

fenntartható üzemméret, mely csak ebből a munkából ellátna egy családot, nem 

létezik. Amelyik gazdaság eléri azt a méretet, amely akkora bevételt tudna 

produkálni, amiből egy család már meg tudna élni, annak külső alkalmazott 

kell felvennie, amiből viszont rettentően nehéz megfelelően motiváltat és 

megbízhatót találni. LR le is vonta azt a következtetést, hogy csak olyan 

alkalmazottal lehet egy mezőgazdasági kisvállalkozást működtetni, aki a 

család része, így közvetlenül, belsőleg motivált a munka elvégzésére, és a 

saját bőrén érzi hibái súlyát. A másik gazdaság példája azonban erre rácáfol.  

Munkakörülményekben és hangulatban ugyanakkor megfigyelésem 

szerint a kisebbik gazdaság is tudta azt nyújtani, mint a nagyobbik, mégis 

kudarcot vallottak. Bár nyilvánvaló, hogy egyéni habitusbeli eltérések is 

állnak a különbség mögött (például a gazdaság vezetőjének tekintélye 

szerepet játszhat az alkalmazottak motiválásában), egy rendszerszintű 

problémára is rávilágít a két eset, hisz a mezőgazdasági foglalkoztatás sehol 

nem megy zökkenőmentesen. Ez tehát olyan feladatot ad a vidékfejlesztés 

számára, amelyre megfelelő választ találva két legyet üthetünk egy csapásra: 

viszonylag képzetlen, deprivált helyzetű, lecsúszóban lévő embereknek 
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nyújthatunk munkát, és ezzel egyúttal a túlhajszoltság terhét is levehetjük a 

kistermelők válláról. Olyan megoldást kívánna ez a probléma, mely a norvég 

care farmokhoz hasonlóan44 két eltérő szférát kötne össze kreatív módon, 

egyúttal mindkettő problémáihoz érdemileg hozzájárulva. A problémára a 

gazdaságok által adott egyéni válaszok működőképessége, mint látjuk, 

esetleges, ezért kéne az államnak és a civil szférának is megoldási lehetőségek 

után kutatnia. Egy olyan hálózat felállítása, mely összeköti a képzetlen vidéki 

szegénységet az alkalmazotthiányban szenvedő mezőgazdasági 

kisüzemekkel, hogy ne esetleges legyen a munkásokra találás, például sokat 

lendíthetne a dolgon. Persze a kérdés sokszor számos egyéb, a vidék 

általános problémahalmazának részét képező tényezőn is bukik, például az 

egyre terjedő alkoholizmuson, kiégésen, depresszión és motivációhiányon. 

Ezeken igazán csak komplex, több tudomány ismeretanyagát is igénybe vevő 

lokális megoldásokkal lehet segíteni. Egy résztvevő megfigyelésen alapuló 

társadalomtudományi kutatás mindenesetre sokat lendíthet a kérdésen a 

motivációhiány lokális társadalomtörténeti, mentalitásbeli okainak 

felderítésével és megfelelő „kezelés” ajánlásával – a néprajzi irodalomból 

már példát is ismerünk ilyen igényű kutatásra.45 

Egy újabb kulcskérdés a gazdaságok sikerében az értékesítés. Az 

őstermelőkre vonatkozó szabályozás 2010-es módosítása óta jelentős javulás 

következett be a termelői termékek eladási lehetőségeiben.46 A változásnak 

köszönhetően fellendülő és sokasodó termelői piacokon kezdetben mindkét 

gazdaság megjelent a termékeivel, mára azonban felhagytak a piacozással. 

Bár mind a két helyen kulcsszerepet játszottak ezek a piacok a gazdaság 

fejlődésében, számos problémát is tapasztaltak, melyek végül az értékesítési 

                                                           
44 Ezekről magyarul lsd.: carefarm.blog.hu (Utolsó letöltés: 2017.05.19.) 
45 PULSZTER 2014–2015 
46 Az értékesítésre vonatkozó szabályok változásáról lsd. SZABADKAI é.n. és 
SZABADKAI 2010. 
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mód elhagyására késztették őket. Egyrészt panaszkodtak a piacok 

alulszabályozottságára: olyan eladók sokasága is megjelent rajtuk, akik vagy 

nem a saját termékeiket árulták, és csak viszonteladóként árusították őket, 

vagy épp nem tartottak annyi állatot, amennyi a megfelelő mennyiségű 

termékhez kellett volna, és így más által termelt alapanyagból feldolgozott 

termékeket árusítottak sajátként. Ezeknek nem feltétlenül a minőségével 

szemben merült fel ellenvetés (tehát jó minőségű alapanyagból, megfelelő 

körülmények között előállított termékkel kereskedtek a kérdéses termelők), 

hanem a vevők félretájékoztatását – hogy azt a benyomást keltik, hogy saját 

alapanyagból, saját maguk dolgozzák fel termékeiket – tartják olyan 

etikátlanságnak, melyben nem kívánnak osztozni, és amelytől félnek, hogy 

rájuk is rossz fényt vet. Mindez azért is van így, mert kistermelő csak saját 

gazdaságában megtermelt tejből készült terméket értékesíthet, így jogilag 

nem is lehetséges, hogy valaki csak a kézműves tejtermékek előállításával 

foglalkozzon, az alapanyag megtermelésével pedig nem, így a teljes 

munkafolyamat a kistermelők vállára kerül. LR például szívesen vett volna 

át egy időben tejet egy tehéntartó ismerősétől, hogy az abból készült sajttal 

valamivel több jövedelemhez jusson, de mikor megtudta, hogy ezt nem 

teheti meg szabályosan, végül elállt ettől a tervétől. Sokan azonban nem 

ennyire szabálykövetők, és így belekényszerülnek a vevők megtévesztésébe. 

HA és GJ az értékesítés általuk egyszerűen nem elég korrektnek tartott 

példái mellett nyilvánvaló csalásokat is gyakran láttak, melyek már a 

forgalmazott élelmiszerek minőségét is veszélyeztették. Véleményük szerint 

nem megfelelően feldolgozott sajtok, rossz minőségű, valójában iparszerű 

mezőgazdaságból származó húsból készült kolbászok, kecskesajtként árult, 

de valójában tehéntej bekeverésével készült sajtok egyaránt előfordultak az 

általuk ismert piacokon. GJ végül többek közt ezért is szakított a termelői 

piacokon árulással: azt látta, a „csaló” termelők az ő termékeire is rossz fényt 

vetnek, például a piacon szereplő rosszul elkészített, „büdös” kecskesajtok 
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miatt az ő termékeit se fogják szívesen megvenni. LR is úgy látja, nagyon 

nagy gondja a szabályozásnak, hogy csak akkor kerül a képbe, mikor már 

visszaélést tapasztalnak, szerinte egy megbízható minőségbiztosítási 

rendszer hiányzik, emiatt ő személy szerint már érez is egy kezdődő 

bizalomvesztést a termelői termékek irányába. 

LR esetében egészen más gondok léptek fel a piacokkal, többek közt 

kisebb méretükből is fakadóan. Bár még egyáltalán nem érzi telítettnek a 

kézműves sajtok piacát, és szinte mindig túl tudott adni termékein, a 

piacozás végül nagy kudarcnak bizonyult számára. Ennek oka, hogy mivel 

Budapest körzetében az ország minden termelője értékesítheti termékeit, 

könnyen megjelennek olyan nagyobb mennyiségben termelő cégek, akik 

kiszorítják a kisebb, helyi termelőket olcsóbb, nagyobb tételben készülő 

termékeikkel. Ezt történt LR-ékkel is: míg 2015 telén, apasztás alatt, nem 

tudtak kecskesajtjaikkal megjelenni a piacon, néhány, sajtjait egész évben 

áruló, nagyobb volumenben kereskedő cég elcsábította törzsvásárlóikat. 

Mire tavasszal visszamentek, már nem sikerült visszacsábítani azokat, akik 

korábban tejtermékeket csak náluk vásároltak. Igaz, a problémára végül már 

nem is tudtak megoldási kísérleteket keresni, és végül más ok miatt hagytak 

fel az értékesítéssel. 

A két termelő részéről közös az igény a termelői piacok nagyobb 

szabályozása iránt, és úgy látják, sok piacon létezik olyan tendencia, hogy 

ennek hiányában épp a legetikusabb, legjobb minőségű termékeket előállító 

termelők részesülnek hátrányban. Ugyanakkor az is látszik, hogy habár 

megindokolható, hogy Budapesten az egész ország területéről árulhassanak 

termelői termékeket, emiatt épp az agglomeráció termelői kerülhetnek 

hátrányba, sőt, akár el is lehetetlenülhetnek – hisz számukra csak ez a piac 

adott, míg az érkező kistermelők saját környékükön és Budapesten is 

árulhatnak. Természetesen általános problémáról van szó, ezen termékek 

ugyanis még mindig csak egy szűk piacot tudnak elérni, a termelés helyén – 
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az adott vidéki közösségben – pedig sajnos legtöbbször még nincs piacuk. 

Így viszont ez egy zéró összegű játszma: ami a vidéki termelőknek nagy 

segítséget jelent, az cserébe a Budapest környéki termelők megélhetését 

veszélyezteti. A probléma, amire a gazdaság rávilágított, rendszerszintű, így 

nem is lehet tünetileg kezelni – amíg nem alakul ki egy megfelelő 

vásárlóerővel és szemlélettel rendelkező réteg, addig a kistermelői termékek 

szűk piacán valaki mindenképpen vesztes lesz. Arra viszont érdemes 

törekedni, hogy ne épp a leginkább etikus és környezetkímélő gazdaságok 

bukjanak el. A két termelő tapasztalatai a különféle bio-minősítésnél 

enyhébb, de jól meghatározható kritériumokat érvényesítő védjegyek 

fontosságára is rávilágítanak: a központi ellenőrzés hiányát részben a 

különféle civil kezdeményezések is tudják pótolni, például 

farmlátogatásokkal és azok alapján kiadott, a bionál enyhébb követelmények 

alapján elnyerhető védjegyekkel. Ahogy GJ fogalmazta, „mindenre van orvosság, 

egy dologra nincs, a szemedre.” 

GJ a termelés és értékesítés hatékony összeszervezésének dilemmájára 

egy saját megoldással rukkolt elő. Most már második éve kizárólag háztól 

értékesíti termékeit, ám ahhoz, hogy így is el tudja adni azokat, számos 

élménygazdasági47 tevékenységet indított el, és ezek segítségével építette fel 

új, sikeres értékesítési stratégiáját. Egyrészt az egész gazdaság működését 

átláthatóvá tették, minden eseményük nyilvános: a fejés, a legelés, az ellés 

mind megtekinthető a vásárlók számára. Emellett rendszeresen szerveznek 

nyilvános sajtkészítéseket, ahol némi belépő ellenében a látogatók 

megtanulhatnak friss, illetve idéntől kezdve már gyúrt sajtokat is készíteni. 

Emellett nyilvános disznótorokat is tartanak, amit a vállalkozó kedvűek 

szintén megtekinthetnek, sőt akár be is szállhatnak az egyes 

munkafolyamatokba, és végigkóstolhatják a végeredményt. Nagyszabású 

főzőversenyeket és hasonló programokat is évente többször szerveznek. Így 

                                                           
47 Ez saját terminusom, ő maga nem jellemezte tevékenységét a kifejezéssel. 
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sikerült saját piacukat létrehozniuk, ahol nem csak az adott élelmiszert 

értékesítik, hanem ahhoz egy élményt is kapnak a vevők, így pedig 

jövedelmezőbb áron is tudják értékesíteni termékeiket. Megoldásuk abból a 

szempontból is előremutató, hogy a fogyasztói tudatosságot is hatékonyan 

erősíti, azáltal, hogy láthatóvá teszi az élelmiszerek termelését a fogyasztó 

fele. Ez mindenki számára előnyös, hisz a gazdaság több terméket fog tudni 

értékesíteni, a vevő pedig nemcsak egy élménnyel lesz gazdagabb, hanem a 

legelőtől egészen a tányérig végigkövetheti az étel útját. A bemutatókat tartó 

HA szóban is rendszeresen beszél az élelmiszeripar visszásságairól és a 

kistermelői termékek tudatos fogyasztásáról. Így számos olyan embert is 

sikerült bevonniuk vevőkörükbe, aki eredetileg nem tartozott a kistermelői 

sajtok fogyasztói közé, sőt, azelőtt rossz tapasztalatokkal rendelkezett a 

kecskesajtok terén. 

Ezek az élménygazdasági események azonban nem csak pénzügyi-

gazdasági szempontból előnyösek a család számára. Legalább ennyire 

fontos, hogy a gazdaság fenntartásának kemény napi feladatai mellett ezek 

az események és ez a stabil közösségi háló érzelmileg is védi a családot a 

kiégés ellen. Gyakori tapasztalatom, hogy a vidéken „újrakezdő”, „gyüttment” 

családok egyik nagy problémája a szellemi társtalanság, a család 

magányossága, helyi közösségből való kinézettsége. Ezekkel az 

eseményekkel két legyet ütnek egy csapásra: társasági életük egy részét olyan 

keretek közt élhetik, melyekből a gazdaság is profitál, hol anyagilag, hol pedig 

a hírverés révén, ami segített nekik egy becslésük szerint nagyjából százas 

nagyságrendűre rúgó törzsvásárlói kör kialakításában. 

Az írásban úgy szerettem volna megfogalmazni a kistermelők 

problémáit és eredményeit, ahogy maguk mesélték el azokat nekem. Úgy 

vélem, ez lehet az antropológia hozzájárulása a vidékfejlesztéshez: azok 

szavát érvényesíteni a fejlesztések szintjén, akikről ezek a fejlesztések szólni 

kívánnak. A mélyinterjúk és a résztvevő megfigyelés módszerével olyan 

mélységben tárulhat fel egy gazdaság működése, melyre más megközelítés 
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nem képes. Persze a részvételnek egy másik szintje is létezik: a részvételi 

akciókutatás, amikor a kutató egy lépéssel tovább megy, a kezdeményezés 

átkerül tőle az érintettek felé, és együtt dolgoznak tudományos módszerekkel 

problémáik megoldásán. Szerencsére már itthon is léteznek kutatások, 

melyek ezt a módszert a vidékfejlesztésben is alkalmazni kívánják.48 A 

jövőben jómagam is hasonló irányban kívánom folytatni a kutatást, de 

remélem, jelen írásban sikerült demonstrálnom, hogy egy hagyományosabb 

antropológiai módszertannak is lehet haszna a fenntartható 

vidékfejlesztésben. 
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LOVÁSZ ÁDÁM 
   

TÁJAK, FELADAT-TÁJAK, HALÁL-TÁJAK 

A táj három ontológiai modalitásáról 

 

A cselekvőhálózat-elmélet (Actor-Network-Theory, ANT) értelmében 

egyetlen társadalmi ágens sem tekinthető a társadalom középpontjának, a 

materiális ágencia nem vezethető vissza egyetlen alapvető rétegre vagy 

kauzális mozzanatra. Az ANT-nézet szerint minden entitás valamilyen 

módon hozzájárul legalább egy hálózat fenntartásához és fennállásához. 

Szimmetrikus módon kell elemeznünk a hálózatokat, amelyek a társadalmi 

valóság szövetét alkotják.49 Egyetlen ágens sem rendelkezik monopóliummal 

az ontológiai fontosságot illetően. Mint John Law és Annemarie Mol írja a 

cumbria-i bárányok és a 2001-es száj- és körömfájás járványról szóló 

tanulmányukban, „a materiális szemiotikában egy entitás akkor számít 

ágensnek, amennyiben egy észlelhető különbséget hoz létre”.50 Egy ágens 

annyiban mondható cselekvőképesnek, amennyiben ágenciát fejt ki, tehát 

egy hálózat csomópontjainak valamelyikében. „Az entitások”, folytatja Law 

és Mol, „egymás számára adnak létet [...], egymást valósítják meg”.51 Nincsen 

az ANT társadalmi ontológiában semmilyen tiszta „önmegvalósítás”: létezni 

annyi, mint mások megvalósulásához folyamatosan hozzájárulni. Kölcsönös 

megvalósítás, adományozás híján aligha beszélhetnénk bárminek a 

létezéséről. Mindig a másik az, aki létet nyújt számunkra; másság nélkül 

elképzelhetetlen bármilyen önazonosság. Amit hajlamosak vagyunk 

fizikaiként aposztrofálni, rendkívül sokféle konstrukció végeredménye. 

Graham Harman rámutat arra, hogy a Bruno Latour neve által fémjelezhető 
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ANT relációs ontológiának tekinthető.52 Nincsen ugyanis önmagában lévő 

ágens, hiszen, ha lehántanánk róla annak relációit, nem maradna semmi. A 

fenomének ugyanakkor tartalmaznak önmagukban különböző geográfiákat. 

Minden fenomén valamilyen földrajznak a megtestesült alakja.  

Sarah Whatmore az ANT-t azonosítja egy olyan törekvéssel, amely 

„nem hajlandó azonosítani az ágenciát (a hatóképességet) az 

intencionalitással”.53  Fitzsimmons és Goodmann ezenfelül hangsúlyozzák, 

hogy még a látszólag „nem-emberközpontú” társadalomtudományi 

irányzatok is fenntartanak olyan fogalmi kettősségeket, mint az ember/nem-

ember vagy természet/társadalom, és ennyiben benne is rekednek a 

dialektikus gondolkodás csapdájában.54 Nézetünk szerint pontosan a 

hálózatok hibrid volta zárja ki bármilyen leegyszerűsítő dualisztikus séma 

alkalmazását a társadalmi ontológia terén. Mindaz, ami történik egy 

hálózatban, szinguláris esemény, mozgásban lévő multiplicitás. Minden „táj” 

több mint azon alkotóelemeinek összessége, amelyek éppen történetesen 

megvalósulófélben vannak ezen temporális szeletben. Tim Ingold bevezette 

a társadalomtudományokba a „feladat-táj” (taskscape) fogalmát, ezáltal jelölve 

„a rokonértelmű tevékenységeknek egy elrendeződését”.55 Szemben a 

„csillagászati idővel”, a feladat-táj egy sajátos temporális struktúrát mutat, 

amely „eredendően társadalmi jellegű”.56 A társadalmi temporalitás 

alapvetően heterogén, és sokaságként adja magát. A katalogizálás műveletén 

keresztül viszont feltárhatunk olyan látens, rejtett összefüggéseket és 

struktúrákat, amelyek a különböző materialitások közötti ütközésekből 

származtathatóak. Latour ontológiája alapján minden egyes „objektum” 

eseménynek, a megvalósulás egy pillanatának tekinthető: eseményszerű 
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pillanatnak. Miképpen fogalmaz Latour, „minden egyes elem [...] a maga 

szövetségein keresztül azonosítható, ám egyben esemény is, amely 

valamelyik szövetség révén termelődik.”57 Az ágensek annyiban léteznek, 

amennyiben képesek hatni egymásra.  

A feladat-tájak önmagukban tekintve többek, mint puszta használati-

értékkel bíró mozzanatok. Érték akkor is létezik, ha egyetlen ágens sem 

képes egészen kiaknázni. Még a legkiterjedtebb munkafolyamat sem meríti 

ki a feladat-tájban lévő valamennyi potencialitást. Ebben a vonatkozásban 

az archiválás művelete egy olyan leltározás, amelyik a figyelmen kívül 

hagyott, kiaknázatlan regisztereket is igyekszik értelmezhető alakra hozni. 

Mint írja Ingold, „a feladat-táj temporalitás [...] nem egy bizonyos ritmusban 

található, hanem azon kölcsönviszonyok szövedékében, amely a különböző, 

a feladat-tájat konstituáló ritmusokból alkotódik”.58 Míg a hatalom-

központú társadalomtudományi megközelítések igyekeznek redukálni a 

társadalmi jelenségeket nagyobb háttérstruktúrákra, rosszindulatú 

infrastruktúrákra, addig az ANT-megközelítésmód értelmében a különböző 

temporalitások anyagi viszonyaira kell összpontosítanunk. Nem minden 

mozzanat érhető el, nem minden tárulkozik fel a láthatóság tartományában. 

A feladat-tájak pragmatikus tartományokként egyetlen hozzáférhetőségi 

mód számára sem tárulkoznak fel egészen: mindig marad egy kihasználatlan, 

feltáratlan maradvány.  

Gyakrabban, mint sem, a feladat-tájak konfliktusba kerülnek 

egymással. Ennek egy nyilvánvaló példája az, amikor különböző élőlények 

versenyhelyzetbe kényszerülnek véges erőforrásokért. Példaként említhetjük 

a magyar szempontból sem ismeretlen problematikát megelevenítő ecuadori 

„ember-medve” konfliktust, amit a társadalmi-gazdasági változások 
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felgyorsulása is elmélyített,59 vagy a száj-és körömfájás járvány miatti 

„ember-bárány” konfliktust. Mint fogalmaz Law és Mol, „az érintett 

bárányok mindig eleve többesként adottak: több, mint egy, de kevesebb, 

mint sok.”60 Ezen látszólag furcsa megfogalmazás mögött azon elgondolás 

húzódik meg, mely alapján minden egyes bárány a járvány idején ötféle 

archívumba lépett be. Így beszélhetünk „állatorvosi bárányról”, „járványügyi 

bárányról”, „gazdasági bárányról”, „mezőgazdasági bárányról” és „cselekvő 

bárányról”, attól függően, épp melyik regiszterbe lépnek be az állatok.61 A 

cselekvő bárány, hasonlóan a vadászó medvéhez, átlépi az emberi cselekvők 

által felállított határokat a maga öntörvényű viselkedésével és a vakcinával 

történő beoltással szembeni ellenállásával. Minden egyes „bárány feladat-táj” 

megfeleltethető az értelmezés és az ágencia egy bizonyos rétegződésének. 

Nem az a feladata a társadalomtudósnak, hogy az ágenciát lokalizálja. 

Ehelyett építkezni kell, minél komplexebb képeket alkotva arról, ami éppen 

zajlik az elemzett hálózatban, vagy már végbement, de még nem került 

archiválásra. Saját perspektívánk felől különösen fontos tényező a bárányok 

ellenállóképessége. A betegség azonosításának egy kulcsfontosságú lépése 

ugyanis annak megállapítása, rendelkezik-e a fertőzésnek bármilyen 

tünetével a bárány vagy sem: „a bárányok [...] rendelkezhetnek tünetekkel, 

vagy elrejthetik a vírus jelenlétét, de amikor a gazdálkodók akarnak 

cselekedni, nélkülözhetetlennek bizonyul a bárányok együttműködése 

ebben. Ha a tulajdonos és az állatorvos fel akarja fedezni időben a betegség 

tüneteit, a báránynak ki kell nyitnia a száját. Ennélfogva egyetlen cselekvés 

sem egyedül megy végbe”.62 Amikor az állatorvos megragadja, a bárány 

általában kerülni igyekszik a testi kontaktust, és makacsul ellenáll a 
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fogdosásnak.63 Minden létező valóságtartalmának fontos eleme a 

hatóképesség mellett az ellenállóképesség. Az ellenállóképesség ezalapján a 

legfontosabb mércéje lenne a relevanciának. Egy haszonállat járvány idején 

felértékelődik azon kérdés mentén, hogy vajon kinyitja-e a száját a bárány, 

vagy sem. Ehhez viszont az episztemológiáknak és archiválás-módoknak egy 

olyan szerencsés – vagy szerencsétlen, nézőpont kérdése – együttállása 

szükségeltetett, amely legalább annyira fontos, mint a kórokozó mikróbák 

jelenléte a megfertőződött állatokban.64   

Gyakran fordulnak elő a feladat-tájakban olyan elemek, mozgások és 

tevékenységek, amelyeknek nem kéne előfordulniuk, mégis jelen vannak. Az 

ANT-ontológia értelmében az ágens hatóképessége egyenesen arányos 

annak szövetségeivel, azaz kapcsolódásai intenzitásával és mennyiségével: 

„egy objektum sem szubsztancia, sem esszencia, hanem egy ágens, mely 

igyekszik igazítani vagy kifejteni a maga erőit.”65  A hatalom a „szövetségek” 

függvényében növelhető vagy csökkenhető, és fordítva, a hatalom 

mennyisége befolyásolja az ágens számára kiépíthető szövetségi rendszerek 

mennyiségét. A megfertőződés gyanújában élő bárány az értéktermelés és 

pusztítás megannyi, összetett hálózatának fókuszában helyezkedik el. Law és 

Mol egy látszólagos paradoxonra hívja fel a figyelmet. A feladat-tájak 

sokaságainak összeállása könnyen előállíthatja az érték perverz kifordulásait: 

„a levágott bárányok kifizetésre kerültek, míg azok, amelyek nem kerültek 

levágásra, számottevő gazdasági veszteséget jelentettek az akkori hátrányos 

piaci körülmények közepette. Ha a bárányt gazdasági entitásként kezeljük, a 

levágás kifejezetten hasznosként tűnik fel.”66 A gazdasági kényszerek okán a 

bárányok megsemmisítése kifizetődőbbnek bizonyult a fenntartásuknál. 
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Amikor különböző feladat-tájak ütköznek egymással, az élet maga válhat 

hátránnyá, mocskos excesszussá, amit meg kell semmisíteni más életek 

javára. Bizonyos bűnbakokat fedez fel a gyanús tekintet, és ezek kiiktatásra 

kerülnek az érintett hálózatból. Ugyanakkor a purifikáció igénye maga is 

újabb konfliktusok magjait hinti el. Hasonlóan a cumbria-i bárányokhoz, az 

„ember-medve” konfliktus esetében is a legeltetők gazdasági érdekei 

kerülnek ellentétbe a medvék igényeivel, akiknek a vadászterületeire 

hatolnak be az előbbiek. A medve ebben a vonatkozásban olyan ágens, 

amely bepiszkítja, megzavarja a különböző tájmodalitások közötti 

határvonalakat. Az emberi „helycsinálás” (place-making), mint Catherine 

Jampel érvel, egy olyan „tőke-felhalmozási folyamatot előfeltételez, amely a 

feladat-tájat éretté tette az ember-medve konfliktusra”.67 Ily módon a 

felhalmozás újabb erőszakos találkozások kiváltójaként is tételezhető.  

Mihelyst belekerül különböző feladat-tájak kereszteződésébe, minden 

fenomén kiszolgáltatottá válik sokféle erőhatásnak és ágenciának. A 

társadalmiság alatt számtalan mozgás, lehelet és kósza érzet bújik meg. 

Végtelenül sokféle táj létezik egy tájon belül is. Egyetlen ágens sem 

rendelkezik a hálózat megértéséhez szükséges kulccsal. Egyszerűen szólva, 

az ANT perspektíva értelmében „semmi sem redukálható semmi másra”.68 

Az egyik cselekvő munkavégzése nem redukálható egy másikéra. A medvék 

nemcsak amiatt ütköznek meg a legeltetőkkel, mert utóbbiak behatoltak a 

területeikre. Ennél jóval árnyaltabb a kép, mindig cselekvők galaxisai 

csapnak össze egymással, ám ezen összecsapásokat is megszámlálhatatlan 

számú tényező befolyásolja. A helycsinálás és hely-jellegek mögött rejlenek 

„lakhatási mintázatok”, munkálkodó multiplicitások, amelyek az emberek 

mellett nem-emberi cselekvőket is mozgósítanak.69 Egy bizonyos 
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megélhetési vagy lakhatási mód életképessége kifejezetten hátrányosan 

befolyásolhat más hatóképességeket. Ingold nézete szerint a táj mint olyan a 

„feladat-táj testöltött változataként” értelmezhető.70 A tájak ez alapján 

cselekvési mintázatok, amelyek lebonthatóak „sajátosságok egy 

elrendeződésévé”.71 Ezen sajátosságok vagy elemek tartalmaznak olyan 

rétegződéseket is, amelyek múltbéli cselekvésekre és erőhatásokra is utalnak. 

A tájban találjuk a múlt cselekedeteinek kiszáradt csontjait. A „több-mint-

emberi szociológiának” kulcsfeladata az ágencia kiterjesztett, a környezetben 

szétszóródó jellegének a hangsúlyozása. Ollie Pyythinen összegzése alapján 

„a dolgok tőlünk független életekkel rendelkeznek”.72   

De mi történik akkor, amikor ágensek találkoznak egymással? Egy 

bizonyos, a találkozás mindig komoly dolog. A földrajzok – többesszámban 

– hibrid geográfiák, az erő és a sebezhetőség terrénumai.73 Pillanatról 

pillanatra konfrontálódnak rivális feladat-tájakkal az ágensek. Még a látszólag 

stabil, mesterségesen kialakított hálózatok mint az energiaellátó 

infrastruktúrák is a valóságban labilis elrendeződések, amelyek hajlamosak 

az elromlásra és a káoszra. Jane Bennett „archiválja” az észak-amerikai 

villamosenergia-hálózat különböző, olykor meglepő összetevőit: „az 

elektromos hálózat a szén, az izzadtság, az elektromágneses mezők, a 

számítógépes programok, az elektron-áramok, a profit-motivációk, a hő, az 

életmódok, a nukleáris üzemanyag, a műanyag, a természet uralmára 

vonatkozó fantáziák, a statikusság, a törvénykezés, a víz, a gazdasági elmélet, 

a kábelek és a fa együttállásából alkotódó illékony keverék.”74 

Az archiválás folyamata sohasem lezárt, mivel az episztemológia – 

legyen bármilyen nyitott is a differenciára – képtelen minden különbség 
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kategorizálására. Az episztemikus integráció szükségképpen véges. 

Ennélfogva a „több-mint-emberi szociológia” egyik legfőbb feladata lenne 

a tudás és a tudás-termelés, valamint a tudástermelők egzisztenciája 

végességének az elismerése. Miképpen az elektromos hálózat az aktuális 

működésképtelenségen és meghibásodáson keresztül megszökik az emberi 

intenciók elől, úgy számtalan más nem-emberi ágencia, sőt, még a „sajátnak” 

hitt cselekedeteink is radikálisan meghaladják szándékainkat. Az emberek 

mindig „intim táncot járnak a nem-emberekkel, más testek vágyaival, 

tendenciáival és kényszereivel, beleértve a levegőtömegeket, az ásványokat, 

a mikroorganizmusokat és bizonyos emberek tekintetében, a sors, az isteni 

akarat vagy a karma erőkifejtéseivel.”75  Első ránézésre furcsának tűnhet 

olvasni „karmáról” egy olyan szociológiai szövegben, amely a 2003-as észak-

amerikai áramkimaradásról szól, de csupán a saját kiváltságosságunkba vetett 

hitünk okán képzelhetjük csak azt, hogy az ágencia és kauzalitás tekintetében 

megtaláltuk volna azt a világképet, amelyik ténylegesen lefed minden létezőt 

úgy, ahogy az van. Ahelyett, hogy belesűríteni próbálnánk a hatóképességet 

a hálózat egyetlen, túlprivilegizált csomópontjába, az ANT szétszórja az 

ágenciát. Bennett számára az „ágencia disztributív fogalma” a „leendések 

zuhatagaira” irányul.76 Az erőhatások „zuhataga” felfedésének tekinthető a 

több-mint-emberi szociológia céljának. Olyan tevékenység ez, amely maga is 

előállít új erőhatásokat, hozzájárulva összetettebb hálózatok képződéséhez. 

A „disztributiv ágencia” felfedése egyenértékű az ontológiai archiválás 

műveletével.  

Míg a filozófiatörténeti konszenzus Jacques Lacan-t az antirealizmus 

egyik markáns képviselőjének tartja, Tom Eyers meggyőzően érvel egy 

„lacaniánus materializmus” mellett.77 A lacan-i perspektívát bevonva egy 
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újabb szemponttal kívánnánk gazdagítani a materialitás kutatást, 

legfőbbképpen a „halálvágy” fogalmának adaptációja révén. Az 1959-1960-

as előadássorozatában Lacan az etika területén belül számos témát érint, 

beleértve a halált és a negativitást is. Kiindulópontja szerint minden élvezet 

(jouissance) azonosítható egy körszerkezetű, önreferenciális határsértéssel: 

„amennyiben az élvezethez vezető útvonalak tartalmaznak valamit, ami 

zátonyra fut, ami elérhetetlenné teszi azokat, járhatatlanná, a tiltás válik 

úgyszólván egyfajta terepjáróvá, ami kiszakítja az élvezetet azokból a 

körkörös utakból, amelyek az embert visszavezetik egy rövid és jól körüljárt 

kielégüléshez”.78 A cél az, hogy megszökjünk a vágy körkörössége elől, 

csakhogy a lacan-i Valós alapvetően áthághatatlan határt jelent az ágensek 

közötti kölcsönösség számára.79 Ez az a pont, ahol az ágensek „közössége” 

eléri a maga egzisztenciális határát. Vagy a marhák legelnek, vagy a medve 

táplálkozik.  

Bármennyire átlátszóak is legyenek, az eseményekként elgondolt 

létezők függenek a rejtőzködés, a kamuflázs és szubverzió taktikáitól is. A 

kielégülés nem egyéb, mint bemélyedés a hálózat létezésében, egy lyuk, 

amely képtelen adományozni örökkévaló, határtalan affordanciákat. Lacan 

az élvezetet a halállal azonosítja, amikor egy példájában egy gonosz 

cselekvőről beszél, aki inkább a nővel való együttlétet választja, még akkor 

is, ha ez a tiltott együttlét saját kivégzésébe is torkollik.80 „Az élvezet”, állítja 

Lacan, „magába foglalja a halál elfogadását.”81 Az erkölcs maga is módosul, 

amint az ágensek elfogadják, sőt igenlik, önnönmaguk pusztulását és 

enyészetét. Ilyen körülmények közepette a táj nemcsak a békés együttélésnek 

nyújt lehetőséget, hanem azon élvezet számára is megnyílik, ami a halál-táj 
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lakhatatlanságából származtatható: „ha nincsen jelen semmi egyéb, mint 

hiány, a Másik elégtelennek bizonyul, és a jelölő a halálé”.82 A valóság számos 

rétegződésből alkotódik, és egészen bizonyosan képtelenség mindazt 

„üresként” aposztrofálni, ami van. Ez utóbbi pozíció legfeljebb egy 

antirealista ontológián belül képzelhető el, amelyre másutt már 

vállalkoztunk.83 De valóban antirealista megfontolás áll Lacan ezen 

megfogalmazásának hátterében? Fontos odafigyelnünk a mondat elejére: „ha 

nincsen jelen semmi egyéb, mint hiány”. Lacan nem azt állítja, hogy 

egyáltalában ne volna semmi sehol a hiányon kívül, csupán arra vonatkozik 

mondandója, hogy bizonyos körülmények fennállása esetén ténylegesen 

nem lehet jelen más egyéb a hiányon kívül.  

A „halál-táj” mint kifejezés a segítségünkre lehet a lacan-i diskurzusnak 

a halálról és negativitásról szóló gondolatainak az értelmezésében (és 

természetesen fordítva is). Léteznek ugyanis olyan helyzetek, amikor a hiány 

materializálódik, bizonyos helyek pedig feltöltődnek hiánnyal. A „halál-táj” 

(deathscape) első értelmezési kísérletét Lily Kong kulturális antropológus 

tanulmányában találhatjuk, a szóösszetétel pedig Katy Hartignek és Kevin 

Dunn-nak az útszéli emlékhelyekről szóló cikkében fordul elő.84 Egy 

későbbi definíció alapján a haláltájak „megjelenítik mindazon helyeket, 

amelyek a halállal asszociálódnak, továbbá amik a halottakkal 

kapcsolatosak.”85 Ezen temporális-térbeli szeletek eleve sokértelműek, 

hiszen „a halál-tájak kereszteződnek és kapcsolatba kerülnek más 

pillanatokkal és topográfiákkal, beleértve a szuverenitással (szuverén-tájak), 

emlékezettel (emlék-tájak) és a munka, élet és szépség helyeivel (tájak)”.86 A 

tájak, feladat-tájak és halál-tájak egymástól csak nagy nehézségek árán 
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kibogozható viszonylatokat alkotnak, kiazmusokat, amelyek egymásba 

vérezve fejtik ki hatásaikat, és fogadnak be maguk is folyamatosan megújuló 

erőhatásokat. Eyers a materialitás-kutatás tekintetében az 

ellenállóképességként azonosított „meg nem alkuvás” (intransigence) lacan-i 

fogalmát véli adaptálhatónak.87 Minden ágens ellenáll egymásnak. A legfőbb 

ellenállóképesség – a megalkuvást nem tűrő Valós, ami ellenáll a 

hozzáférhetőségnek és az interpenetrációnak – a halál. A jouissance Lacan 

számára pontosan azért problematikus, mert a „hozzáférhetetlenség, az 

átlátszatlanság és a homály” által jellemezhető.88 De mindezen tulajdonságok 

éppúgy a valóságos, nem-káprázatszerű módon konstituálódó objektumok 

vonatkozásában is állnak. Minden jelenlét behatárolt, véges: Harman 

mondatával élve, az objektumok belsejében „valami mindig ott rejlik 

tartalékként”89. Ez a tartalék-jelleg a lacan-i negativitással azonosítható, a 

halállal mint egyetlen voltaképpeni Valóssal.  

A Valós konstitutív negativitása azonban nagyon is térbeli 

sajátosságokkal bír, mindig szituált módon találkozunk vele: „a halálösztön 

a történeti dimenzióban szituált; egy olyan szinten tagolódik, amely egy 

szignifikációs láncolat funkciójaként azonosítható, vagyis amennyiben egy 

referencia-pont [....] a természet működéséhez viszonyítva helyezhető el”.90 

A megsemmisülés nem absztrakt, univerzális, lehetséges jövőbeni végpont, 

hanem egy eleve materializálódó folyamat, ami beágyazódik a környezetbe, 

mintegy belekódolódva minden jelenvalóságba. Szoros, ám nem 

megbonthatatlan összefüggést mutat az emlékezettel.91 A táj, amikor teret 

nyújt a halál-táj mint ontológiai modalitás számára, a szónak egy kezdetleges 

értelmében „emlékezik” arra, hogy a negativitás helyévé lényegült át. 
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Bármely művész, aki festett rettenetes jeleneteket, bármely fényképész, aki 

temetőket fényképezett, megértheti, hogy a táj maga is válhat a halállal 

terhessé. Ez a halál sem képezi azonban minden egyes cselekvő tulajdonát 

egyenlő mértékben.  

Míg az emberi tetemek a temetőben rothadnak, más élőlények élik a 

maguk életét. Az Antigonéval kapcsolatosan Lacan egy inverzió lehetőségével 

szembesít bennünket, történetesen az olyan dualisztikus fogalmaknak, mint 

az „élet” vagy a „halál”, a teljes mértékű értelmetlenné válásával. A 

tragédiában szembe találjuk magunkat „egy élettel, amely a biztos halállá 

készül átalakulni, egy halállá amelyet betölt a várakozás, egy halál, ami átlép 

az élet területére, mely élet a halál tartományában leledzik”.92 A halál a Lét 

határa és ennyiben minden létező hátterét is alkotja.93 A halál-táj mint 

ontológiai modalitás már ott van, eleve beleíródva mind a tájba, mind a 

feladat-tájba. Nincs más, hatalmasabb vagy igazabb alapelv a halálnál. A 

drámai sors mindig „az élet és a halál, a még élő tetem határmezsgyéjén” 

helyezkedik el.94 Elválaszthatatlan a negativitás a megnyilvánultságtól, mivel 

egyszerre képezi az ágensek határát és alapját. Minden aktualizáció, minden 

ténykedés belefut a halál-táj ex nihilo valóságába, amely a cselekvőképesség 

már mindig eleve jelenlévő végállapotát jelöli.95 A társadalmi 

hatóképességekről szóló leírás sem nélkülözheti a negativitásnak ezen 

lacaniánus perspektíváját.  

Miképpen Lacan fogalmaz, „a javak felszámolása, mint olyan az érték 

kifejeződésének tekinthető”.96 Az érték, miképpen megnyilvánul valamilyen 

feladat-tájban, a negativitást, feloldódást és halál-ösztönt is kifejezésre 

juttatja: saját inverzióját és megsemmisülését is kinyilvánítja. Vágyként a 
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lehetetlen adja önmagát, méghozzá olyan mozzanatként, ami megoldást 

kínálna a szenvedés feloldhatatlan gyötrelmére.97 A cselekvők olyan feladat-

tájakra vágynak, amelyek alkalmasak a lakhatásra, azonban a belakás mint 

olyan lehetetlen. Lacan szerint a halálösztön egy olyan ontológiai adottság, 

ami „ahhoz a helyhez mutat”, ami „járhatatlan”, „a Dolog helyéhez”.98 

Ironikus módon pontosan akkor válnak az ágensek a legproduktívabbá, 

amikor a legtöbb ellenállással találkoznak. Visszatérve latin-amerikai 

példánkhoz, amikor a medvék találkoznak a marhákkal, egyfajta 

produktivitás kiszorul egy másik, rivális feladat-táj javára. Viszont ez az 

aktualizáció a halálos kimenetelű negativitást viszi be a legelő állatok közé, 

amikor a medvék adaptálódnak a helyzethez és elkezdenek vadászni a 

haszonállatokra. A medve szubverzív ágenssé válik, amely a legeltetés 

helyszínét halál-tájjá módosítja, a félelem helyévé, olyan hellyé, amely akár 

még az emberek számára is elkerülendő. Az alábbi leírás egy 

medvetámadásról szóló helyszíni beszámoló, és kitűnően összegzi a 

táj/feladat-táj/halál-táj eddigiekben kifejtett hármas tagolását: „egy interjú 

keretén belül meglátogattuk egy medvetámadás helyszínét. A legelőt több 

oldalról körülvette egy erdő. A közelben volt egy elhagyatott ház, amelyből 

már két évtizede kiköltözött a család. Azóta a területet újra benőtték a fák. 

Ezek a helyek kiváló, kényelmes helyet biztosítanak a medvék számára, innét 

rátámadhatnak a marhákra és arrébb húzhatják a hulláikat. Továbbá, azokra 

a borjúkra, amelyeket itt tartanak a mező szélein, jó, ha hetente néznek rá a 

felügyelőik. Az emberi tevékenység ritkasága ezeken a legelőkön és a 

mellettük lévő erdőségben a kivándorlás és a marha-legeltetés alacsony 

munkaigénye miatt, valamint a vadászatból vagy erdőírtásból származó zajok 
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hiánya, mind hozzájárulnak a medvék és marhák közötti interakciók 

fokozódásához”.99  

Lacan szerint a halálösztön nemcsak destruktív, tisztán negatív, hanem 

produktív töltettel is rendelkezik, „a semmiből való alkotásra irányuló 

akaratnak” is tekinthető.100 A negativitás kizárása helyett fel kell ismernünk, 

hogy „a gonosz talán már a Dologban magában rejlik.”101 Ez távolról sem 

jelenti azt, hogy a medvéket mint ágenseket, vagy akár a legeltetőket 

„gonoszként” kívánnánk jellemezni. A gonoszság is szituált, azaz helyfüggő 

viszonyrendszer. Fel kell ismernünk azt, hogy a negativitás is benne rejlik a 

hálózatokban. Negativitás és hiány nélkül aligha termelődhetnek sokaságok. 

Többféle hiányból táplálkozik a produktivitásnak minden egyes formája. A 

feladat-táj, amint elhagyja az ember a színt, affordanciákat nyújt nem-emberi 

feladat-tájaknak, legyen szó a teret visszahódító növényzetről vagy a 

medvékről. A termelés vagy helycsinálás folyamata sohasem semleges: 

nagyon is részrehajló, egyenlőtlen, és mindig csak bizonyos szereplők 

számára nyújthat menedéket. Vigasztalhat bennünket viszont azon 

felismerés, hogy a negativitás sem tisztán negatív. Az ember továbbra is 

képes erőkifejtésekre, viszont a medve-erdő-marha elrendeződés 

tekintetében csupán visszahúzódó és korlátozott formában. Lacan szerint „a 

Dolog annyiban kerül számításba, amennyiben meghatározza az emberi 

tényezőt” – majd hozzáteszi, hogy ez a rejtélyes aspektus, az „emberi 

tényező” „megszökik előlünk”.102 Sehol sem található a tisztán emberi. A 

megszökések és kiüresítések láncolatain keresztül a cselekvők a tájakat 

részletekre bomló, egymással folyamatos konfliktusban lévő feladat-tájak 

aggregációjává módosítják. Megint más ágensek pedig deviáns módon 
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felforgathatják alulról ezeket a hálózatokat, halál-tájakká módosítva más 

entitások feladat-tájait. A valóság sohasem rögzíthető szilárd halmazállapotú, 

egymást kölcsönösen kizáró kettősségek rendszerévé. Mindaz, ami van, 

mulandó, legyen bármiképpen és bárhol.  
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JANCSÓ DOROTTYA 
   

AZ ANYAKÉP REPREZENTÁCIÓJA  

A 2010-ES ÉVEK BOLLYWOODI FILMJEIBEN 
 

Bevezetés 

Mint a legtöbb kultúrkörben, a filmművészet Indiában is az elsők 

között reagált a társadalmat érintő változásokra, így India esetében több 

hullámban lehet beszélni kifejezetten nőközpontú vagy feminista filmekről. 

Ez a fajta filmkészítési attitűd törekszik a realizmusra, és kevésbé enged teret 

a hagyományos bollywoodi filmek hatásainak. Habár ez a trend 

legerőteljesebben az indiai szerzői filmben figyelhető meg, időnként 

készülnek olyan alkotások, amelyek populáris köntösbe bújtatva 

közvetítenek határozott társadalomkritikát. 

Jelen dolgozatomban az indiai anyakép ábrázolásának változását 

vizsgálom a kortárs bollywoodi filmművészetben. A kérdést elsősorban nem 

szociológiai szempontból közelítettem meg, hanem a filmekben való 

reprezentáció áll a középpontban. A témát két korszak, illetve az ekkor 

született filmek és karaktereik elemzésével, összehasonlításával szeretném 

bemutatni, a kiválasztott korszakok pedig az 1990-es évek és a 2010-es évek. 

A klasszikus bollywoodi filmekben való ábrázolás szerint az anya az 

összetartó erő, aki a vallásos, szociális és egzisztenciális jólétért felelős a 

családban. Személyes indíttatású céljai, vágyai vagy nincsenek bemutatva, 

vagy feláldozza őket a család érdekeit szem előtt tartva. Ez legjelentősebben 

az 1990-es évek családi maszálá-filmjeiben jelenik meg. Ezt tartom a 

legradikálisabb különbségnek a 2010-es évek anya-karakterek 

reprezentációjával szemben: a kortárs filmek terén elindult egy trend, ahol 

az anyák, kilépve a patriarchális társadalomban elfoglalt helyük árnyékából, 

határozottak, és olyan önálló célokkal rendelkeznek, amelyeket képesek is 

megvalósítani.   
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Az 1990-es évek bollywoodi mozija 

Az 1990-es évek fősodorbeli bollywoodi filmjeiről és a mögöttük álló 

társadalmi-politikai vonatkozásokról Rachel Dwyer egy, a korszakról átfogó 

képet alkotó tanulmánya alapján szeretnék leírást adni.103 Amint írja, az 

1980-as évek óta a filmekben megjelenő szimbolikus nyelv és a rituálék a 

hindutva104 ideológia terjesztését szolgálják. A hindu nacionalizmus 

felemelkedése egy időre tehető a média inváziójával (szatellitek, kábeltévé) 

és a kommunikáció forradalmával (mobiltelefon és internet). Ezek jó alapot 

szolgáltattak arra, hogy üzenetüket átadják az embereknek, így a BJP 

(Bharatiya Janata Party, a hindutva elvek politikai pártja) létrehozta az 

úgynevezett „vallásos szappanopera” műfaját, amely nem direkt módon 

közvetített politikai tartalmakat, hanem a már korábban említett 

szimbólumrendszer által közvetítette a nacionalista értékeket. Az 1990-es 

évek populáris filmjei tehát azt mutatják be, hogyan képzelik el a vallást, a 

kultúrát és a politikát egy-egy produkcióban. 

A korszak hindi filmjei nagy többségében az epikus melodráma vagy a 

romantikus vígjáték formáját követték. A történetek központjában általában 

egy egymásnak teremtett pár áll, akik egy tradicionális, úgynevezett joint 

familyben105 élve tartják ünnepségeiket és ünneplik életvitelüket, 

mindennapjaikat. Ennek a típusú filmkészítési attitűdnek a csúcspontja a 

Sooraj Barjatya által rendezett Hum Aapke Hain Koun…!. A film történetének 

egésze az eljegyzés, a házasság, a gyermekáldás és a halál szertartásaira és 

ünnepségeire épül. A filmben megjelenő fiatal generáció jó példát mutat a 

                                                           
103 DWYER 2006: 273–279 
104 A hindutva diskurzusok már létező formái egy olyan szubjektum kifejezésének, 
amely az egyén, a közösség és egy olyan nemzet kommunális identitására épül, 
amelyben a muszlimok Másként vannak beállítva. (DWYER 2006: 275) 
105 A joint family azokra a tradicionális indiai családokra használt kifejezés, ahol a teljes 
nagycsalád egy házban lakik. Ez értendő generációk tekintetében „felfelé” is, tehát 
az apa, akár nagyapa testvérei és családjaik is együtt élnek a fiúgyermekek által a 
családba hozott feleséggel és későbbi gyermekeikkel is.  
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szerető és támogató családjuk érdekében tett önfeláldozásról, így ők 

kerülnek a film középpontjába. Ez pedig gyakran társul a diaszpórából 

hazatérő indiai képével, akik szinte a társadalom egy alfaját alkotják. Ez a 

csoport később a hindu értékek támogatásával foglalkozott, középpontba 

állítva a családot, az ételeket, a hindu vallást és a nacionalizmust, mint az a 

Hum Aapke Hain Koun…! című filmben is reprezentálódik.  

Az esküvők a moziban gyakran azonosíthatók a túlélés és a gyarapodás 

lehetőségével azáltal, hogy „etnikai” csoportok fenntartják és gyakorolják a 

tradicionális családi struktúrát akár a távolság ellenére is (gondolva itt a 

diaszpórákban élőkre). Az esküvők továbbá funkcionálhatnak a 

heteronormativitást alkotó társadalmi és etnikai hovatartozás jelképeiként is. 

Más szóval, az esküvős film azzal, hogy honosítja és megerősíti a 

heteroszexualitás elvét, teljesíti a néző kulturális tradíciók utáni vágyait a 

narratíván keresztül. E filmek funkciói közé sorolják továbbá, hogy 

performatívan és pedagógiai jelleggel oktatják a különböző rituálékat, 

tradíciókat és közösségi normákat. A filmek nézése közben a közönség 

egyfajta tanuló magatartást vesz fel, mely során Indiáról, és kifejezetten a 

hindu kultúráról szerez tudomást. Ebben az értelemben a vizuális média, 

különösen a mozi jelentős szerepet tölt be a hagyományokkal, családdal és 

kultúrával kapcsolatos diskurzusok megalkotásában és terjesztésében.106  

Az elrendezett szerelmi házasság / „a szerelem barátság” formula 

vászonra vitele a rendezők egy fiatal generációs csoportjához köthető, akik 

Bollywood Brat Pack néven váltak ismertté. Ebbe a csoportba tartozott Sooraj 

Barjatya, Aditya Chopra, Karan Johar, Dharmesh Dharshan és Farhan 

Akhtar is. Az ő kezük alól kerültek ki az 1990-es évek legnagyobb 

népszerűségnek örvendő filmjei, mint a Dil to Pagal Hai (1997), a Pardes 

(1997), a Hum Aapke Hain Koun…! (1994), a Kuch Kuch Hota Hai (1998), a 

                                                           
106 DESAI 2004: 199–218 
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Dilwale Dulhania Le Jayenge (1995) vagy a Kabhie Khushie Kabhie Gham (2001). 

Ezek a filmek hatalmas kasszasikert arattak, amely igazolja, hogy ez ügyes 

reklámfogás arra, hogy megerősítsék a joint family, illetve a hindu esküvők és 

rituálék hagyományát.107 

Elmondható továbbá, hogy ezek poszt-feminista filmek, amelyekben a 

nők számára elkerülhetetlen, hogy félretegyék önmegvalósító vágyaikat a 

család érdekét szem előtt tartva. Például a Kuch Kuch Hota Hai (1998, Karan 

Johar, továbbiakban KKHH) című megahit főhőse, Anjali (Kajol), aki 

baseball-játékos, fiús lány és közömbös aziránt, hogy femininnek nézzen ki, 

vagy úgy viselkedjen. A KKHH folyamán tanúi vagyunk Anjali látványos 

metamorfózisának, barátja Rahul (Shahrukh Khan) visszaemlékezésein 

keresztül, miközben a felékszerezett és eljegyzési fogadásra felkészített lány 

képeit láthatjuk. Anne Ciecko olvasatában a film során a fiatal lázadó Anjali 

megszelídül (felismeri kötelességeit), amely bizonyítja érdemességét arra, 

hogy Rahul jövendőbeli felesége legyen.108 

Következő példának a Dilwale Dulhania Le Jayenge (1995, Aditya 

Chopra) című filmet szeretném megemlíteni, amely a patriarchális szokások 

változását mutatja be. A film főhősei mindketten második generációs, Nagy-

Britanniában élő indiaiak: Simran (Kajol) és Raj (Shahrukh Khan). Miután 

világossá válik Simran hagyománytisztelő apjának, hogy a fiatalok egymásba 

szerettek egy európai út alatt, visszaküldi lányát Pandzsábba, hogy férjhez 

menjen – természetesen az esküvő előre elrendezett. A film egy jelenetében 

Simran édesanyja, Lajjo (Farida Jalal), aki szimpatizál a szerelmesekkel, 

beszél a nemek közti igazságtalanságok ellen. Elmondja, hogy neki azt 

mondták, nincs különbség férfiak és nők között, mégis fel kellett adnia a 

tanulást, hogy testvérei folytathassák, és azóta sem hagyta abba az 

áldozathozatalt mint lány, nővér és anya. 

   

                                                           
107 CHAUDHURI 2005: 158–165 
108 CIECKO 2001: 123 
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Feminizmus és a női karakterek átalakulása 

Egy indiai hindu nő az egész életét arra áldozza, hogy megteremtse és 

fenntartsa a család fizikai és érzelmi egyensúlyát. A nőknek a család az a hely, 

ahol megtapasztalhatják a biztonságot és a gondoskodást, azonban annak is 

a helye, ahol szenvednek a feszültségtől és az elvárásoktól. Az általánosan 

elfogadott álláspont az, hogy a férj a döntéshozó (vagy a férj családjának 

idősebb tagjai). Ehhez tartozik hozzá a gyermekek szociális nevelése is, 

amely egyértelműen különbséget tesz a fiú- és lánygyermekek közt. Egy lány 

már egészen fiatal korától fogva arra neveltetik, hogy férjhez menjen, és jó 

feleség legyen. A családban marginális helyet foglalnak el, az egyetlen ima, 

amit értük végeznek el a Durga Puja (vagy más területeken Gauri Puja), 

amely annak érdekében hangzik el, hogy jó férjet találhassanak. A lányok 

jövőbeli szerepére való felkészítés részének tekinthető, hogy ők 

gondoskodnak a fiatalabb családtagokról is, rendszeresen segítenek a 

házimunkában, még akkor is, ha egyébként dolgoznak emellett, valamint 

jóval erősebb büntetéseket mérnek rájuk, mint a fiúkra. Azonban a család 

presztízsének megőrzése érdekében a nők csendben maradnak még olyan 

esetekben is, ha megerőszakolják vagy verik őket: a család egyaránt színtere 

küzdelemnek és védelemnek.109 Ebben a kontextusban érdemes kitérni a 

családokról alkotott kép reprezentációjára a médiában. A nyomtatott média, 

kiváltképp az irodalom magasztalja a család összetartó erejét, sőt, a népi 

irodalomban a vitákat is csak közmondás szinten ábrázolták. Az anya 

idealizálása, a fiú odaadása, a fivér-nővér szeretet mind megdicsőül, és nincs 

olyan áldozat, ami hiábavaló lenne a család érdekében. A televízió és a 

populáris mozi is ezt a képet ragadta meg, a valóságtól elrugaszkodott, 

minden tekintetben idealizált család ábrázolásával, amire a legjobb példa a 

már korábban említett Hum aapke hain koun…! című film.  

                                                           
109 DESAI – THAKKAR 2001: 70-94 



100 

A női karakterek átalakulása és folyamatos változása nagyban kötődik 

a feminizmus elveinek térhódításához, ebben pedig hatalmas szerepet 

töltöttek be azok a törvényi változtatások, amelyek a nők és jogaik megóvása 

érdekében lettek létrehozva (például a Hindu Women’s Right to Divorce Bill, 

1939; a The Dowry Prohibition Act, 1961; a Towards Equality Report. 1975). 

Nemcsak India, de a legtöbb ország vagy kontinens művészetére 

elmondható, hogy amint egy nagyobb változás kapujába kerül egy 

társadalom vagy egy közösség, a művészet az, ami a leggyorsabban tud 

reagálni a jelenségre, és tud közvetíteni a közönség felé, bármilyen módon is 

interpretálja a problémát. Ebben az esetben több filmet, illetve azok 

karaktereit szeretném bemutatni, amelyek viszonylag nagyobb időt fednek 

le. Ennek azért érzem szükségét, mert ezek a filmek egyfajta ívet alkotnak, 

amelyen keresztül követhető a feminizmus útja és filmes reprezentációja 

Indiában.  

Az első indiai feminista filmnek a Mother India tekinthető, melyet 

Mehboob Khan rendezett 1957-ben. A Mother India a vidéki, nyomorban élő 

nő, Radha (Nargis) történetét mutatja be, aki küzd, hogy fel tudja nevelni 

fiait és túléljen a kegyetlen, pénzcentrikus világban. Nehézségei ellenére 

istennőkhöz hasonló morális tartást mutat az ideális indiai nő mintájaként. 

A film mérföldkőnek számít a bollywoodi filmek történetébe: glorifikálja az 

indiai nő erejét. Amellett, hogy ragaszkodik a hagyományos hindu 

értékekhez, a Mother India egyben reprezentálja az indiai mozi és társadalom 

változó női szerepeit.  

Az 1982-es, Mahesh Bhatt által rendezett Arth című film tovább erősíti 

ezt a vonulatot, illetve ezt az irányt folytatja, de egy másik megközelítésből. 

Ebben a filmben Pooja (Shabana Azmi) történetét követhetjük, aki elhagyja 

a férjét, vállalva a megaláztatást és a nehézségeket a függetlenségért. Miután 

sikerül elválnia a férjétől, önálló életbe kezd egy örökbe fogadott lánnyal. A 

film a kirakatba helyezi az indiai nők emancipációját: a hősnő a házasságban 
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férjének alárendelt szerepből kilépve válik független individuummá. Ezáltal 

a film a feminista mozgalmak újraéledését és aktív megmozdulását 

eredményezte. 

Miután az 1990-es évekre egyre radikálisabban fellépő hindutva 

mozgalmak kezébe került a filmipar, a nők jogaival, emancipációjával és 

egyéb, tabunak számító témával foglalkozó filmek megmaradtak a szerzői 

vagy a művészfilmes szférában. Arra, hogy populáris filmekben újra 

számottevően jelenjen meg a feminizmus témája, közel harminc évet kellett 

várni. A 2011-es The Dirty Picture című film, melyet Milan Luthria rendezett, 

egy 1980-as években tevékenykedő dél-indiai színésznő, Silk Smitha életét 

dolgozza fel.110 A film aktualitását fokozza, hogy ugyanazzal a problémával 

küzdenek a jelenben is, mint évtizedekkel korábban. Viszont most már van 

rá lehetőség, hogy ezeket a témákat populáris mozivásznakon lehessen 

tartani. 

   

A 2010-es évek női karakterei 

A következő filmek a fentiekhez hasonló témákat emelnek be a 

mainstream filmek világába, de már nemcsak egy-egy film erejéig, hanem 

kijelenthető, hogy egy trend alakult ki a feminizmus témája köré. Ezekben a 

női témával foglalkozó, vagy akár egészen egyszerűen női filmekben a férfi 

karakterek vagy marginális szerepet töltenek be a történet szempontjából, 

vagy abszolút hiányzik a szerelmi szál a történetből. Ezt összehasonlítva a 

korábban taglalt 1990-es évek romantikus vígjátékainak szerkezetével, illetve 

női karaktereivel, szembetűnő a változás. 

Fontos megemlíteni a hősnők közti generációs különbséget. 

Általánosan elfogadott tény, hogy a fiatalokban van benne a lázadó szellem, 

illetve ők képesek nagy változásokat előidézni. Éppen emiatt már senki nem 

                                                           
110  MOHAPATRA – CHATTERJEE – DWIVEDY 2011: 119–122 
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lepődik meg, amikor egy húszas éveiben járó (kiváltképp, ha diaszpórában 

élő) fiatal lány miniszoknyában jár és „partizza végig” a legnagyobb európai 

és amerikai városokat, mint például a Namastey London (2007, Vipul Amrutlal 

Shah), a Cocktail (2012, Homi Adajania), a Queen (2013, Vikas Bahl), a Befikre 

(2016, Aditya Chopra) című filmekben. De az olyan indiai környezetben (is) 

játszódó filmekben is megfigyelhető ez a trend, mint a Dhoom:2 (2006, Sanjay 

Gandhvi), a Yeh Jawaani Hai Dewaani (2013, Ayan Mukherjee), a Tevar (2015, 

Amit Sharma), az OK Jaanu (2017, Shaad Ali). Ezeknek a filmeknek a hősnői 

mind határozott, önálló keresettel rendelkező individuumok, akik képesek a 

saját életüket befolyásoló döntések meghozatalára anélkül, hogy szükségük 

lenne apjuk/bátyjuk/férjük jóváhagyására. Gyakran épp emiatt sok esetben 

a háttérbe szorul a családi háttér megjelenítése, vagy egyáltalán nem esik róla 

szó. Amint a felsorolt filmek is mutatják, ez nem egy teljesen új keletű 

jelenség, már a 2000-es évek közepétől megfigyelhető.  

Ami azonban nagy változást jelent, hogy a 2010-es évektől az anya-

karakterek is elkezdték felvenni ezt a fajta attitűdöt. Az, hogy ez korábban 

nem jelent meg, a tradicionális képekhez való ragaszkodásból fakad, illetve a 

generációs különbségnek tudható be. Az anya a család összetartója, minden 

cselekedetét és döntését a család közös érdekét szem előtt tartva hozza meg. 

Ezzel szemben a 2010-es évektől a filmekben megjelenik egy olyan 

magatartás, amely ennek ellentmond. Ezt alátámasztandóan hat filmet 

szeretnék röviden bemutatni, amelyeket egy ívre felfűzve ismertetek annak 

megfelelően, hogy milyen mértékben képesek elereszteni a karakterek a 

hagyományos képet.  

   

English Vinglish (2012, Gauri Shinde) 

Az English Vinglish főhőse, Shashi (Sridevi) egy klasszikus indiai 

háziasszony átalakulását mutatja be, hogy hogyan képes kitörni a 

tradicionális szerepekből és tudja megvalósítani önmagát. A filmben a 
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családon belüli konfliktus forrására a negyedik percben derül fény: az anya 

nem beszél angolul. Ebből kifolyólag a családja nevetség tárgyává teszi őt és 

rendszeresen megalázza. A fordulat a cselekményben, hogy Shashi, az 

unokahúga esküvőjére New Yorkba kényszerül menni és ott három hetet 

(szinte) teljesen egyedül eltölteni. Amikor ott is szembesül ezzel a 

problémával, elhatározza, hogy megtanul angolul, a család tudta nélkül. Így 

az angolcsoportban új kapcsolatokra tesz szert és önbizalmat is szerez.  

Magabiztossága a film végén csúcsosodik ki, amikor beszédet mond az 

esküvőn. A férje, mivel nem tudja, hogy felesége angolul tanult, elkezd 

szabadkozni, de ebben a pillanatban Shashi félbeszakítja és leülteti a férjét, 

hogy ő maga mondhassa el beszédét, amely a család összetartását és egymás 

kölcsönös megbecsülését állítja a középpontba. A film végén azonban – a 

már korábban megszokott bollywoodi sémák alapján – a felek könnyek közt 

bocsátanak meg egymásnak és élik tovább életüket együtt. 

   

The Lunchbox (2013, Ritesh Batra)  

A 2013-as The Lunchbox, az előbbi filmhez hasonló szituációt vázol fel: 

középkorú családanya megbecsülés nélkül. Az ő történetének bonyodalmai 

akkor kezdődnek, amikor egy véletlen folytán egy idegen férfival kezd el 

levelezni. Hosszas tépelődés után meghozza azt a döntést, hogy elhagyja a 

férjét, hogy ezzel a másik férfival éljen. Bár elmondható, hogy két férfi között 

választ, de az a fajta döntéshozatal, hogy egy házas asszony képes kilépni a 

családjából egy új élet kezdetéért, ahol több megbecsülést kaphat, mint 

jelenlegi kapcsolataitól, hatalmas fordulat és merész húzás a film készítőitől. 

   

Kahaani (2012, Sujoy Gosh) 

A 2012-es Kahaani című film központi alakja Vidya (Vidya Balan), 

akiről már az első kockáktól kezdve nyilvánvalóvá válik a közönség számára, 

hogy egy határozott, önálló nő, foglalkozását tekintve pedig informatikus. A 

történet szerint eltűnt férje után megy kutatni Kalkuttába, terhesen! Ez abból 
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a szempontból válik rendkívül fontossá, hogy Vidya a végletekig kihasználja 

a segítségre szoruló nő hagyományos képét, megtévesztve így mindenkit, 

egyedül számol le egy veszélyes terroristával, aki férje haláláért is felelős. Ez 

már felborítja a klasszikus patriarchális szerepek reprezentálását, hiszen 

egyértelműen kiderül, hogy Vidyán kívül mindenki képtelen arra, hogy 

tisztességesen és eredményesen elvégezze feladatát, és tudtukon kívül 

juttatják a hősnőt olyan adatokhoz, információkhoz, amelyek segítségével 

képes lesz egyedül küzdeni.  

Mindezt megkoronázandóan Vidya menekülését emelném ki a film 

végéről. A játékidő egyetlen percében sem visel szárit, vagy bármilyen 

tradicionális indiai női viseletet, egészen a terroristával való küzdelem utáni 

menekülés pillanatáig, aminek az időpontja egybeesik a Karva Chauth111 

eseményével és a hatalmas női kavalkádban szárit öltve tud „elveszni”. 

   

Maatr (2017, Ashtar Sayed) 

A Maatr című film egy friss alkotás, 2017 áprilisában került 

bemutatásra. Ez az a film, amely a legjobban összefoglalja mindazt, amit az 

eddigiekben megfogalmaztam. A története szerint egy anyát, Vidyát 

(Raveena Tandon) és lányát is brutálisan megerőszakolják Delhi utcáin, a 

lány bele is hal sérüléseibe. Ezt követően fordul Vidya a hatóságokhoz, akik 

azonban nem foglalkoznak az ügyével. Ezt a férj reakciója koronázza meg, 

aki az anyát hibáztatja a történtekért, és úgy dönt, hogy nem képes vele 

együtt élni ezek után, ezért elhagyja.  

Mindezek együttesen hozták azt az eredményt, hogy Vidya úgy dönt, a 

kezébe veszi az irányítást és egyedül fog szembeszállni az elkövetőkkel és az 

egész rendszerrel. Fegyvert szerez, fejleszti az erőnlétét és kíméletlen 

bosszúálló karakterré válik. 

                                                           
111 A Karva Chauth az az esemény, amikor az asszonyok egész napos böjtöléssel és 
imával tisztelik meg a férjüket, hogy sikeres és boldog életük legyen. 
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Mom (2017, Ravi Udyawar) 

A Mom című filmet 2017 júliusában mutatták be hosszas várakozás 

után. A Maatr című filmhez hasonlóan ebben a történetben is a nemi erőszak 

és a büntetésvégrehajtás szerepel központi témaként. A történet szerint 

tinédzser Aryát (Sajal Ali) szülei, bár nem szívesen, de elengedik egy buliba 

a barátaival, ahol miután visszautasított két férfit is, azok elrabolják, 

megerőszakolják egy autóban (többen is), majd miután úgy gondolják, a lány 

meghalt, kidobják őt az autóból és az árokban hagyják. Miközben 

mostohaanyja, Devki (Sridevi) a rendőrségre megy segítségért, kap egy 

telefont, hogy egy férfi megtalálta a lányát és súlyos sérülésekkel fekszik a 

kórházban. Miután a lány már képes volt vallomást tenni, elkapták az 

erőszaktevőket, azonban mivel a lány a buliban alkoholt ivott, nem tartják 

megbízhatónak a vallomását, és elengedik a vádlottakat. Ekkor (szintén a 

Maatr-hoz hasonlóan) Devki bosszúhadjáratba kezd, és egy detektív 

segítségével ő maga „vadássza le” egyenként annak a csoportnak a tagjait, 

akik ártottak lányának. A film a detektív, Mr. DK (Nawazuddin Siddiqui) 

karakterén keresztül közvetíti azokat a gondolatokat, amelyek nézőként 

merülnek fel bennünk, valamint ő mondja ki a film gerincét alkotó 

mondatot:  

Mr. DK: Bhagwan sab thik kar dega. (Isten mindent rendbe hoz 

majd.) 

Devki: Bhagwan har jagah nahin hota hai DK ji. (Isten nincs ott 

mindenhol, Mr. DK.) 

Mr. DK: Pata hai. Islie to usne Maa banai. (Tudom. Éppen ezért 

teremtette az anyákat.) 

Mindent egybevéve és összehasonlítva a Maatr című film főhősével, 

Vidyával, egy teljesen más karakterű bosszúálló anya látható: az egész 

rendszer elleni direkt támadás helyett Devki kizárólag a lányát bosszulja meg. 
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Lipstick Under My Burkha (2016, Alankrita Shrivastava) 

A Lipstick Under My Burkha (LUMB) egyik legnagyobb erőssége, hogy 

nem egy adott vallású, egy adott életszakaszban lévő nő problémáit mutatja 

be, hanem négy nő mindennapjait láthatjuk anélkül, hogy érthetetlen vagy 

felszínes lenne a történet. Mindeközben pedig olyan témákat feszeget, mint 

a családi tradíciókkal való szembemenetel, házasság előtti szex, 

munkavállalás családos anyaként vagy özvegyasszonyként való telefonszex. 

Ennek a tabuhalmaznak a csúcsán pedig a narrátor által mesélt erotikus 

regény áll, amelyet a film során végig hallgatunk.  

Mivel azonban Indiában ezek nagy részéről beszélni tabu, a CBFC 

(Censor Board of Film Certification – az indiai filmekért felelős 

cenzortestület) támadni kezdte a film készítőit, leginkább a rendezőnőt, 

Alankrita Shrivastavát – akinek ráadásul a LUMB az első nagyjátékfilmje. 

Ruhi Khan készített egy interjút a film egyik főszereplőjét alakító Ratna 

Pathak Shahhal, amelyben a színésznő részletesen beszámol a filmet és 

magukat a filmben résztvevőket ért sérelmekről. Mint olvasható az 

interjúban, amikor a film elkészült, a CBFC egyetlen esélyt sem adott, mielőtt 

kijelentette volna, hogy a film nem megfelelő az indiai közönség számára. A 

döntés pedig a következőkön alapult: „túl nőorientált”, „szexuális 

jeleneteket” és „audio-pornográfiát” (telefonszex) tartalmaz. Mint a 

színésznő elmondja, egyikük sem volt meglepve ettől a reakciótól, azonban 

az, hogy a film kérdés nélkül el lett utasítva, sok mindent elárul az indiai 

társadalom működéséről.112  

Ezek után a film rendezője a Film Certification Appellate Tribunal 

(FCAT) intézményét kereste fel, amelyet filmkészítők és producerek 

alkotnak. Az FCAT szintén felháborítónak tartotta a CBFC döntését, akikkel 

végül közös megegyezés alapján a Lipstick Under My Burkha „A” minősítést 

                                                           
112 KHAN 2017: 1–2 
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kapott (ez a felnőttfilmeket jelöli), valamint egy olyan kommentet, amely 

után apróbb módosításokkal a film 2017. július 21-én mozikba kerülhetett 

Indiában, ezzel egyúttal új mozgalmakat is elindítva, melynek jelképe a film 

posztere – mely egy hónappal a bemutató előtt lett módosítva. 

A film történetére visszatérve: mint már korábban említettem, ma már 

kevésbé botránkoztatja meg a bollywoodi filmek közönségét, ha huszonéves 

lányokat látnak „illetlenül” viselkedni. A két fiatalabb karakter Leela (Aahana 

Kumra) és Rehana (Plabita Borthakur) ebből a szempontból „átlagosnak” 

tekinthetők mind a családdal való szembeszállással, mind az elrendezett 

házasság előtti szex megjelenítésével.  

A titokban dolgozó anya, Shirin (Konkona Sen Sharma) karaktere 

azonban inkább feszegeti a tabukat. A történet szerint Shirin férjével és két 

fiával él együtt, azonban férje nem tiszteli, csak elvárja, hogy teljesítse 

kötelességeit mint anya és feleség. Shirin eleget tesz az elvárásoknak, emellett 

viszont házaló eladóként is dolgozik. Ebben a legnagyobb fenyegetést egy 

férj számára az jelenti, hogy így már nincs kizárólag ráutalva a felesége, ha 

akar, képes eltartani magát és önálló életet élni. Ez ellen pedig nyilvánvalóan 

lehettek kifogásai a 90-es évek óta ugyanolyan rendszer szerint működő, 

patriarchális értékeket közvetítő, hindu nacionalista cenzortestületnek. 

És ami még ezt is felül tudja múlni, a már korábban említett Ratna 

Pathak Shah által alakított Usha. Usha egy köztiszteletben álló özvegy. 

Semmi nem történhet meg az ő beleegyezése nélkül, a közösség, amelyben 

él, bízik benne és döntéseiben is, valamint ő az a karakter, aki a „régi 

értékeket” képviseli a filmben. Azonban Usha magányos, ezért erotikus 

regényeket olvas, sőt, beleszeret az unokái úszásoktatójába, aki 

szemérmetlenül fiatal és jóképű is. Usha ezek után kezd el „szórakozni”, 

láthatjuk őt úszódresszt vásárolni, és azt is, amikor viseli, mindennek a 

csúcsán pedig láthatjuk őt maszturbálni, miközben az úszásoktatóval 

telefonszexel – álnéven természetesen. Persze mindez kiderül, aminek 

eredményeként a család és a közösség is kitaszítja őt. 
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Összegzés 

Dolgozatom céljaként azt jelöltem ki, hogy bemutassam azt a 

különbséget, amely az 1990-es évek és a 2010-es évek közti bollywoodi 

mainstream mozi anya-karaktereinek reprezentálásában jelenik meg. Azért 

tartom fontosnak foglalkozni ezzel a témával, mert mint a világon bárhol, a 

társadalmi változások mindig nyomot hagynak a művészeteken, akár egészen 

radikális módon beleavatkozva az addigi tendenciák folyásába.  

Mivel a feminizmus és a női függetlenség kivívásának témája a mai 

napig átjárja Indiát, nehéz megjósolni, hogy vajon meddig fognak tudni 

eljutni ezek a mozgalmak társadalmi szinten, illetve a művészetek, és 

kiváltképp a film terén, amely a legnagyobb tömegekhez tud eljutni 

egyszerre. Mivel ez a hullám már több hagyománynak, képnek, illetve 

tabunak a megdöntését is magával hozta, érdemes lehet a későbbiekben is 

figyelemmel követni, hogy milyen további kísérleteket mernek majd 

megtenni a filmkészítők. Ami személy szerint – és e dolgozat témájának 

további kutatásaira is előre tekintve – a legérdekesebbnek tűnik, hogy vajon 

mikor érkezik el az a pont, amikor megjelenik populáris, fősodorbeli filmben 

a „rossz anya” karaktere, és hogyan kerül majd ábrázolásra.  
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SERES SZILÁRD 
   

ADATTESTÜNK EVOLÚCIÓJA 

Előre jelezhető események 

 

Vajon az olvasó tudja-e, mennyi minden tudható meg róla?  

Előfordulhat-e, hogy egy ismeretlen jobban ismeri az olvasót, mint az olvasó 

saját magát? Ha előre tudná, mit fog cselekedni, akkor nem akarna-e 

változtatni rajta?  Halála után is keletkezhet olyan információ róla, ami 

teljesebb és pontosabb képet ad életéveiről, mint az addig rendelkezésre álló 

adatok? 

A tanulmány végső kérdése, hogy a 21. század egyre jobban 

automatizált és végtelenül pragmatikus világában mi lesz a bölcsészdiploma 

értéke? 

   

Bevezetés 

Mi az adattest?  

Az embernek van egy fizikai kiteljesedése, azaz teste. A fizikai test az 

emberrel egy időben születik, élete folyamán folyamatosan változik, majd az 

emberrel együtt elhal.  

Az ember adatteste ezzel szemben már a fizikai test születése előtt 

létrejön, az egyén egész élete során folyamatosan növekszik és a halál után 

is képes új részekkel bővülni.  Adattest alatt az egyénről publikusan elérhető 

és kategorizálható összes információt kell érteni.113 

   

  

                                                           
113 FRÉSZ 2011. Frész Ferenc a magyar CDMA alapítója és vezetője. 
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Történeti áttekintés 

Az adattest evolúciója exponenciálisan felgyorsult az elmúlt két 

évtizedben a digitalizációnak köszönhetően.114 Azonban még mielőtt a jelen 

adattestére rátérne az írás, egy rövid áttekintést mutat be, hogy az idők során 

hogyan, milyen nagyobb változásokon ment keresztül az adattest. Jelen mű 

terjedelméből adódóan csak a nagyobb korszakhatárokat fogja bemutatni az 

adattest fejlődésének történetéből. A teljesség igénye nélkül, azért ezt a 

szemléletet követi a mű, mert fő mondandójának megértéséhez szükséges 

egy rövid bevezetés, azonban nem ezen van a fő hangsúly.   

Időszámításunk előtt 3500 környékén megjelentek az első ékírásos 

feljegyzések. Ezzel kezdetét vette az adattest mint fogalom megszületése. Jól 

jelzi az adattest fontosságát, hogy megjelenésével új korszakhoz érkezett az 

emberiség: az ókorhoz. 

Egészen időszámításunk után 1453-ig az adattest birtoklása és 

létrehozása igazi kiváltságnak számított. A populációhoz képest nagyon 

kevés egyénnek volt adatteste. Császároknak, hadvezérek, uralkodóknak volt 

kiváltsága létrehozni. Szobrok alján, templomok falain, várak kapuján 

maradtak fent az idők során az adattesteik. A legtöbb így nagyon 

sérülékenynek számított, és a többségük nem is maradt fenn teljes 

egészében. 

A könyvnyomtatás megjelenésével az 1500-as évektől kb. az 1830-es 

évekig bővült az adattestet birtoklók száma. Már nem csak a szűk 

uralkodórétegnek, hanem a nemesi családoknak és a nagyobb vagyonnal 

rendelkező kereskedőknek is lehetőségük nyílt adattestet létrehozni. 

Azonban ez a fajta adattest nem tartalmazott érdemben új többlet 

információt a korábbiakhoz képest, csupán bővült azoknak a személyeknek 

                                                           
114 KURZWEIL 2006. 
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a köre, akik adattestet birtokoltak. Ebben az időszakban egy adattest a 

következőket tartalmazta:  

- mikor született az illető, 

- kik voltak a szülei, 

- kötött-e valamilyen jelentősebb üzletet, 

- kivel házasodott meg,  

- mikor hunyt el.  

Az 1830-as évektől az 1920-as évek végéig tömegesen jelentek meg a 

távírók és a napilapok Európa-szerte. Elterjedté vált az általános oktatásban 

való részvétel, a gyárak lyukkártyás rendszert vezettek be a dolgozóik 

munkafolyamatának követése érdekében, és szinte mindenhol megjelent a 

kötelező születési anyakönyv és halotti bizonyítvány kiállítása. Ettől az 

időszaktól kezdve már a legalsóbb osztályoknak is volt adattestük, sőt már a 

mindennapi híreknek is. Azonban újdonság, hogy tömegesen megjelentek a 

cégek mint jogi személyek az adatrendszereikkel együtt.  

1930-tól 1970-ig a bürokrácia olyan mértékű változáson ment 

keresztül, hogy elkezdett az egyén minden fontosabb életeseményéről 

valamilyen adatot kiállítani. Születési idő, hely, vércsoport, egészségügyi 

rendellenesség, iskolai tanulmányok, osztályzatok, diploma, vallási 

orientáció, politikai nézetek (párttagkönyv) munkahely, mennyi időt töltött 

egy adott munkahelyen, mekkora a jövedelme, lakcíme stb. Megjelent az 

adatduplikáció is, hiszen egy dokumentum már nem csak egy példányban 

egy helyen létezett, hanem több helyen is fellelhetővé vált. Ezáltal először 

fordult elő a történelemben, hogy ha tömegesen adatok vesztek el – például 

egy tűzvész miatt –, akkor sem törlődtek a közös tudatból, hiszen biztosan 

fellelhetőek maradtak még más helyszíneken is.  

Innentől kezdve már csak a nagyobb változások időpontjait mutatom 

be, habár technikai újítások minden évben történtek.  



118 

1970-től megjelentek a cégeknél a vállalati komputerek, amelyek 

képesek voltak már egyre több adatot kezelni és gyűjteni a cég 

munkafolyamatairól. Kik a beszállítók, milyen gyorsan készül el egy adott 

termék, mennyi a garantálható élettartama, kik a vállalat vevőkörei stb. 

1980-tól tömegesen elérhetővé váltak a kézi kamerák és a 

fényképezőgépek, illetve a VHS felvevőkészülékek. Az emberek már saját 

kedvtelésből maguknak dokumentáltak életeseményeket, illetve kezdték 

felvenni a kedvenc sorozataikat és filmjeiket a tévéből, kópiákat gyártva 

ezzel.  

1995-től bárki számára hozzáférhetővé vált a személyi számítógép. 

Ezáltal már bárki alkothatott digitálisan, és beléphetett a digitális világba. 

2000-ben elkezdett terjedni a tömeges internetfelhasználás, és ezzel 

együtt megjelent a digitális pszichológiai profil fogalma is. A keresőóriások 

elkezdték naplózni, hogy milyen szavakra keresünk rá, majd milyen oldalakat 

látogatunk meg, és milyen átkattintási arányszámmal megyünk tovább egyik 

weblapról a másikra. Milyen jelszavakat használunk, milyen hőtérképpel 

fürkészünk egyes oldalakat stb. Minden, ami mérhető, azt mérik, hiszen ezek 

az oldalak azért ingyenesek, mert cserébe az adataival fizet a felhasználó. 

Ennek tárgyalására majd a jelen adattestét bemutató résznél még visszatérek. 

2003-tól megjelentek a különböző social média website-ok, amelyeken 

már külső nyomás nélkül az ember saját maga önszántából osztja meg az 

élete eseményeit. Ezeken a platformokon bárki válhat szónokká, tekintet 

nélkül az általa hangoztatott történetek igazságtartalmára. Ettől az évtől 

datáljuk a digitális környezetszennyezés fogalmát. 

2007-től megjelentek az okostelefonok, amik képesek az adott 

pillanatban megmondani a felhasználó pontos geolokációját, hogy hol 

tartózkodik jelenleg, követni tudják, hogy milyen útvonalakon jár, milyen 

másik eszközzel (és a hozzá kapcsolódó személlyel) találkozik. Képes a 
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felhasználó pulzusát mérni, és ezáltal kezdetlegesen az egészségügyi adatait 

mérni és raktározni. 

2018-ban ott tartunk, hogy rohamosan terjednek a különböző 

okoseszközök. Okos fogkefe, okos kutyanyakörv, okos hűtő, okos lámpa, 

okos óra stb.  Egyre több intelligens eszköz veszi körbe a fogyasztót, és 

életének szinte minden pillanata a virtuális világban is leképezhető. A nap 24 

órájában, az év 365 napján online van. 

A digitális kor embere az információfeldolgozás és a kommunikáció 

világában él. A digitális jelek értelmezéséhez éjjel-nappal eszközöket használ. 

Digitális kommunikációs kényszerben szenved, mert ha nem kommunikál, 

pénztől, kapcsolatoktól, információtól esik el. Tehát abban motivált, hogy 

minél több információt osszon meg a világgal. A digitális világ, amelyben él, 

így a gondolkodását, gondolatait is digitalizálja. Életét, a hétköznapi életet, 

nagyrészt már nem a valóságban, hanem a valósággá változó virtuális térben 

tölti. Egyszerre létezik a két világban. Az interneten kommunikál, 

tájékozódik, tájékoztat, itt keres társakat vagy szerelmi partnert, játszik, 

fogyaszt stb. Az identitását tehát ebben a térben is felépíti épp úgy, ahogy a 

valós fizikai térben is, annyi különbséggel, hogy itt minden mozzanata, 

cselekvése, tette örökre megmarad.115 

   

A jelen adatteste 

Mennyi adat keletkezik egy nap alatt ezeknek a folyamatoknak 

köszönhetően?116   

Ma egy nap alatt 2,5 Exabyte adatot termel az emberi populáció. Az 

elmúlt 5000 év alatt (1900-ig bezárólag) a teljes emberiség durván 1,6 

Exabyte adatot hozott létre. Ma egyetlen egy nap alatt több adat keletkezik 
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egy átlagos ELTE-s diákról, mint az összes ükszülőjéről - azaz 16 ember 

teljes életéről - összesen. Csupán 1 nap alatt!  

Miből áll ez a hatalmas adathalmaz, amit nap mint nap létrehoz egy 

ember? A teljesség igénye nélkül: mikorra állítja be az ébresztőórát a 

telefonján, milyen híreket olvas, mennyi ideig olvassa a híreket, milyen 

oldalakat látogat, kivel kommunikál, miről kommunikál, milyen karaktereket 

használ, mennyire gyorsan üti le a különböző karaktereket, hol tartózkodik 

éppen, kiknek a társaságában tartózkodik, milyen útvonalon halad, mivel 

közlekedik, hol vesz ételt, mit vesz, mennyiért veszi, milyen kártyával fizet, 

milyen gyógyszert szed, milyen zenét hallgat, mennyi ideig hallgatja stb.  

Az adattest azonban nemcsak a napi rutin által generált adatokat 

tartalmazza, hanem az ember tartózkodási helyét, kinézetét, nevét, keresetét, 

kiadásait, foglalkozását, családtagjait, baráti körét, állatainak nevét, lakása 

méretét, megállapodásait, vallási irányultságát, politikai nézetét, hangulatát, 

adószámát,  TB-számát, személyi számát, e-mail címét, IP-címét stb. Tehát 

lényegében mindent. 2018-ban mindennek és mindenkinek van adatteste.117 

Fontos megérteni, hogy az adattest már születés előtt keletkezik azzal 

a folyamattal, hogy az édesanya elmegy ultrahangot csináltatni a magzatról, 

ahol rögtön adatok keletkeznek. A magzat neméről, várható vércsoportjáról, 

szüleinek nevéről, egészségügyi állapotáról, örökölendő vagyonáról vagy 

éppen adósságáról stb. Az adattest pedig az egyén halálával nem szűnik meg 

létezni, hanem továbbra is elérhető, és bizonyos új összefüggéseknek 

köszönhetően újabb és újabb adatokkal bővül.   

   

Testes adattest 

Az olvasók nagyrésze valószínűleg most eszmélt rá, hogy adattestét 

tekintve dagadtnak mondható. Ez a kövérség pedig a fizikaival ellentétben 
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még nehezebben csökkenthető, sőt a legtöbb esetben csak folyamatosan 

hízik.  

A probléma az, hogy ebből az adattestből iszonyatosan nehéz leadni, 

azaz fogyni. Ezek az adatok, információk redundánsan, azaz párhuzamosan 

több példányban vannak mentve és tárolva.118  Ami adat keletkezett és 

bekerült a közös Big Data-ba, az onnantól ott is marad. Az adatokat 

iszonyatosan nehéz minden helyről törölni, szinte lehetetlen is. Ugyan 

kiadhat a fogyasztó egy törlés parancsot, azonban szinte bizonyos, hogy az 

az adat, ami egyszer digitalizálva lett, valahol megmarad és eltárolódik. Ezért 

kell kétszer is átgondolni, hogy mi az, amit digitalizálni kell, és mi az, amit 

nem. 

   

Az adattest üzleti felhasználása 

Jogosan merül fel a kérdés az olvasóban, hogy rendben, hogy ennyi 

adat érhető el róla, de kiket érdekelnek ezek az adatok, főleg miért pont az 

ő adataira lennének kíváncsiak? 

Ahhoz, hogy erre választ kapjon az olvasó, két részre kell osztani a 

kérdést. 

 Első rész: kit érdekel az adata? A válasz egyszerű. Mindenkit, aki az 

információból él. A bankokat, szolgáltató cégeket, állami intézményeket, 

iparvállalatokat.119  

A második rész, hogy miért érdekelné őket az ő adata? Azért, mert kell 

nekik az ideje vagy a pénze. Ahhoz, hogy ők hosszú távon létezhessenek, el 

kell a fogyasztóval hitetniük, hogy az élete csak úgy teljes, ha fizet a 

szolgáltatásaikért. Azonban mindez csak úgy fenntartható, ha ismerik a 

fogyasztót, a szokásait, a szükségleteit, és ez alapján tudnak számára olyan 
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releváns terméket vagy szolgáltatást nyújtani, amelyet igénybe fog venni, 

vagy meg fog vásárolni.   

Ez a valóságban úgy néz ki, hogy egy átlagos felhasználó Facebook-os 

adatteste 600-800 megabájtot tesz ki, míg ugyanennek a személynek a 

Google által nyilvántartott adatteste az 5,5-8 gigabájtot is elérheti. Ez a 

rengeteg adat a keresési előzményekből, levelezésekből, digitális 

naptárbejegyzéseiből, eseménymeghívók elfogadásából vagy elutasításából, 

útvonaltervező általi javaslatokból, éppen aktuális GPS-koordinátáiból, 

otthoni és munkahelyi felhasználói szokásaiból, sütik (cookie-k) által tárolt 

munkamenetekből és egyéb tevékenységekből adódik össze, és ezek révén 

halmozódott fel.  A felhasználó minden egyes napját tökéletesen 

rekonstruálni lehet a Google által tárolt adatok elemzése révén. Még abban 

az esetben is, ha a felhasználó aznap egyik Google-termék szolgáltatását sem 

vette igénybe.  Így pedig ezeknek az adatoknak az alapján a fogyasztó 

számára olyan termékeket lehet kínálni, amelyeket meg fog vásárolni.  

A teljesség igénye nélkül néhány adat, amelyet az olvasó is elérhet 

magáról: 

 

Az alábbi linken egy térkép azt mutatja meg, hogy a felhasználó – 

amióta elkezdett Google általi termékeket használni – pontosan merre 

járt, hogyan és mikor: 

https://www.google.com/maps/timeline?pb 

Ezen a linken, a felhasználó mindenféle eszközére értett teljes keresési 

aktivitása látható: 

https://myactivity.google.com/myactivity 

Az, hogy milyen hirdetési profillal rendelkezik a felhasználó a Google 

adatbázisa szerint, az alábbi linken érhető el: 

https://adssettings.google.com/authenticated 

https://www.google.com/maps/timeline?pb
https://myactivity.google.com/myactivity
https://adssettings.google.com/authenticated
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Az, hogy a felhasználó milyen applikációkat használ, ami hozzáfér a 

Google által tárolt adattestéhez, az alábbi linken érhető el: 

https://myaccount.google.com/permissions?pli=1 

A YouTube keresési előzmények a következő linken érhetőek el: 

https://www.youtube.com/feed/history/search_history 

A következő linken az érhető el, hogy a felhasználó milyen jelszavakat 

jegyeztetett meg a Google-lal az évek során: 

https://passwords.google.com/ 

A következő linken látható, hogy milyen eszközökről használja a 

Google szolgáltatásait a kliens: 

https://myaccount.google.com/device-activity 

De az alábbi linken még az is megtalálható, hogy a felhasználó 

inaktivitása, vagy halála esetén kire és hogyan hagyja a digitális 

adattestének gondozását: 

https://myaccount.google.com/inactive 

Ha pedig mindezt az adatot le szeretné tölteni a felhasználó, hogy saját 

maga is elemezni tudja az adattestét, az alábbi linken tudja megtenni: 

https://takeout.google.com/settings/takeout?pli=1 

 

Nem valószínű, hogy tovább kell részletezni a listát, pedig bőven 

lehetne, így is jól kivehető, hogy mennyi adat érhető el a Google-ban a 

felhasználóról. És ez csak egy cég. A kliens számtalan szolgáltatást vesz 

igénybe nap mint nap, és nem is sejti, hogy mennyi értékes adatot ad ki így 

a saját életéről. Idővel monoton beidegződésnek számít egy szolgáltatás 

igénybevételének kezdetekor, hogy adatokat adjon meg magáról.120 Fel sem 
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tűnik, ha olyan szenzitív adatokat kell megadni egy szolgáltatás 

használatához, ami már komoly információbiztonsági kérdéseket vett fel.  

Azon szolgáltatások esetében, amelyek felhasználása ingyenes a 

felhasználó számára, ott maga a fogyasztó a termék.121 A mai kapitalista 

szemléletű világban nincs olyan, hogy valami ingyen van. Ezt az alapelvet 

megértve és betartva már sokkal tudatosabb internetfelhasználó tud lenni az 

ember.  

Az adatok elemzésével előrelátó modelleket, pszichológiai 

tömegprofilokat, vásárlást segítő mechanizmusokat lehet felépíteni. Az 

előbb felsorolt adatok részletes elemzésével egy emberről szinte pontos 

pszichológiai profilt kapunk. Az elemző pontosan ismeri majd, hogy az 

egyén bizonyos ingerekre milyen reakcióval fog válaszolni. Ha egy vállalat 

rendelkezik az egyén környezetéről, időjárásáról, és a körülötte élő 

emberekről adattal, akkor a véges lehetőségeket számba véve kiszámolhatja 

a legvalószínűbb előfordulási esetet egy adott ingerre, és az alapján kínálhatja 

fel szolgáltatását.  

   

Ez mennyire nem sci-fi? 

A fogyasztó véleményét, ízlését, döntéseit elképesztő mértékben 

befolyásolja és határozza meg az internet. Az, hogy milyen híreket olvas, 

vagy milyen bejegyzéseket lát az ismerősei által mind-mind hozzájárulnak 

ahhoz, hogy a felhasználót körbevegye egy láthatatlan véleményburok a 

kibertérben. Ez a burok pedig nagyban befolyásolja a fogyasztó világról 

alkotott képét. 

Így aki átlátja, kritikusan szemléli, majd elemzi az adatokat, az hatalmas 

üzleti sikert tud elérni.122 Az adatok gyűjtésével pedig rengeteg cég 

                                                           
121 NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM TANANYAGOK 
122 PERSON 2011 



125 

foglalkozik. Minden egyes „ingyenes” applikáció, platform, amit használ a 

fogyasztó, valójában monitorozza az illetőt és adatokat gyűjt a szokásairól. 

Ezt utána eladja egy olyan cégnek, ami abban érdekelt, hogy az adott régió 

összes profiljával rendelkezzen, és így személyre szabottabb szolgáltatást 

nyújthasson az egyéneknek. 

Visszatérve a kérdéshez, hogy ez mennyire nem sci-fi? Annyira, hogy 

ma számtalan olyan fintech cég működik, amely abból él, hogy amikor a 

fogyasztó hitelt akar felvenni, akkor a banknak egy hatezer pontból álló 

személyiségprofilt készítenek róla, ami alapján a bank be tudja árazni, hogy 

milyen kockázattal fizeti vissza a hitelét, így pedig alacsony, vagy éppen 

magas kamatozású hitelt nyújt a számára. Magyarországon ezt a technológiát 

már három bank is használja. 

Azonban álljon itt még egy példa a fenti jelenségre: jelenleg Nyugat-

Európában az egyik legnagyobb telekommunikációs cég azt csinálja, hogy 

tömeges adatokat gyűjt bizonyos régiókról, majd ügyfeleinek továbbítja. Ez 

alapján olyan szolgáltatást tud egy pizzéria használni, hogy csak azoknak 

küldi ki az akcióra felszólító kuponját, akik az üzletük 500 méteres közelében 

vannak, és 80%-os pontossággal megállapítható, hogy éhesek. Azt már 

említeni se érdemes, hogy a pizzakupon nyilván a fogyasztó kedvenc 

pizzájára fog szólni.  

   

Összegzés 

Az adattest egy folyamatosan növekvő entitás, ami a technológiai 

fejlődés által egyre több és bővebb információt képes szolgáltatni a 

megfigyelés tárgyáról. Tehát az ember esetében az adattestének elemzésével 

pontosan kiszámíthatóvá válik a viselkedése és a cselekvéseinek mintázata. 

Felvetődik a kérdés, vajon az eleve elrendeltetés, vagy más néven a 

determinizmus még mindig csak egy filozófiai kérdés vagy több annál? E 

kérdés megválaszolását az olvasóra hagyom. 
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Végezetül a keretes szerkezetnél maradva fel kell tenni a kérdést, 

amelyet a mű az elején is definiált. A 21. században egy automatizált és 

végtelenül pragmatikus világban mi lesz a bölcsészdiploma értéke? 

A bölcsésztudományok értéke egyértelműen fel fog értékelődni a 

század közepétől kezdve. Azért, mert a bölcsésztudományok a kritikus 

gondolkodást és a különböző tematikák közötti átláthatóságot tanítják meg. 

Ezek a készségek pedig roppant fontosak lesznek egy olyan világban, ahol 

az adatok elemzésekor és az adatok közötti új kapcsolatok felfedezéséből 

milliárdos üzleteket lehet létrehozni.123 Tehát az alkalmazott 

bölcsésztudományok aranykora még csak ezután következik. 

A szerző minősített etikus hacker. 
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HORVÁTH MÁRK 
   

DRÓN-LÁTOMÁSOK 

A szíriai polgárháború szimulációs és dromokratikus vetületei 

 

A szíriai polgárháború során az egymást tankokkal és gépfegyverekkel 

pusztító szembenálló felek GoPro kamerákkal rögzítik a vérengzést. 

Felbomlik az emberi test egysége, megsemmisül az a szimbolikus társadalmi 

rendszer, amely lehetővé teszi az emberek együttélését, és szétporlad maga a 

társadalmi környezet is. Ennél azonban többről van szó, hiszen a kamerák 

által felvett pusztítás később, a virtualitásba átlépve, a szimuláció rendszereit 

építi ki, azokat a felbomlasztó mechanizmusokat erősítve, amelyek amúgy is 

bizonytalanná tették a Közel-Kelet társadalmait. Nem lehetséges 

elkülöníteni a valóságot és a szimulációt, a valódi háborús pusztítást és az 

érzékelést ostromló digitális képek egyre gyorsuló, örvénylő mozgását. Mély, 

letagadhatatlan kapcsolatra világít rá a tankokra és gépfegyverekre szerelt 

kamerák képe: a képrögzítés modern eszközeinek és a pusztítás gépeinek 

kifejlesztése egy összekapcsolódó folyamat volt, amely egy általános háborús 

logisztikai rendszert, a sebesség által meghatározható dromokráciát 

alakította ki.124 Az amerikai csapatok Közel-Keletre történő beavatkozása 

sohasem a demokrácia terjesztésére, vagy a „War On Terror”-ra irányult, 

hanem a fent említett digitális, virtuális és szimulációs logikán alapuló 

embertelen rendszert, a dromokráciát kívánta kiterjeszteni. 

Azonban fontos belátnunk azt, hogy a tömegpusztító fegyverek és a 

digitális rögzítő készülékek inorganizációs rendszertelenségében már nem az 

ember organikus valósága a meghatározó működési elv, hanem a gépi 

szimulációs dromokratikus kiterjedés, amely a valódi háborús pusztítás 
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mellett „szimbolikus nyomort” és kollektív szellemi leépülést hoz el.125 Itt nem 

csupán egy folyamatosan terjeszkedő, erőszakos amerikai imperializmussal 

és nyugati gazdasági kizsákmányolással, valamint a kapitalizmus inherens 

részét képező globális deterritorializációval, vagy a már letagadhatatlan 

klímakatasztrófa által gerjesztett krízissel van dolgunk, hanem a kamerák 

által felvett képek digitalitásban és virtualitásban való eltűnésével, amely 

tovább fokozza a háborús konfliktust okozó társadalmi káoszt. A szimuláció 

a késő kapitalizmusban a világ percepciójának, megélésének domináns 

formája, egy olyan virtuális képekre, másolatokra és a szimuláció modelljeire 

épülő rendszer, amely fraktalizálja és teljességgel felbomlasztja a 

valóságot.126 Kettős megsemmisítés és kettős eltűnés: a kamera rögzítő 

motorja és a gépfegyver strukturális-technikai hasonlósága együtt bomlasztja 

fel a valóságot. 

Mit értünk a szimuláción? A szimuláció mint fogalom a modernitás 

kései szakaszában végbement kommunikációs és informatikai forradalmat 

írja le a kibernetikán és a rendszerelméleten keresztül.127 A kibernetika olyan 

jelrendszereket generál, amelyek elrejtik, elfedik, majd a 

tömegkommunikáció, valamint a digitális technológia modelljeit és kódjait 

alkalmazva hozzák létre a valóságot. A szíriai polgárháború és a 

menekültválság körül zajló globális tanácstalanság egyik okozója éppen a 

telekommunikációs eszközök által generált virtuális képek és a valóság 

közötti megkülönböztethetetlenség vagy összeolvadás, amely megnehezíti 

mind a szembenálló felek, mind a különböző hatalmi és gazdasági érdekek 

megállapítását. Teljesen másként válik bemutathatóvá egy háborús 

konfliktus azáltal, hogy a világ közvéleménye elsősorban az interneten és a 

digitális médián keresztül tájékozódik a harcokról. A szembenálló felek 
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képesek befolyásolni, módosítani és átszerkeszteni, vagy akár újravenni a 

kamerával rögzített felvételeket, így akár a szíriai polgárháborúról is 

elmondható Baudrillard híres állítása az első Öböl-háborúval kapcsolatban: 

„a háború nem történt meg”.128 Tanulmányomban természetesen nem azt 

állítom, hogy a kamerával (is) rögzített pusztítás ne történt volna meg 

valamely szíriai településen, hanem azt, hogy a háború megszokott, 

történelmi kritériumai eltűnőben vannak: nem tudjuk pontosan 

rekonstruálni a szembenálló feleket, nem vagyunk képesek pontosan 

feltérképezni a gazdasági érdekcsoportokat, és a digitalitásban újra 

felbukkanó képek valódiságáról sem lehetünk meggyőződve. Azonban ennél 

még tovább is mehetünk: azért mondhatjuk, hogy a szíriai háború „nem történt 

meg”, mert a háborús, dromokratikus logikát követő kamerák által legyártott, 

felgyorsított digitális képek embertelen mennyisége az egész világra 

kiterjesztett egy olyan háborús logikát, amely eltörölte és felszámolta a 

társadalmi együttélés olyan szimbolikus rendszereit, mint az ’igazság’ vagy a 

’jó’ fogalma. Torzítható és elferdíthető, végtelenségig befolyásolható és 

újrajátszató, megvágott képek teszik kérdésessé a digitalitásban 

reprodukálódó háború valódiságát. A szimulációs logika egyre gyorsuló 

kiépülése egy olyan általános háborús helyzetet eredményezett, amely a 

fragmentáció, a megtörtség, a felbomlás és a kollektív összeomlás útjára 

lépett. Természetesen nem az emberi szenvedés relativizációjára törekszem, 

hanem a deterritorializáció és a szimuláció rendjei által meghatározott 

dromokratikus társadalmi rendszert kívánom „tiszta háborúként” bemutatni, 

olyan inhumán technológiai apparátusként, amely mindannyiunkat 

menekültté tesz. Ahhoz, hogy pontosan megértsük a felvevőgépek és 

digitális képek, illetve a szíriai harcokban használt gépfegyverek közötti 

párhuzamot, aktualizálnunk kell erre az esetre a posztmodern filozófia 
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különböző elméleteit a szimulációról, valamint a dromokrácia tiszta háborús 

rendszeréről. 

A képek olyan túltermelési és felgyorsult, túlfokozott cirkulációjú 

rendszerével állunk szemben, amelyben a dolgok egyre inkább tiszta kód-

jelekként kezdenek funkcionálni, egy hipervalós világ megbomlott 

elemeiként, egy olyan szimulációs modellben, amelyben végérvényesen 

nyoma veszett bármiféle értéknek és jelentésnek. Sadie Plant kiemeli, hogy a 

kultúripar-elmélet aktualizációjaként is értelmezhető szimulációs 

társadalomban „a valóság csupán a reprodukált és reprezentált formákban jelenik 

meg”, és minden csupán egy készen legyártott szimulációja a nemlétező 

énjének, emiatt többé már nem lehetséges az eredeti realitások 

megpillantása, valamint a valóság rekonstruálása a másolatok és a látszatok 

mögött.129 A felgyorsult képek és a virtuális, gyilkolásra építő számítógépes 

harci játékok között elveszíti aktualitását, sőt jelentőségét egy valódi 

fegyveres konfliktus. Fontos észrevennünk, hogy az egyik legnépszerűbb 

játékszimulátornak tekinthető háborús játék kifejlesztésének eredeti célja a 

katonák valódi háborús helyzetre való felkészítése volt. A globalizálódó 

szimulációban azonban ez a kapcsolat megfordult, és az organikus emberi 

szándékkal szemben a digitalitás és virtuális hálózatok felgyorsult, 

inorganikus szervezési síkja érvényesült: a tömeges háborús szimulációs 

játékfogyasztás egy általános háborús logikát terjesztett el, amelyhez a valódi 

háború csupán értelmezhetetlen díszletként vagy háttérbe szoruló, fel nem 

oldható beomlásként viszonyul. Ahogy a számítógépes játékokban is 

újrajátszható, mély szimbolikus tartalommal nem rendelkező szerepcserés 

küzdelem van, úgy a szíriai polgárháborúban is szinte lehetetlen megítélni, 

hogy ki kivel van, vagy hogy ki, hogyan és milyen fegyverállománnyal küzd, 

sőt a háborús konfliktus elől menekülő áldozatok is szimulációs 
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megsokszorozódási és kiüresedései logikán mennek keresztül. Egyszerre 

épül ki világszerte egy szimulációs háborús globális front, és egyszerre válnak 

jelentéktelenné vagy értelmezhetetlenné a lokális valódi háborúk. A 21. 

században mindenki dromokratikus menekült, és mindenki a szimulációs 

képalkotó és reprodukáló virtuális rendszerben szolgáló katona: „egy olyan 

fizikai világ ez, amelyben mostantól egy eltévedt, szétszóródott hadsereg bolyong döntést 

hozó parancsnokaival együtt, majd a parancsnokok felszívódnak, és tovább osztogatják 

felelőtlen parancsaikat és utasításaikat, amelyekre már senki sem figyel.”130 A 

szétszóródás, a felbomlás általánossága és a megtört, torz képek 

sugárzásának fénysebessége marad az a kizárólagos, poszttraumatikus 

horizont, ahol a jövő háborús konfliktusai zajlanak. Egy olyan általános 

poszthumán fordulatról beszélhetünk, amelynek előterében a 

haditechnológia és a kamerák, a digitális virtuális rögzítő eszközök fejlődése 

található. 

Már Theodor Adorno is utalt Minima Moralia című művében a második 

világháború robotbombáira mint non-humán erőszakágensekre, amelyek 

egy szubjektum nélküli, de mégis tökéletesen a pusztítás maximalizációjára 

kiépülő önszabályozó rendszert alkotnak. Adorno szerint ezek a háborús 

automata fegyverek kétszeresen is kivonják az emberi irányíthatóságot és a 

humán aktorokat működésükből, hiszen teljességgel távvezéreltek, ami 

lefokozza az ember hadászati, stratégiai képességeit a mechanikus 

pusztítógép kifinomult és precíz halálosztó technikája mellett. Másfelől 

Adorno rámutat arra, hogy az automata robbanószerkezetek és rakéták 

hatalmas, soha korábban nem tapasztalt pusztításra képesek, megvalósítva 

így egy második, még általánosabb kivonódást. Tanulmányom központi 

mondandójához hasonlatosan Adorno is egy kettős kivonódásról, tehát 

mindkét félre egyaránt jellemző háttérbe húzódásról, jelentőségvesztésről 
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beszél. A támadás stratégiai, irányító mechanizmusai – egyre inkább 

automatizálttá válva – a támadás és a harc emberi oldalát, a pusztítással és a 

vérontással való közvetlen találkozás intenzitását és drámaiságát szüntetik 

meg. Emellett az automata fegyverek és modern hadászati eszközök – éppen 

felfokozott hatóerejüknek és gyorsaságuknak köszönhetően – hatalmas, 

kollektív pusztítást képesek véghez vinni. A két világháború tragikus 

vérfürdője figyelmeztette Adornót a technikai precizitás és az inhumán 

technicizált rendszerek kiépülésének negatív, tragikus oldalára.131 

A korai 21. században azonban még többről van szó, mint a V-1 és V-

2 rakéták azon technikai tökéletességéről és „eltorzust kifinomultságáról”, 

amiről a frankfurti iskola képviselői értekeztek. A dromokratikus erőszak és 

a háborús konfliktusok során rögzített képek fraktalizációs, szétbomlasztó, 

poszthumán logikája egy olyan „mentális katasztófát, mentális összeomlást, egy 

precedens nélküli mentális involúciót” épített ki, amelyben a bizonytalanság és az 

ellentmondások feloldhatatlan rendszertelensége uralkodik, teljességgel 

erőtlenné téve az emberi helyzetfelismeréseket és etikai döntéseket.132 

Fraktalizációról, beomlásról, a gépfegyverek, bombák által elpusztított 

társadalmi térről beszélhetünk, valamint ennek a megtörtségnek a 

szimulációjáról: „a későújkori ember útjai a töredezett tudás romhalmazai között 

vezetnek”.133 Mentális menekültek és organikus kísértetek alkotják a 

későújkori társadalmakat, amelyeket precíziós automatizmusok és 

poszthumán szimulációs logikák tartanak működésben. A felgyorsult képek, 

a fraktalizálódott szimuláció-szilánkok egy poszthumán polgárháborúba, 

kollektív érzékszervekre nehezedő erőszakba és a szimbolikus rendszereket 

felemésztő terrorba invitálnak mindenkit: „a merev kép többet ér, mint egy hosszú 

beszéd, ám a mozgókép már felér egy önkéntes frontszolgálatra szóló szerződés 
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aláírásával.”134 Az emberi organizációt a poszthumán képek és 

fragmentumok hiperorganizációja váltja fel, míg a reprezentálható valóság 

meghatározhatóságát a szimulakrumok rendjeinek változásai és ezen 

átalakulások felgyorsulása kezdi ki. Baudrillard egyik központi állítása éppen 

az, hogy az emberi alany, a jelentés, az értelem, illetve a történelem vagy 

bármiféle cél a modernitás során fokozatosan elhagyta a világot.135 A szíriai, 

amúgy is megosztott társadalmat felőrlő gépfegyverek és drónok támadásai 

nem elkülöníthetőek a bolygó körül keringő műholdaktól és a nyugati 

társadalmakat teljességgel meghatározó digitális rendszerektől. Virilio 

ragyogóan érez rá a háború és a percepció technicizálásának és 

automatizációjának kapcsolatára, mikor kijelenti, hogy „nincs háború 

reprezentáció nélkül”.136 A kamera és a felvevőgépek, a harcmezőt pásztázó 

légifényképeket készítő repülőgépek összefüggnek az elterelés és a pusztítás 

műveleteivel: „a fegyverek nemcsak a pusztítás, hanem az észlelés eszközei is, (...) és 

egyben olyan stimulánsok, amelyek kémiai, neurológiai folyamatokat befolyásolnak az 

érzékszervekben és a központi idegrendszerben, befolyásolva emberi kapcsolatokat és a 

különböző dolgok észlelési identifikációját és megkülönböztethetőségüket.”137 

A modern háborúk dromokratikus logisztikája és a szimulációk 

kiüresítő rendszere ellehetetleníti a különbségtételeket: nem lehet 

megkülönbözteti, hogy ki ki ellen harcol, nem lehet pontosan megítélni, 

hogy ki a háborús menekült, és ki nem az. Azonban ennél jóval többről van 

szó. A nyugati országok – és különösen Amerika – nemcsak a kolonizáció, 

illetve a folyamatos háborús beavatkozások okán nincsenek morális 

fölényben. A digitális képek és a dromokrácia rendszerét kiépítő inhumán 

logika mindenkit egyszerre terroristává és menekültté tett. Beomlott 
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szimbolikus rendszerek, felőrlődött idegpályák és túlterhelt érzékszervek 

jellemzik a nyugati társadalmakat, hasonlóan a szétlőtt és összeomlott szíriai 

társadalomhoz. Virilio, amikor meghatározza a mozi központi 

jellegzetességét, akkor nem a képek termelését emeli ki elsősorban, hanem a 

képek manipulációját, tehát a közelítést, távolítást, a vágásokat, a 

feltérképező és pásztázó távoli felvételeket.138 Virilio észreveszi, hogy a 

képek szerkesztésének, manipulációjának és átalakításának, 

átszerkesztésének mindig is volt egy nonhumán, sőt valójában a 

poszthumánra áhítozó vágya, egy olyan embertelen törekvés, amely rámutat 

a gépfegyverek és a felvevőgépek eredendő technikai rokonságára. A 

szétlőtt, kilyuggatott, meggyalázott emberi test, a harcmezőn heverő, sáros 

hulla testesíti meg esszenciálisan a kameratechnológiák inhumanitását. A 

képek és a reprezentáció módjainak fejlődése csak fokozta ezt a 

fraktalizációs, feldarabolós logikát: a képek fokozatosan egyenlő és tökéletes 

másai lettek a valóságnak, így már nem reprezentációnak, hanem a valóságot 

termelő szimulációnak tekinthetőek. Az a valóság, amelyet ez a háborús 

dromokratikus logika határoz meg, kollektivizálja a felbomlottságot, a 

lyukacsosságot és a háború erőszakos pusztítását. A szimulációk és a digitális 

képek által termelt valóságra használja Baudrillard a hipervalóság fogalmát, 

mely „valósabb még a valóságnál is”, és így végérvényesen veszélyezteti a 

különbségtételt igaz és hamis, valós és képzeletbeli között.139 

Nem lehetséges a különbségtétel áldozat és veszélyforrás, virtuális 

szimulációs terrorista és valódi gyilkos között. Valójában ez a bizonytalanság 

és különbségtétel-nélküliség, a pánik piknolepsziája a szimuláció 

társadalmának őszinte, transzparens oldala, amikor a beomlasztás és 

felbomlasztás, a zoomolás és a ʽcut and paste’-logikájára épülő társadalom 

mögött a feldaraboltság véres hullái és szétmarcangolt, meggyalázott testei 
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tűnnek fel. A szimulakrumok egymásra rakódó rendjei Baudrillard 

életművében végig a reprezentáció dilemmájának és kaotikusságának 

kiépülésére mutat rá. A GoPro kamerák által rögzített kép és a hadi 

szimulációs programokon edződött katonák esetén a modell, az algoritmikus 

fraktalizált logika már megelőzi a valóságot. A kamerák által felvett képek 

kerülnek módosításra, újravágásra és megtekintésre, míg a szíriai sebesült 

teljes mértékben feledésbe merül. Azonban nem csupán egy személyes 

tragédiáról van szó, hanem a háború, a pusztítás valódi oka is összeomlik a 

bizonytalanság és a megkülönböztethetetlenség zónájában. A ʽcut and 

paste’-logika, a zoomolás és a valóság rögzítése – amely egyben az archiválás 

önkívülete is – automatikusan, mechanikusan folytatódik a háború valódi 

értelmének felszámolódását követően is. Törzsies, zavart harcok dúlnak, 

azonban ez a megbomlottság nem korlátozódik kizárólag a Közel-Keletre. 

Terrorsejtek bukkannak fel Brüsszelben, közel az Európai Parlamenthez, és 

terrorfenyegetettség sújtja egész Európát. A GoPro kamerákkal rögzített 

erőszakos képek és a virtualitásban felbomló narratívák mellett valódi, 

megbomlott tudatú, erőszakos terroristák tűnnek fel Európa-szerte. A 

dromokrácia és a szimuláció rendszereit üzemeltető nyugati társadalmak 

azonban nem megkülönböztethetőek a burjánzó sejt-logika alapján működő 

terrorhálózatoktól. A képek és a virtualitás vírusos terjedése és a 

gépfegyverek, valamint bombák szétszaggató, kirobbanó dromokratikus 

ereje a hipermodernitás rendszerének részét képezik. 

A kamerák által felvett képek rendszerei az inhumán hálózati logika 

szerint működnek, és további szimulakrumokat megalkotva a 

berobbanásokat és a kríziseket termelik tovább. A digitalitás így egyfajta 

krízisgépként vagy krízisgenerátorként is felfogható, olyan virilioi 

értelemben vett háborúsgépként, amely folyamatosan deterritorializál és a 

bizonytalanságot fokozza.  
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Az ismételhetőség, az auramentes reprodukció a tömeggyilkolás 

lehetőségét rejti magában. A fegyverek – lelketlen funkcionalizmusokon 

keresztül – egyre inkább automatizálódnak, és elkezdődik a háborúk azon 

kiüresedési folyamata, amellyel a szíriai polgárháborút jellemeztem 

tanulmányom elején. Megszűnik a stabil ekvivalencia a jel és referencia 

között, illetve a jel és a jelölt között, ezzel egy instabil jelentés jön létre, ami 

a Baudrillard számára oly jelentős bináris felosztások berobbanásával jár. A 

szimulakrumok harmadik rendjének jellegzetességei a DNS és a digitalitás. 

A harmadik rend egy még nagyobb fokú irányítást eredményez 

előrejelzéseken, szimulációkon, mutáción keresztül. Eltűnik, felszámolódik 

a valóság, a referencia, de Baudrillard szerint a társadalmon belüli 

feszültségek, ellentmondások nemhogy felszámolódtak volna, hanem 

egyenesen fokozódtak.140 A funkcionális, automatikus pusztítás immár 

szimulálható, megvágható, újrajátható és hamisítható. A GoPro kamerák 

képe különböző előjellel használható fel az interneten és a digitális 

médiákban. Richard J. Lane rámutat Baudrillard aggodalmára a harmadik 

renddel kapcsolatban, miszerint a modell által generált hipervalóság egy 

valós eredet nélküli világot fog eredményezni, ahol a hipervalós lesz a 

domináns formája a világ megélésének és egyben megértésének is.141 Lyotard 

egy fontos könyvében részletesen tárgyalja a performatív tudás kérdését, 

amely gondolat nagy hatást gyakorolt Baudrillard elméletére.142 Lyotard 

szerint a technológia optimalizálja a teljesítményt, de nem vezet alaposabb 

megértéshez; a számítógépek használata nem eredményezi az univerzum 

mélyebb megértését, csupán a technológiai funkcionalitás fokozottan 

hatásosabb és produktívabb módjához vezet. Lyotard véleményében a 

posztmodern korban az olyan filozófiai ideálok, mint az „igazság” vagy az 
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„etika”, alárendelődnek a technikai performativitásnak, és így még az 

oktatásban is a számítógépes tudományok és genetikai tervezés fog előnyt 

élvezni az olyan tradicionális tárgyakkal szemben, mint a filozófia vagy a 

művészetek.143 Értelmetlen, tökéletesen funkcionáló gyilkológépek a szíriai 

polgárháború egymással szembenálló felei, akik GoPro kameráikkal 

prostituálják magukat a szimulakrumok erőteljesen kiépülő totalitásának. A 

katonák felkínálkozva, kéjelegve kínálják fel képeiket, hogy még haláluk után 

is kísértsék a szekularizált nyugat kiégett fantáziavilágát. Rekódolható, 

transzformálható szekvenciák, a pusztítás és a halál végtelen újrajátszása: 

digitális örök visszatérés.  

Baudrillard az analóg technikáról a digitális technológiára való 

átállásban elméletének igazolását látta. Baudrillard így ír a virtualitásról kései 

munkájában: „A virtuális most már az, ami a valóság helyét veszi át, a valóság végső 

megoldása, amennyiben a világ diadalát viszi végbe, valamint azzal párhuzamosan, a 

világ feloldódását. Ennél a pontnál a virtuális gondol el bennünket: nincsen szüksége a 

gondolkodó szubjektumra, a cselekvő szubjektumra, minden a technológiai mediáción 

keresztül történik.”144 Hegarty mindehhez hozzáteszi még, hogy a 

szimulakrum harmadik rendjében a szimuláció már nem imitáció, hanem 

helyettesítés, és nincs többé valóság, amit imitálni lehetne.145 A pusztítás, a 

beomlott városképek végtelenül újrajárható számítógépes háttérré 

silányodnak a szíriai konfliktusban. A világ közvéleménye értetlenül áll az 

események előtt, miközben éppen az értetlenség és a differenciálhatatlanság 

az, ami a szimulációs rendszerek bizonytalan kódjait áthatja. Torz 

tükröződés, furcsa tükörjáték van a digitális fejlődésbe berobbanó nyugati 

társadalmak és a Közel-Kelet törzsies, felperzselt, összeomlott 

társadalmisága között. Virtuális terroristák, meghackelt választások és papír 
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144 BAUDRILLARD 2003 [2002]: 42. 
145 HEGARTY 2004: 50. 
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nélküli menekültek: a számítógépes és szimulációs katonai játékokban 

ezerszer is megölhető, majd visszatérő zombi-katona különböző feltűnései 

ezek, egy olyan létezőé, aki csak bizonytalan és beomlott kódokból, instabil 

jelekből áll össze, aki még nem teljesen halott, de már nem is él. Nincs 

elnyomó és elnyomott, nincs terrorista és menekült, nincs jó és rossz: ezeket 

a strukturális és etikai stabilitásokat Baudrillard a hipervalóság során 

összeomlófélben láttatja, hiszen a szimulakrum harmadik rendjében már 

megszűnik a távolság a spektákulumtól, szimulációtól, és nem 

feltérképezhető többé, hogy ki és hogyan manipulál.146 A háborús 

technológiák és a televízióban közvetített képek – egymást felerősítő módon 

– egy fraktális, feldaraboló működésbe kezdtek. Nincs, és nem is lehet valódi 

békekötés egy olyan társadalomban, amely a hadászati logisztikára és a 

hadiipari komplexum által kifejlesztett technológiák kikerülhetetlen 

elterjesztésére épül. Plant kiemeli, hogy a televízió és a mozi már nem csak 

spektákulum a baudrillardi életműben, tehát már nem egy médium, ami 

reprezentálja a valóságot, hanem egy olyan aktor, amely szimulálja és 

újraalkotja azt.147  

A szíriai polgárháborúban tankokra és fegyverekre szerelt GoPro 

kamera önmagában is a felbomlasztás fegyvere, de egyben egy szimulációs 

technika is, amely a valós, történelmi háborús eseményt egy számítógépes 

akciójátékká vagy „shooter game”-mé alakítja.148 Ez az átalakulás azonban 

korántsem tekinthető egyértelműen degradációnak vagy lefokozásnak. Egy 

mentális berobbanás és szellemi leépülés által sújtott kultúra számára a 

gyilkolás szimulációs játékká való átalakulása az a mód, ahogy a pusztítást 

még befogadhatóvá képes tenni. Súlytalan és átalakítható, bizonytalan 

kultúrában a halálnak is a digitális átalakíthatóság alapján kell megjelennie. A 
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szimulációra és modulációra felkínálkozó rögzített kép előbbre való a 

nyugati társadalom számára, mint egy közel-keleti ember élete. A különös és 

sokszor teljesen ellentmondásos reakció (hol parodisztikusan pozitív, hol 

tragikusan negatív), amely az Európába érkező menekülteket fogadta, 

valójában annak szólt, hogy ezek a sans papiers-ek vagy homo sacer-ek 

megfeleltethetően az értelmetlenül módosított, metanarratívájából és 

kulturális környezetéből kiemelt digitális képeknek. A menekülthelyzet, a 

GoPro kamerák átszerkesztett képei és shooter game-ek megismételhető, tét 

nélküli debilizáló pusztítása valójában összefüggenek. Folyamatos, kiterjedt 

tét nélküli „üres háború”, amely akár „a végén is kezdődhetett volna, és csupán a 

valótlan háború spektákulumának megtekintésére kényszerítene bennünket”.149 

Összeomlott kultúrák maradékaiból összeállított, további feldarabolódásra 

kényszerülő roncsok, megzavart és eltorzított képek, valamint totális 

inhumán gyorsulás jellemzik ezt az tiszta és üres háborút. A GoPro kamerás 

tankokkal való öldöklés a jövő embert nélkülöző háborúinak előszele, ahol 

automatikus és mesterséges intelligenciával rendelkező drónok fogják lőni 

egymást. A GoPro kamerák szíriai felhasználásáról szóló beszámoló külön 

kiemeli, hogy a képek annyira gyorsak és életszerűek, hogy narráció nélkül 

már nem is lehetséges az események követése.150 Azonban ezek a felvételek 

már nem az ember számára készültek, hiszen kívül esnek minden kulturális 

narráción: poszthumán archiválási őrület és inhumán háborús logisztika 

irányítja ezeket a felvételeket. A modernitás feloldódás, minden érték 

felbomlasztása a dinamikus testek ütközésében, amely ütközés 

reziduumainak, fraktáljainak poszthumán terjedésével találkozhatunk a 

GoPro kamerák gyilkos képeiben. Nem vagyunk képesek megsemmisülés 

nélkül nézni a gyilkolás ezen megrendítő dokumentumait. Rajtunk is 

áthaladnak a gépfegyverek lövedékei, felszabdalva érzékelésünket, 
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társadalmi kötődésünket. Minden megtekintett és átszerkesztett kép a 

virtualitás és a szimuláció terrorisztikus aktusa, virtuális teherautó egy 

szimulált karácsonyi vásáron, amely menekülésre, rejtőzködésre és félelemre 

kényszerít bennünket. 

Hol vannak a bunkerek? Ma már mind menekültek vagyunk. 
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DÓCZA EDITH KRISZTINA 
   

MIGRÁCIÓ A MÉDIA TÜKRÉBEN 

  

A Közel-Keletet több éve szörnyű betegség sújtja, melynek 

következményeiből Európának is jócskán jutott. Bolygónknak ez az egyik 

legtöbb problémával küzdő területe: túlnépesedés, globális klímaváltozás, 

háborúk, alacsony színvonalú megélhetési körülmények, az egészségügy és 

infrastruktúra elmaradása – mindez csak néhány ok, ami miatt ez a térség 

betegnek mondható. Ahogy minden betegségnek, ennek is vannak tünetei, 

melyek közül véleményem szerint a két legsúlyosabb az Iszlám Állam léte és 

az a migrációs hullám, mely 2015-ben érte el térségünket.  

Írásomban szeretném bemutatni az olvasónak politikailag független 

nézőpontból, hogyan jelent meg a migráció kérdése a magyar médiában. A 

továbbiakban ismertetem a jelenlegi magyar külpolitikai hírek helyzetét a 

vizsgált térséggel kapcsolatosan, ezt követően rátérek a migráció valódi 

hátterére és az azzal összekapcsolt terrorfenyegetettségre. Mielőtt azonban 

kitérek az imént említett témákra, elengedhetetlennek tartom, hogy ejtsek 

néhány szót a külpolitikai hírek szerepéről.   

   

Jelenleg egyetlen olyan magyar nyelvű sajtótermékünk van, mely 

kifejezetten külpolitikai hírekkel foglalkozik, ez nem más, mint a kitekinto.hu 

internetes portál. Ennek az az oka, hogy a külpolitika az esetek döntő 

többségében a belpolitika alárendeltje. Ez alapján a Kitekintő mellett 

többnyire csak akkor jelennek meg külpolitikai írások akár a nyomtatott, akár 

az elektronikus sajtóban, ha az valamilyen formában kapcsolódik a 

belpolitikához. Televíziós híradások esetén megfigyelhetjük, hogy a 

külpolitikai hírek többnyire csak egyfajta díszletként szolgálnak a belpolitikai 

hírek mellett abból a célból, hogy érzelmi manipulációt váltsanak ki. Erre 

nagyon jó példa, hogy amikor egy adott ország kormánya megszorításokat 
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vezet be, akkor az ellenzéki médiumok felelős szerkesztői olyan híreket 

fognak keresni más országokból, ahol politikai válságot vagy zavargásokat 

idézett elő az ottani kormány hasonló intézkedése.   

   

Közel-Kelet kapcsán nincsenek könnyű helyzetben a magyar 

sajtótermékek. Több olyan problémával kell szembenézniük, amik más – 

például európai – térségek esetében könnyebben áthidalhatók. Az itthoni 

külpolitikai hírek sokszor kimerülnek a külföldi, külpolitikára szakosodott 

lapok anyagainak tükörfordításában (pl. Foreign Affairs, Al Jazeera, Russia 

Today), ritkábban több cikk részleteinek összeollózott változatában. A 2015-

ben elkezdődött migráns- és menekültválság egyik legnagyobb problémája 

véleményem szerint a forráshiány. A magyar televíziók és lapok nagy része 

pénz hiányában nem tud külföldre tudósítókat küldeni, ezért egyébként is 

ott élő, újságírásban kevésbé jártas ismerősöket szerepeltet, akik szakmailag 

nem feltétlenül tudják az adott ország eseményeit vizsgálni. Amikor egy 

újságírónak mégis sikerül külföldre jutnia tudósítóként, azt sokszor 

diplomáciai munka előzi meg, aminek célja, hogy az adott ország nagykövete 

intézze a meghívást. Ezáltal pénzt spórolnak meg, azonban a meghívás 

végett sokszor nincs lehetőség objektív nézőpontból szemléltetni az ottani 

eseményeket, mivel a diplomaták inkább propagandaanyagot szeretnének 

viszontlátni. Ha az újságíró ezzel mégis szembe megy, az bizalomvesztéssel 

járhat. A közel-keleti események kapcsán kevés nemzetközileg is 

versenyképes aktív tudósítónk van. Az egyik legismertebb Jászberényi 

Sándor, aki például az egyiptomi arab tavasz idején adott naprakész 

információkat az eseményekről,151 de gyakran megfordul más országokban 

is, például Szaúd-Arábiában. Egy másik ismert tudósítónk Szlankó Bálint, 

                                                           
151 A teljes anyag megjelent könyv formájában is: JÁSZBERÉNYI 2013. 
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aki az Afganisztánban tartózkodó magyar katonákról írt egy nagyon részletes 

könyvet.152 

 A migrációval kapcsolatos hírek esetében a forráshiány mellett a 

szakértők megléte is problémás, mivel a folyamat több országot érint, és 

nincs minden országnak külön szakértője. Ilyenkor jutnak az egyes 

hírportálok, lapok és televíziók szerkesztői arra a döntésre, hogy olyan 

személyt keresnek, akit azonnal tudnak mozgósítani vagy egy olyat, aki már 

foglalkozott hasonló témával. Erre témába illő példa a szíriai konfliktus 

helyzete, ugyanis akkor nem volt a témában jártas magyar szakértő, ezért 

hazánkban élő szír állampolgárokat interjúvoltak meg, akik családi és 

felekezeti kötődésüket figyelembe véve nyilatkoztak az aktuális helyzetről.    

   

A BBC első felmérései153 szerint a 2015-ben érkezett menekültek nagy 

része Szíriából jött, azonban arányuk folyamatosan, hónapról hónapra 

változott, ugyanis mellettük jelentős számban érkeztek menekültek 

Afganisztánból, Irakból, Koszovóból, Albániából, Pakisztánból, Nigériából, 

Iránból és Ukrajnából is. A közel-keleti elvándorlók Törökországon154, 

Albánián és Görögországon keresztül jutottak el térségünkbe. 

A szíriai események az arab tavasszal kezdődtek 2011 márciusának 

közepén, ezek a konfliktusok napjainkban is tartanak. Eleinte békés 

                                                           
152 SZLANKÓ 2011 
153 MIGRANT CRISIS: MIGRATION TO EUROPE EXPLAINED IN SEVEN CHARTS 
154 Törökország a 20. században is fontos „menekülési útvonal” volt a második 
világháború idején. Számos német tudóst, professzort és orvost menekítettek ki 
Isztambulba családjaikkal együtt. Emellett sok európai zsidó menekült 
Törökországon keresztül Palesztina területére a szigorú szabályok ellenére is, hiszen 
nem volt elég Palesztinába vízumot szerezniük, a Törökországba való belépéshez is 
szükségük volt tranzitvízumra. Az angolok különösen támogatták ezt a projektet, 
azonban a török szabályozások miatt több száz zsidó vesztette életét még azelőtt, 
hogy palesztin földre lépett volna. Ilyen eset volt például a Struma hajó tragédiája, 
amit mindössze egy embernek, David Stoliarnak sikerült túlélnie. Forrás: FLESCH 
2010 
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tüntetéseket tartottak azok, akik nem értettek egyet Bassár el-Aszad 

rendszerével: demokratikus reformokat, a politikai foglyok szabadon 

bocsátását, valamint a korrupció felszámolását akarták. A kormány válaszul 

a katonaság bevetésével történő erőszakos elfojtást választotta, aminek 

következménye a nagyjából 2-3 héten belül kialakult ellenzék lett. Az 

ellenzék programja az Aszad-rezsim megdöntése lett. Bár a tüntetéseket 

békésnek tervezték a résztvevők, ekkorra már polgárháborúba fordultak az 

események.155 Az első menekülthullámok Szíriából már a polgárháború 

kezdetén megindultak a szomszédos országok irányába egy belső, 

kontinensen belüli jelentős mértékű migrációt elindítva, az Európai Unió 

országait viszont csak négy évvel később, 2015-ben érték el. 

Az ország lakóira akkor helyezkedett még nagyobb teher, amikor a 

közismert Iszlám Állam nevű szélsőséges terrorszervezet is térhódításba 

kezdett abból a célból, hogy egy zászló alatt egyesítsen minden muszlimot, 

ezzel létrehozva a „legtisztább” muszlim vallású államot.156 A csoport már 

egyre inkább visszaszorulóban van, azonban az elmúlt években olyan hatásai 

alakultak ki – különösen Irakban és Szíriában –, melyek gyökeresen 

megváltoztatták a Közel-Kelet és részben Európa társadalmi szerkezetét. Az 

Iszlám Állam szabályai közül a vallási kisebbségekre vonatkozók azok, 

melyek véleményem szerint a legsúlyosabb társadalmi problémákhoz 

vezetnek. Ezeknek a csoportoknak két választási lehetőségük van: áttérnek 

az iszlám vallásra és a szervezet szabályai szerint élnek vagy elmenekülnek. 

Mindkét eset az adott kisebbség megszűnéséhez vezet egy adott területen, 

emellett, ha a menekülésre esik a lakosság választása, akkor a területek etnikai 

és vallási összetétele is megváltozik. Az érintett területeken három vallási 

                                                           
155 N. RÓZSA 2015: 181 
156 Az Iszlám Állam az iszlamizmus restitutív univerzalizmus irányzatát képviseli. 
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kisebbségi csoport létezik: a siíták, a jazidiak157 és a keresztények. A siíták 

ellen főként kivégzésekkel léptek fel, az Irak északi területein élő jazidiakat 

elüldözték a Szindzsár-hegységbe, a keresztények pedig dhimmi státuszt158 

kaptak. 

Ezeknek a menekülteknek a menekültstátuszhoz való jogosultságát a 

legtöbb ország nem vonta kétségbe, sem európai, sem közel-keleti célpont 

esetén. Ennek hatására indultak meg embertömegek más országokból is. 

Közöttük szintén megtalálhatóak azok, akik az országát érintő különböző 

konfliktusok hatására döntöttek az új lakóhely mellett (például afgánok, 

irakiak), de vannak köztük nagy számban elvándorlók (például albánok, 

irániak) is, akiknek a megélhetési problémákkal kellett minden nap 

küzdelmet folytatniuk. Célpontjaik leginkább olyan országok voltak, ahol 

nagyobb számú muszlim közösség él, vagy csatlakoztak a korábban 

Európába emigráló családjaikhoz. Így került középpontba többek között 

Németország, Franciaország, Svédország és valamelyest Ausztria is. A régi 

és az új otthon közötti kapcsot a menekültek nagy részénél Magyarország 

biztosította, ami tranzitországnak számított. Ide érkezett be a legtöbb 

menekült, hogy innen szétszóródva elinduljanak Észak- vagy Nyugat-

Európába.159 

                                                           
157 A jazidiak a kurd etnikumhoz tartoznak, de saját vallást követnek. Irak és Szíria 
északnyugati, valamint Törökország délkeleti területein élnek elszórtan. 
Üldöztetésük már évszázadok óta tart. Forrás: KIK AZOK AZ ISZLÁM ÁLLAM ÁLTAL 

ELÜLDÖZÖTT JAZIDIAK? 
158 Az Iszlám Állam 2014 februárjában kötötte meg a dhimma szerződést a 
keresztényekkel. A megállapodás értelmében adózniuk kell, azonban bizonyos 
keretek között szabadon gyakorolhatják vallásukat. Templomot és kolostort nem 
építhetnek és újíthatnak fel, vallásukat nem gyakorolhatják a templomon kívül, nem 
léphetnek fel a terrorszervezettel szemben, sírhelyeik lehetnek és saját szokásaik 
szerint temetkezhetnek. Forrás: ARANY – N. RÓZSA – SZALAI 2016: 219 
159 Csakúgy mint a korábban említett 20. századi zsidó menekülteknek Törökország 
Európa és Palesztina között. 
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Az International Organization for Migration felmérései szerint több 

mint egymillióan érkeztek a tengeren keresztül és nagyjából 35.000-en 

választották a szárazföldi útvonalat.160 A vízi útvonalak közül az egyik 

legjelentősebb Törökország és Görögország között az Égei-tenger, melyet 

nagyobb gumicsónakokkal és kisebb, fából készült csónakokkal tudtak 

átszelni. 2015-ben majdnem 4000 migránst regisztráltak, akik a Földközi-

tengerben lelték halálukat, ők Észak-Afrikából indulva, Olaszországon át 

akarták elérni céljukat. Az Égei-tenger hullámai között több mint 800-an 

vesztették életüket. 

   

A migrációs folyamat hamar összefonódott a terrorizmus kérdésével, 

annak ellenére, hogy a terrorizmus létezéséhez sosem volt szükség a 

migrációra. A kettő együttesen 2015-ben vált látható kihívássá az integráció 

számára és ezzel egyidőben jelentkeztek biztonságpolitikai problémaként. 

Az átlagpolgár a biztonságra vonatkozó ismereteit minden modern 

társadalomban a tömegmédiából, illetve a politikai közbeszédből szerzi. 

Ennek az az oka, hogy amikor a lakosság fenyegetve érzi magát bármilyen 

esemény kapcsán, mindig a kormány felé fordul és attól várja a megoldást, 

valamint elfogadja azt, hogy félnie kell az eseményektől. Ezzel bizalmat, 

valamint jogot ad arra, hogy a hagyományos politikai menettől eltérő 

eszközöket is alkalmazzon az ország vezetősége. Ezt felismerve a 

kormányok az utóbbi évtizedekben – Magyarországon és külföldön egyaránt 

– szívesen jelenítik meg a legkülönbözőbb kérdéseket létfenyegetésként egy 

biztonságról folyó diskurzusban, sokszor olyankor is, amikor ez szakmailag 

vitatható.  

 A terrorveszélyhelyzet kapcsán gyakran felmerülő és vitatott pont 

Magyarországnak az iszlám terror általi fenyegetettsége. Az átlagember 

otthon, a nappalijában ülve televízióadáson keresztül követte, hogy mi 

                                                           
160 MIGRANT CRISIS: MIGRATION TO EUROPE EXPLAINED IN SEVEN CHARTS 
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történt 2015 novemberében Párizsban vagy 2016 márciusában Brüsszelben. 

Velük nem nehéz elhitetni, hogy akár másnap Magyarországot is érheti 

ilyesféle támadás. Ennek oka lehet, hogy eleve teszünk egy erre utaló állítást, 

vagy nem magyarázzuk el, hogy az említett két támadás kitervelői francia és 

belga iszlamista terroristák voltak. Francia nyelvű muszlimként nem lehet 

megszervezni egy terrortámadást Magyarországon, Szlovákiában vagy éppen 

Lengyelországban, mivel ezekben az országokban nincs nagy számú francia 

anyanyelvű muszlim kisebbség. Összességében elmondható, hogy az európai 

kontinens terrorfenyegetettsége valóban nőtt, azonban ennek mértéke 

országonként nagyon eltérő. Ott, ahol nagyobb számú muszlim kisebbség 

él, jelentősen növekedett ennek mértéke. Ahol pedig ez a szám eléri a 

százezres vagy milliós mértéket, az megadja a környezetet egy szűk, 

szélsőséges réteg kialakulásának: pl. Franciaország muszlimjainak száma 4,7 

millió fő, míg Németország esetében ez az érték 4,8 millió fő. A francia 

muszlimok közül kb. 8300-an szélsőségesek, a németek közül kb. 8700-an. 

Mindkét ország esetében több száz fő ment el harcolni Szíriába és további 

több száz szélsőséges lenne erre hajlandó, továbbá néhány száz olyan főről 

beszélhetünk, akik akár terrorcselemények végrehajtását is elvállalnák. 

Azonban ahol nincsenek muszlimok vagy kevesen vannak, ott csak kis 

mértékben növekedett a radikális iszlámhoz köthető terrorfenyegetettség. 

Mivel azonban a politikusok a terrorfenyegetettség emlegetésével rendkívüli 

felhatalmazásra törekszenek, vannak olyan részletek, melyeket nem osztanak 

meg egy nyilvános beszéd során, az átlagpolgár pedig többnyire megelégszik 

a tömegmédiában és a politikai közbeszédben megjelenített megközelítéssel, 

és nem foglalkoztatják a részletek.161 

 A szakértők között kétféle álláspont van jelenleg Európa 

terrorfenyegetettségével kapcsolatosan: egyik részük a stratégiai jellegű 

                                                           
161 TÁLAS 2016: 2–3 
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terrortámadásokra, valamint a terrorista szervezetek fenyegetettségeire 

hivatkozik. Ez alapján Európa és egyben Magyarország 

terrorfenyegetettsége egyértelműen növekedett. A szakértők másik tábora 

viszont azon az állásponton van, hogy a kontinensnek a ’70-es és ’80-as 

években jóval erőteljesebb terrorfenyegetettséggel kellett megküzdenie.162 

Emellett szerintük a nyugat-európai terrorfenyegetettség a világ más 

területeihez képest még mindig elenyésző. A különbség a kettő között, hogy 

ezt a típusú fenyegetettséget az egyik csoport Európában belül helyezi el, 

míg a másik csoport a világ egészében vizsgálja. 

 Az említett terrorfenyegetettség-képekhez kapcsolódik hozzá a 

menekült- és migránsválság. A terroristák lehetséges beszivárgása az 

ellenőrizetlen embertömegek között, vagy az iszlamista szélsőségesek 

számának lehetséges növekedése az iszlám vallású menekültek és migránsok 

beáramlása miatt olyan kockázati elemekké váltak, melyek már a 

terrorfenyegetettség témájába épülnek be. Mellettük nagy jelentőséggel 

bírnak azok az európai állampolgárok, akik az Iszlám Államhoz csatlakoztak 

a Közel-Keleten. Ez több mint 8000 lezáratlan aktát jelent, ugyanis a 

szervezet minden katonája a valós neve helyett a mozgalmi nevén van 

eltemetve. Ahhoz, hogy a hatóságok lezárják ezeknek az európai lakosoknak 

az aktáját, a sírok kiásása, valamint DNS-vizsgálatok lennének szükségesek. 

Ezekről azonban kevés konkrét és hiteles információval rendelkezünk, így 

egy vita során majdhogynem bármilyen formában alakíthatók a politikai 

közbeszédet meghatározó ún. véleményvezérek által.  

                                                           
162 Ezek az évek számítottak a terrorizmus „aranykorának” az újkorban. Ezekben 
az időkben kezdtek kialakulni a szélsőséges iszlamista, közel-keleti szervezetek: 
1982-ben a Hezbollah, 1988-ban az Al-Kaida és az Iszlám Állam elődszervezete, az 
Egyistenhit és Dzsihád Csoport 1999-ben. Ezalatt Európában is virágzott a 
terrorizmus, például az 1967-ben megalakult a német Vörös Hadsereg Frakció, 
1970-ben létrejött az olasz Brigate Rosse, 1975-ben a görög November 17. 
elnevezésű szervezet jelentette be megalakulásását. 
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 Ennél a pontnál a terrorfenyegetettség jellegéről szükséges még szót 

ejteni. Az átlagos polgár többnyire arra a kérdésre várja a választ, hogy 

mekkora a valószínűsége annak, hogy lakóhelyén vagy közvetlen 

környezetében, városában vagy hazájában terrorcselekményre kerül sor. Ezt 

az itthoni felelős intézmények képviselői egyértelműen alacsonynak tartják. 

Itt azonban az is fontos kérdés, hogy a külföldön tartózkodó magyarok 

mekkora veszélynek vannak kitéve, illetve a fenyegetettebb országok 

állampolgárai mekkora veszélynek vannak kitéve hazánkban. Párizs és 

Brüsszel esetében egyértelműen kijelenthető, hogy az ottani magyarok 

veszélyeztetettsége nőtt.163 

A párizsi eset kapcsán kiderült, hogy a merénylet több résztvevője, 

nevezetesen Salah Abdeslam néhány társával Magyarországon is 

tartózkodott. Ezáltal viszont nem nőtt az itthoni terrorfenyegetettség, hiszen 

egyrészt nem ide tervezték a támadást, valamint itteni tartózkodásukkor a 

magyar hatóságok nem tudták, hogy terrorcselekményre készülnek. A 

terrorfenyegetettség akkor növekedett volna, ha a magyar hatóságok tudnak 

a terroristák tervéről, de nem tettek volna, vagy nem tudtak volna tenni 

ellene. Viszont így, ebben az esetben Salah Abdeslam itteni tartózkodása 

csak a médiában és a politikai közbeszédben jelent meg fenyegetésként. 

   

Kutatásomban arra a fő kérdésre kerestem a választ, hogy mennyire 

vannak hatással a magyar átlagpolgárra a migrációról megjelenő cikkek, 

televíziós adások és politikai beszélgetések, illetve mindez milyen irányban 

befolyásolja véleményét. Szót ejtettem a külpolitikai hírek környezetéről, 

vizsgáltam a migráció folyamatát: honnan jönnek a menekültek, miért 

jönnek, és merre tartanak. 

                                                           
163 TÁLAS 2016: 5 
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Ezt követően tértem ki arra a biztonságpolitikai kérdésre, hogy a 

migrációs folyamat által mennyire volt veszélyeztetett Magyarország az 

elmúlt három évben az iszlamista terroristák által. Mivel hazánk nem számít 

fontos stratégiai pontnak Európában a szélsőséges iszlamisták számára, 

illetve nagyobb számú muszlim kisebbség sem él itt, elmondható, hogy az a 

veszélyérzet, ami sok emberben benne van, a legtöbb esetben a médiának 

köszönhető.  
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BIRÓ ISTVÁN 
   

A MÚLT ÁRNYAI A JELEN FÉNYÉBEN 

A diplomáciatörténeti és hadtörténelmi kutatások hasznosítása az új 

típusú konfliktusok megelőzésében 

 

Horizontális értelemben vett kutatási területem az új típusú kihívások 

– ötödik generációs hadviselés, nemzetközi terrorizmus, migráció – történeti 

előzményeit hasznosítja. Jelen tanulmányom a történelem – és ezzel 

párhuzamosan a gazdaság – ciklikusságát, visszatérő motívumait 

felhasználva egy adott történelmi időszak mélypontjait (krízispontjait) érinti. 

Így az alábbiakban ismertetem az elméletem alapjait, valamint egy általam 

választott tetszőleges példán – a Kelet-indiai Társaság első ópiumháborúban 

betöltött szerepén –  keresztül szemléltetem annak gyakorlati működését. 

Jelen szöveg és maga a korábban elhangzott előadás is egy folyamatban lévő 

hosszabb kutatás kivonata, ami reményeim szerint hamarosan teljes 

terjedelmében napvilágot lát. 

   

Bevezető: egyes félreértések tisztázása az „új típusú kihívások” 

fogalma kapcsán 

Az általános köztudatban és a médiában megjelenő, a jelenkori 

történelem megértését szolgáló népszerű „progresszív” elméleteket, 

elképzeléseket tiszteletben tartva fontosnak tartom leszögezni, hogy a 

történelem során egyes folyamatok, általános eljárásrendek, motívumok 

többször is előfordultak már. Egyes társadalmi, politikai vagy akár gazdasági 

problémák megjelenését sok esetben megoldás is követte: a történelem 

sodró lendületét kihasználva elődeink a kihívás leküzdésére eszközöket és 

megoldásokat alakítottak ki. Az a nemzetközi trend, hogy egyes kutatók vagy 

politikai szereplők előnyszerzés miatt a világpolitika aktuális történéseit soha 

nem tapasztalt, jelenlegi világfelfogásunkat és társadalmi rendszerünket 
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véglegesen felforgató jelenségeknek állítják be, marketingszempontból 

kétségtelenül előnyös, a tudomány szemszögéből nézve azonban könnyen 

hiteltelenné válhat. 

Horizontális értelemben vett kutatásom egyik részterülete az 

erőszakmonopólium természete. A leggyakoribb indikátor az ötödik 

generációs konfliktusok azonosításánál a fegyveres küzdelem államtól való 

elszakadása, illetve az államtól független hadviselő felek megjelenése. A 

Vnyevedomsztvenaja Ohrana164 krími konfliktusban játszott szerepe, vagy 

az Academi (Blackwater) iraki tevékenysége sokak számára már a hadviselés 

egy új korszakát, és a vele járok „új típusú biztonsági kihívások” megjelenését 

jelenti.  

Azonban a Brit Keletindiai Társaság térnyerése, vagy a 19. századi 

európai nagyhatalmak közvetítőkön keresztüli konfliktusai nem kizárólag a 

hidegháború proxyháborúit vetítették előre, hanem a ma ismert konfliktusok 

széles palettáját is.  

Fontosnak tartom aláhúzni, hogy sok esetben a hatalmi csoportoknak 

és szuverén államoknak ugyanúgy kifizetődőbb a nyílt konfliktus nélküli 

pozíciószerzés, mint ahogy kifizetődőbbnek látták több tíz vagy akár több 

száz évvel ezelőtt is. Tanulmányommal az alábbiakban arra mutatok rá, hogy 

a jelenkori konfliktusok kezelése és az esetleges jövőben kialakuló 

konfliktusok megelőzése csak akkor lehet sikeres, ha felismerjük a ismétlődő 

mintákat, melyhez kiváló eszköz a történelem mint bölcsészettudomány 

gyakorlati alkalmazása. 

   

 

                                                           
164 „Ohrana”: II. Sándor orosz cár ellen 1881. március 1-jén elkövetett sikeres 
merénylet következményeként 1882-ben Oroszországban felállított titkosrendőrség 
általánosan ismert (rövid) elnevezése az „Őrség”, oroszul oхрана volt. 
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Miért is fontos a bölcsészet? 

Íme egy Isaac Newtontól származtatott szállóige: „Én távolabbra 

láthattam, de csak azért, mert óriások vállán álltam.” Véleményem szerint jelen 

korunkban a bölcsészettudománynak is ez a legnagyobb feladata: 

segítségünkre lenni abban, hogy egy távlati pontból, higgadtan szemléljük 

korunkat, felülemelkedve a mindennapi politikai haszonszerzés szűkített 

látókörén. 

Ugyan ma már közhelynek számít, de mégis igaz, hogy a technológia 

fejlődése lekicsinyítette fizikai világunk távolságait. Már nem tart napokig egy 

üzenetváltás, és az Atlanti-óceán átszelése embert próbáló vállalkozásból 

természetessé, mindennapos rutinná vált. A fizikai távolságok párhuzamos 

folyamataként az elérhető információ virtuális óceánja soha nem látott 

mértékben növekedett. Néha azonban az az érzésünk támadhat, hogy 

egyszerűbb volt nekivágni egy húszméteres lélekvesztőn a végtelennek, mint 

hiteles információforrást találni az interneten. Az emberiség kollektív 

emlékezetének bizonyos aspektusai kollektív feledéssé alakultak át, mely 

folyamat hatására a régmúlt események mintasorozatának újbóli 

megjelenését sem politikai, sem gazdasági, sem társadalmi szinten nem 

tudjuk megfelelően kezelni.  

Írásomban a média- és marketingvezérelt politikai hangulatkeltés egyik 

visszatérő toposzáról, az „új típusú kihívásokról” és azon belül a hibrid 

hadviselésről és annak történelmi kontextusáról fogok néhány 

háttérmotívumot ismertetni. Ezekből kiderül, hogy az említett jelenségek 

már jónéhány alkalommal előfordultak írott történelmünk során, valamint 

megjelenésük ciklikusságot mutat, és szorosan kötődik a gazdasági és 

politikai rendszerek változásaihoz. 

   

  



156 

Kutatásaim során előzetesen az alábbi két megállapításra jutottam: 

1. Az új típusú hibrid katonai kihívások már korábban is megjelentek 

a világ különböző pontjain. 

2. Megjelenésük ideje a Kondratyjev-ciklusok válságévei köré 

összpontosul. (Például a ciklikusságba illeszthető több olyan mára már 

elfogadott jelenség, mint a Geoffrey Parker által leírt 1560 és 1660 közé eső 

hadügyi forradalom.165) 

   

A vizsgálati keret meghatározása 

Fogalmi keret 

Mielőtt rátérnék a történeti előzményekre, fontosnak tartom a fogalmi 

keret tisztázását. Jelenleg nem egységes a megítélése annak, hogy valójában 

mi is tartozik a hibrid hadviselés definíciójába. Az alábbiakban 

összefoglalom, hogy írásom szempontjából mit tekintek annak, és a 

továbbiakban mit értek ezalatt. Saját fogalmi értelmezésemet alapvetően és 

döntően a Gerszimov-féle 2013-as és a NATO-féle 2014-es meghatározásra 

szűkítettem. Megfigyelésem szerint az azóta megjelent újabb elemzések csak 

kis mértékben egészítik ki ezeket, és a fogalom jellege legtisztábban ezekben 

a forrásokban érhető el. 

Magát a hibrid hadviselés szóösszetételt első alkalommal Frank 

Hoffman használta a „Lessons from Lebanon: Hezbollah and Hybrid Wars”166 

című 2006-os cikkében, amiben a Hezbollah azon taktikáját ismertette, amit 

az Izraeli Védelmi Erők ellen alkalmaztak a kétezres évek elején. Ezt 

követően a 2011-től indult, az arab országokbéli kormányellenes 

                                                           
165 PARKER 1976 
166 HOFFMAN 2006 
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tüntetéssorozattal kapcsolatban találkozhatunk vele167 mint a hadviselés új 

formájának jellemzésével.  

   

Geraszimov-doktrína 

A fenti eseményekkel kapcsolatban Valerij Geraszimov tábornok 2013. 

február 27-én az orosz „Védelemipari Hírnök” (VPK News) nevű szakmai 

magazinban írt cikkében vonta le a konzekvenciákat. 

Geraszimov tábornok elemzésének középpontjában az az elképzelés 

áll, hogy az arab tavasz eseményei – ezalatt főként a magreb régiót érti – 

hogyan alkalmazhatóak egyes európai országokban. Praktikus okokból a 

nagy orosz diaszpórával rendelkező, poszt-szovjet államok az elsődleges 

célpontok, de véleménye szerint megfelelő előkészítéssel szinte bármely 

országban alkalmazhatóak lennének. Arról, hogy ez az elképzelés mennyire 

képezi részét Oroszország új stratégiájának, megoszlanak a vélemények, de 

elképzelésem szerint sokkal jobban, mint azt a 2015-ben elfogadott doktrína 

állítja. Maga a tény, hogy Geraszimovot 2012. november 9-én kinevezték 

vezérkari főnöknek,168 önmagában is árulkodó, és az azóta például 

Ukrajnában bekövetkezett események is ezt igazolják. Geraszimov tábornok 

elemzése szerint egy ország ellen az alábbi pontok alapján lehet sikeres 

csapást mérni, konvencionális háború nélkül: 

 • Az ellenfél teljes területén működő állandóan aktív frontok 

létrehozásával. 

 • A nyugattal szimpatizáló szomszédos országok 

működésképtelenné tétele, államiságuk aláásásával. 

                                                           
167 Scores hurt in Algeria protests - Africa. 2010 
168 УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ 20 ФЕВРАЛЯ 2013 ГОДА № 

151. 2013. 
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 • A tényleges katonai erő mértékének szükséges minimumra 

csökkentésével azáltal, hogy az ellenfél hadserege és lakossága jobban 

támogassa a támadót, mint saját kormányát és országát. 

 • A támadó saját lakosságának sakkban tartása állandó háború 

folytatásával, mivel ez lehetővé teszi az állandó ellenség képének 

fenntartását. 

A Krím elszakadása és az ukrán polgárháború169 eseményei a fenti 

pontoknak jó közelítéssel megfelelnek. Az egész eseménysor értelmezésem 

szerint felfogható egy próbának, mely megelőzi egy tényleges háború 

kirobbantását. Ahogy 1939-ben a lengyelországi bevonulás után a szovjet 

külpolitika várta a nyugati diplomácia válaszlépéseit, és így a Távol-Keleten 

bocsátkozott harcba a japán erők ellen eszközei kipróbálása érdekében, az 

orosz vezetés most is hasonlóképpen cselekszik. Bár Oroszországon nagy a 

nyomás a gazdasági szankciók miatt, erejét beosztva módjával él a 

földgázmonopólium adta lehetőségekkel, és ezzel párhuzamosan a közel-

keleti térségben vizsgálja meg újonnan kifejlesztett (elsősorban 

haditechnikai) eszközeit. 

   

A hibrid hadviselés NATO általi értelmezésének bemutatása 

A hibrid hadviselés fogalma nyugaton is többször felbukkant az arab 

tavasz eseményei során, ugyanakkor az ukrajnai események vonatkozásában 

Gordon B. Davis170 tábornok alkalmazta először. A kérdéssel 

rendszerszinten először a 2014-es grúziai konferencia foglalkozott, melynek 

kutatási eredményeit egy tanulmányban összegezték. 

A NATO-elemzés171 négy pontban foglalja össze az orosz hibrid 

hadviselés jellemzőit: 

                                                           
169 ROSENBERG 2014 
170 GORDON 2013 
171 ECONOMIC NATO RESEARCH PAPER 
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• Elsődlegesen Oroszország hibrid hadviselése szándékosan elmossa 

a határt béke és háború között. A határvonal elmosódásával az orosz katonai 

vezetés számára elérhetővé válik, hogy destabilizáljon államokat direkt, nyílt 

és nagyméretű katonai intervenció nélkül. 

• Másodsorban a hibrid hadviselésben az ellenfél legyőzésének nem-

katonai (lélektani, gazdasági, politikai stb.) eszközei legalább annyira 

fontossá válnak, mint a katonai műveletek, ha nem fontosabbá. Azonban 

ezeket nem lehet végrehajtani megfelelő katonai támogatás nélkül. 

• A harmadik, legalább ilyen fontos jellemzője az orosz hibrid 

hadviselésnek a katonai műveletek rejtett alkalmazása, amely lehetővé teszi 

Oroszország számára, hogy a konfliktust követő tárgyalásokon mint 

„semleges közvetítő” léphessen fel. 

• A negyedik és egyben legmarkánsabb tényező, hogy az orosz hibrid 

hadviselés teljesen átírja a nem hagyományos hadviselés szabályait, ugyanis 

nem a gyengébb, hanem az erősebb fél használja az aszimmetrikus 

hadviselés formáit ellenfelével szemben. Ez az iraki és afganisztáni 

háborúkban kifejlődött NATO-vezetést pedig teljesen felkészületlenül érte, 

és emiatt a jelenlegi hadászati és harcászati eljárásokat is teljes mértékben át 

kell értékelni. 

A fenti pontokat a parancsnoki és politikai állomány számára 

megtartott első szibériai kongresszuson172 1923 decemberében is fel lehetett 

volna vetni, mivel részben a polgárháborúra, részben az intervenciós 

háborúkra támaszkodva az akkori szovjet hadvezetés hasonló elveket 

fogalmazott meg. Fontos azonban látnunk, hogy a szovjet/orosz katonai 

spektrum ennél szélesebb, és a hibrid hadviselés ahogy akkor, úgy most is 

csak egy részét fedi le ennek.  

                                                           
172 A konferencián elhangzottak a „Forradalom és háború” elnevezésű 
cikkgyűjteményben jelentek meg 1924-ben.  
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Összegzés: az új típusú hibrid háború általános paraméterei 

Szintetizálva a fenti gondolatmenetet, az új típusú hibrid háború és 

katonai kihívások egységesen az alábbi paraméterekben egyeznek: 

• Az erőszakmonopólium kicsúszása a szuverén államok 

fennhatósága alól. A magánvállalkozók megjelenése a 

konfiktusövezetekben. 

• A háború és béke közötti határvonalak eltűnése, jogi 

szabályozásának gyengülése.  

• Reguláris hadsereggel rendelkező államok irreguláris, aszimmetrikus 

elemeket használnak. Ez megvalósulhat nyíltan vagy fedetten is. 

• A konfliktusok a térségben jelentős népmozgással járnak. 

• Technológiai innováció, mely gyakran itt jelenik meg először, kis 

számban.  

Ha elfogadjuk a fenti pontokat, a hibrid hadviselés indikátoraiként, a 

pontosabb értelmezés érdekében szükséges megvizsgálnunk azok gyökereit 

is.  

   

A Kondratyjev-hullámok 

A Kondratyjev-ciklus a közgazdaság azon elmélete, amely a rövid, 

polgári demokráciákban a választásokra rezonáló 8–10 éves gazdasági 

ciklusokon kívül egy hosszabb, 40–80 éves ciklussorozat létezését is állítja. 

Bár napjainkban szinte minden elemzés és táblázat a Kondratyjev-ciklusok 

tekintetében a technológiai újításokat emeli ki, maga a szerző ezeket csak egy 

résznek tekinti, mely szükséges, de nem elégséges feltétele a ciklus létének. 

Eredeti tanulmányában173 ezeken kívül a ciklus változását még további két 

fő okra vezette vissza, úgymint a társadalmon belüli egyenlőtlenség mértéke 

                                                           
173 KONDRATYEV 1988: 559–617 
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és a társadalmi szabadság foka. Maga az elmélet jelen formájában csak a 

gazdasági szektort érinti, ugyanakkor véleményem szerint a vizsgálat 

kiterjesztése az állami szuverenitás és a társadalmi átrendeződések 

kérdésköre felé is érdemes lehet. Ennek oka, hogy a gazdaság a politikára és 

magára a társadalomra való hatásával egységet alkot, nem pedig egymás 

viszonylatában, oda-vissza hatásmechanizmus nélküli semleges 

koncepciókat.  

1. ábra: Kondratyjev hullámok egyszerűsített modellje174 

   

Konfliktusok a ciklusok mélypontjainál175.  

A jelentősebb földrajzi felfedések után a gazdaságilag erős európai 

hatalmak gyarmatosításba kezdtek, ami a konkrét gazdasági haszonszerzésen 

túl katonai stratégiai érdekeket szolgált. Egy idő után, felismerve a tengeren 

túli területek gazdasági jelentőséget, alapvetővé vált a merőben európai 

jellegű – egyes esetekben dinasztikus – háborút a gyarmatokra is 

kiterjeszteni. Ennek egyik markáns példája a hétéves háború (1756-1763), 

melynek ideje alatt komoly harcok dúltak mind az amerikai kontinens északi 

                                                           
174 Kép forrása: NEFIODOW – NEFIODOW 2014 
175 Ahogy az egyes számú ábra is mutatja, az első hullám visszaesése és krízispontja 
az 1780-as évekre tehető, vizsgálatomat azonban az 1830-1850 közötti periódussal 
kezdem annak kielégítőbb dokumentálása miatt. 
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részén176, mind pedig az indiai szubkontinensen177, kiterjesztve a háborúk 

földrajzi dimenzióit. Azonban egy nyílt támadás a gyarmatok és a 

kereskedelmi központok ellen háborút jelentett, így ezen kockázat 

elkerüléséért a rivális hatalmaknak érdekében állt a másik felet úgy 

meggyengíteni, hogy ezt ne lehessen egyértelműen hozzájuk kötni. Ennek 

kulcsa a közvetítőkön keresztüli hadviselés, amely ugyanúgy lehetett egy 

radzsput vagy dogra uralkodó hadserege, mint a huron törzs harcosai. Ez a 

folyamat kiterjesztette a háború politikai és diplomáciai határait.  

A Kondratyjev-ciklus csúcsain a gazdasági erő – mely a szuverén 

hatalmak kezében összpontosult – lehetővé tette, hogy harcaikat jól 

felszerelt, a kor hadtudományi szemlélete alapján megszervezett 

hadseregekkel a fő hadszíntéren, Európában vívják. Az előzőekben említett 

kiterjesztett háború ekkor nem játszott döntő szerepet. A ciklus 

mélypontjain a gazdasági visszaesés vagy a szociális átrendeződések 

következtében a rekrutáció társadalmi támogatottsága csökkent, vagy 

hiányzott az alakulatok felszereléséhez szükséges anyagi bázis. A rivális 

hatalmak elleni fellépés gyakorta ekkor lépett a kevésbé nyílt útra. 

„Hatástanulmányként” vagy inkább egy szemléletes példaként a 

következőkben a ciklusok krízispontjai körüli konfliktusokból vizsgálok 

egyet, természetesen a teljesség igénye nélkül. Az esemény ismertetésekor a 

bevezetésben lefektetett szempontrendszer szerint haladok, a hibrid 

hadviselésre jellemző elemek kiemelésével.  

   

Az első ópiumháború (1839–1842) és a Brit Kelet-indiai Társaság 

A Brit Kelet-indiai Társaság (a továbbiakban: Társaság) a spanyol és 

portugál tengeri hatalom hanyatlása után kezdte meg tevékenységét. 1600-as 

alapítása során a brit korona belátta, hogy a szervezett katonai expedíciókra 

                                                           
176 francia és indián háború (1754–1763) 
177 harmadik karnátakai háború (1758-1763) 
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épülő kolonizálás mellett a gyarmatosításnak egy piaci alapon működő 

formáját is ki kell alakítani a hosszú távú profitszerzés érdekében. Azon 

távol-keleti katonai kikötők és bázisok számát, melyek az állam pénzén 

működtek, az adóterhek növelése árán lehetett emelni. Az adóteher növelése 

azonban fokozta a társadalmi feszültséget. Emellett a kontinentális 

erőegyensúly szempontjából sem volt kifizetődő a katonai erő 

szétforgácsolása a gyarmatokra: a brit gondolkodást sokáig meghatározta egy 

lehetséges spanyol (majd később francia) partraszállás képe, így igyekeztek 

hivatásos ezredeiket az ez által érintett területen tartani.  

A további súlyos adóterhek kivetésével szemben érdekeltté kellett tenni 

a vagyonos kereskedő- és nemesi rétegeket, hogy saját anyagi forrásaikkal 

önként támogassák a brit gyarmati uralom kiterjesztését. Már a kezdet 

kezdetén, a Holland Kelet-indiai Társasággal való harcok során kiderült, 

hogy a kereskedelmi uralom kiterjesztéséhez katonai eszközök kellenek178. 

Kezdetben, az őslakosággal való összecsapások során elegendő volt néhány 

magán fegyvergyárban készült tűzfegyver és pár katonaviselt zsoldos, de a 

későbbiekben, mikor a rivális európai hatalmak maguk is beszálltak, 

komolyabb eszközökre és nagyobb harcoló alakulatokra volt igény.  

A folyamat során a Tásaságnak száz év alatt sikerült meghódítania az 

indiai szubkontinens nagy részét179, és megakadályozni, hogy a franciák és 

hollandok kiterjesszék befolyási övezetüket a térségben. A Társaság 1717-

ben megkapta az adómentesség jogát, melyet követően logikus lépés volt, 

hogy a szervezet egy általa igazgatott gyarmatot hozzon létre: ez 1757-ben, 

a bengáliai terület megszerzésével következett be, a Társaság irányítása alá 

tartozó területek pedig a hétéves háború gyarmati szakaszának lezárása után 

tovább gyarapodtak. A britek 1763-ra végleg kiszorították francia és holland 

riválisaikat a szubkontinensről, és megkezdhették a gyarmati kormányzat 

                                                           
178 PRASAD 1980: 45 
179 BALADOUNI 1983: 63–80 
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felállítását, amit az 1773-ban180 és 1784-ben181 elfogadott törvények London 

fennhatósága alá helyeztek. 

Vizsgálatom szempontjából a Társaság működésének egyik kiemelt 

eseménye az első ópiumháború volt. A Kínával történő kereskedelem 

mindig is komoly kihívás elé állította a Társaságot, hiszen a helyi áruk 

ellenértékeként a kínai kereskedők csak nemesfémet voltak hajlandók 

elfogadni. Ez ellentétben állt az addigi gyakorlattal, miszerint a fejlett brit 

ipar termékeivel fizettek a keleti országok nyersanyagaiért és luxuscikkeiért. 

Az arany és ezüst kiáramlásának megállítása érdekében a Társaság az indiai 

területein megtermelt ópiumot használta, terjesztve a kábítószer-függőséget 

a Kínai Császárság területén. Ennek hatására a császár Lin Zexut182 

biztosnak nevezte ki, aki igyekezett határ szabni ennek. Intézkedései hatására 

a brit haditengerészeti kötelék blokád alá vette a Gyöngy-folyó torkolatát.  

A háború lefolyása az akkori trendeknek megfelelően zajlott, és Kína 

vereséget szenvedett. Ami az esetet érdekessé teszi, az a brit hadviselő fél 

modus operandija. A brit kormány hivatalosan igyekezte távol tartani magát 

az eseményektől, és ennek megfelelően a katonai részvételét a minimálisra 

csökkentenie. Névlegesen nagy erőket vezényelt a térségbe, de ezek egy-egy 

ezred kivételével a háború ideje alatt nem vettek részt olyan intenzív 

harcokban, mint a Társaság katonái. A harcokat tehát a formálisan a korona 

alá tartozó magán hadviselő fél, a Társaság és egy szuverén ázsiai ország 

                                                           
180 KEAY 1991: 385. 
181 An Act for the better Regulation and Management of the Affairs of the East India Company 
and of the British Possessions in India, and for establishing a Court of Judicature for the more 
speedy and effectual Trial of Persons accused of Offences committed in the East Indies 
182 Lin Zexu (1785–1850) Qing-kori hivatalnok, azáltal vált híressé, hogy keményen 
fellépett az ópiumkereskedelem és -fogyasztás ellen. 1839 márciusában császári 
megbízottként Kantonba küldték, hogy vessen véget az ottani ópiumbehozatalnak. 
Blokád alá vette a britek kereskedelmi telepét, elkobozta és megsemmisítette 
ópiumkészletüket. A britek ennek ürügyén indították meg az [első ópiumháború]t, 
amelyben Kína súlyos vereséget szenvedett. Lint emiatt száműzték, de később több 
alkalmi feladatot bíztak rá. Forrás: KÍNAI ENCIKLOPÉDIA 
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vívta. A háború kezdetén a Társaság a három indiai katonai körzetében 

(„presidency armies”) összesen 170 helyi szervezésű szipoj és 16 csak 

európaiakból álló ezred állomásozott 250.000 fővel.183 

Összehasonlításkeppen a reguláris brit királyi haderő ekkor 140.000 főt 

számlált, melyek a gyarmatbirodalom egészén voltak szétszórva. A 

hadműveletek kezdeti szakaszától a Társaság minden eszközzel igyekezett 

aláásni a kínai helyi hatalom tekintélyét.184 Az általuk felbérelt kalózok 

célzottan támadták a köztisztviselőket és a vámszolgálat tagjait, felgyújtották 

a flotta raktárkészleteit, és ugyanígy célzottan gyilkolták meg a kínai hadsereg 

futárait. 185 

A Társaság flottája eközben módszeresen pusztította Lin Zexu tengeri 

és folyami erőit. Az egyik egység, a Nemesis (melyet a helyiek csak az ördög 

hajójának neveztek)186 jól reprezentálta a britek technológiai fölényét. A 

teljesen vas építésű, a vitorla mellett gőzhajtást is alkalmazó hajó képviselte 

korának hajóépítési csúcsát. Fegyverzetét egyaránt alkották Congreve-

rakéták és hagyományos ágyúk, merülése pedig elég csekély volt ahhoz, hogy 

felússzon a kínai folyókon. A hajó 1839-es megépítésétől 1860-as 

leszereléséig sosem szerepelt a Királyi Haditengerészet hivatalos 

jegyzékeiben, nevében nem viselte a HMS187 előtagot, mindvégig a Társaság 

tartotta fenn és használta.  

A háborút lezáró 1842. augusztus 29-én aláírt nanjingi szerződés 

értelmében Kína átengedte Hongkong szigetét, és engedélyezték az 

                                                           
183 WOLPERT 2009: 223 
184 HAIJIAN 2016: 122 
185 FAY 1975: 260–263 
186 PAINE 2000: 115 
187 A Brit Királyi Haditengerészet hajói esetében az őfelsége az éppen uralkodó 
királyra vagy királynőre utal (ennek megfelelően az előbbi esetben a hímnemű His, 
az utóbbi esetben a nőnemű Her birtokos névmással oldandó fel a rövidítés). 
Korábban az HBMS, a His/Her Britannic Majesty’s Ship megjelölés is használatos 
volt 
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ópiummal való kereskedelmet. Hosszú távon az ópiumhasználat rendítette 

meg a kínai társadalmat, okozott éhínséget és vezetett a Tajping-

felkeléshez188. 

A fentiekből kiderül, hogy a háborút egy nem állami hadviselő fel vívta 

nagyrészében, eszközeiben nem válogatva, semmilyen korabeli nemzetközi 

egyezményt nem betartva. A kínai szuverén hatalom által hozott 

vámtörvényeket, melyet a britek amúgy évtizedekig tiszteletben tartottak, 

szándékosan a helyi bűnöző elemekkel együttműködve sorozatosan áthágták. A 

reguláris hadviselésen kívül irreguláris elemeket, és mai szóval élve terrorelemeket is 

alkalmaztak. A tényleges hadüzenet előtt már folytak harcok, szándékosan 

elmosták a határt a béke és háború között. Mindeközben a magán kézben lévő 

haditechnika korának csúcsát (vastestű hadihajó, szilárd hajtóanyagú rakéta) 

képviselte, bevetése évtizedekkel megelőzte a hadviselés fő áramaiba történő 

beemelését. A háborút követő események hatására a területen társadalmi 

változások, forradalmak és migrációs hullám zajlott le.  

   

Zárszó 

Nyilvánvalóan egy példa alapján nem lehet teljes képet kapni egy olyan 

elméletről, melyet a bevezetésben felállítottam. Mindazonáltal az 

ópiumháború eseményeiből is világosan látszik, hogy a Geraszimov-

doktrína és a 2014-es NATO értelmezés által megfogalmazott kritériumok 

nem egy új típusú kihívás indikátorai, hanem egy, a társadalmi és gazdasági 

ciklus alapján leképezhető eseménysorozaté.  

Mindezzel együtt soha nem tagadnám, hogy igenis vannak új típusú 

kihívások, mint a klímaváltozás generálta termőföld- és ivóvízválság, a nagy 

állami rendszerek sebezhetősége a kibertérből és a népességtendenciák, ha 

csak párat kellene megemlítenem. Látnunk kell azonban, hogy az igazi 

kihívások megoldása komplexebb folyamat, mint ahogy az a politikai 

kommunikációs panelek szintjén látszik.  

                                                           
188 YU-WEN 1973: 11–12, 15–18 
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I. SZEKCIÓ: NYELVI ÜTKÖZÉSEK 

szekcióvezető: dr. Bodó Csanád 

 

RUDOLF ANNA 

Az angolság problematikája a svéd ifjúsági irodalom magyarra 

fordításában 

Megoldási stratégia a Harry Potter svéd és magyar kiadásain keresztül 

A kortárs svéd ifjúsági irodalomban jellemző tendencia, hogy minden 

néhány oldalon szerepel egy-két angol nyelvű szó vagy mondat, legtöbbször 

a szereplők párbeszédébe vagy gondolataiba ékelve. A két nyelv 

rokonságának köszönhetően a jelenség mondatszerkezeti furcsaságot csak a 

legritkább esetben okoz, ám magyarra fordításkor radikális problémát vet fel: 

megőrizhetjük-e az angol vendégszövegeket, vagy inkább fordítsuk le őket? 

Tisztán elméleti megközelítésből a dilemma feloldhatatlan. Vagy nehezen 

értelmezhető, döcögős mondatszerkezetű magyar szöveget hozunk létre, 

benne elszórt angol kifejezésekkel – vagy elveszítünk egy jellegzetes 

stíluselemet. A kérdés eldöntéséhez összevethetjük a két országban a 

célkorosztályi olvasótól elvárható angol nyelvtudás szintjét a tantervi 

követelmények szerint, vagy megvizsgálhatjuk, hogy mi a két célnyelvi 

fordításkánonban az angolság – és általában az idegenség – kezelésének 

stratégiáit, főbb kérdéseit. 

Az elemzés tárgyává a Harry Potter-sorozat első kötetét tettük. Ennek egyik 

oka, hogy a célközönsége ugyanaz az ifjúsági korosztály, amelyik a probléma 

felvetésünkben is szerepel, valamint fordítása magyarul és svédül egyaránt 

1999-ben jelent meg, mindössze két évvel az angol eredeti után, azonban 

még a megfilmesítés és a világsiker előtt. Mivel low fantasy sorozat 

nyitókötete, jelentős része játszódik az ismert világban, miközben fel kell 
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építenie a saját univerzumát is. A szövegben éppen ezért három jól 

körülhatárolható, magas tételszámú, összehasonlítható korpusz rajzolódik 

ki: a beszélő nevek, a brit kulturális reáliák, és a varázslóvilágra jellemző 

kulturális reáliák. Ebben a három csoportban a fordítói stratégiák 

összevetése és statisztikai elemzése képes megvilágítani, hogy van-e, és ha 

van, mekkora az eltérés a két ország könyvkiadói gyakorlatában, hol húzódik 

az angolság tűréshatára. 

Ezen különbség felismerése, bár nem perdöntő, erős érvet nyújt a fordítói 

döntések meghozatalában. 

Eötvös Loránd Tudományegyetem, Bölcsészettudományi Kar 

Irodalom- és Kultúratudomány 

Károli Gáspár Református Egyetem, Bölcsészettudományi Kar 

Gyermek- és Ifjúsági Irodalom 

Ímél: poggi@poggi.hu 

VASZECSKO KARINA 

Egy kárpátaljai település jelenkori névadásának sajátosságai 

Kárpátalján a magyar lakosság mindennapi kapcsolatban áll a szláv népekkel. 

Kutatásom szülővárosomban, Csapon végeztem. Az 1946-os népszámlálás 

során 3700 főből 3230 magyarnak vallotta magát. A magyarság aránya azóta 

35 százalékra csökkent. 

A kutatás reprezentatív, a Csapi Református Egyház anyakönyveit 

használtam fel. A katolikus anyakönyvekhez nem állt módomban 

hozzáférni. Az 1993–2016-ig terjedő periódusban vizsgáltam a neveket. A 

kutatás során 104-féle női nevet és 91-féle férfinevet különítettem el. 

Gyakoriságuk és eredetük szerint vizsgáltam a férfi- és a női keresztneveket. 

Elkülönítettem egyházi és világi eredetűeket. 

A női nevek közül a Veronika név szerepelt a leggyakrabban. Továbbá 

megállapítható, hogy 2000-től több névtípus használatos, mint 2000 előtt. 
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Az is kiderült, hogy a névdivat nagy változáson ment keresztül. Továbbá 

megfigyeltem, hogy az ezredforduló után elterjedt a kettős keresztnévadás.  

A női névválasztásra a világi keresztnévadás jellemző, ám az egyházi nevek 

közül egy nevet több személy is viselt.  

A kettősnévadás a férfineveknél szintén 2000 után élte divatját. Erre a 

periódusra jellemző a szláv hatás erősödése, több ukrán, illetve orosz név 

került elő, például az Artyom, Emil, Vlagyimir, Vlagyiszláv. Csapon az idő 

múlásával egyre több ukrán és orosz személy él, ám még mindig a 

hagyományos magyar személynevek dominálnak névválasztáskor, hiszen a 

Dávid, Zoltán, Viktor, András név mindkét korszakban a leggyakoribb 

nevek között szerepelt. 

Fontosnak tartom, hogy ragaszkodjunk azokhoz a nevekhez, melyek 

régidőktől maradtak ránk. E névadás is magyarságunk megőrzésnek kulcsa.  

Ungvári Nemzeti Egyetem 

Magyar nyelv és irodalom 

Ímél: vkarina97@gmail.com 

Témavezető: dr. Nagy Natália 

AVASÁN NIKOLETT 

Határon túli magyar nyelvváltozatokkal kapcsolatos attitűdök 

A határon túli magyar nyelvváltozatok fogadtatása a fővárosba áttelepültek 

tapasztalatai alapján. 

Napjainkban egyre több határon túli magyarajkú fiatal dönt úgy, hogy a 

fővárosban folytatja tovább életútját. A környezetváltozás mértéke és az új 

környezetbe való beilleszkedéssel való küzdelem személyenként eltérő lehet. 

Ugyanakkor sokaknak gyűlik meg a baja a beszédben megmutatkozó 

különbségekkel, hisz az eddig anyanyelvként használt határon túli magyar 

nyelvváltozat nagymértékben eltérhet a fővárosban megszokottaktól. 
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Fő célom, hogy felhívjam a figyelmet arra, hogy nyelvhasználati 

szempontból milyen nehézségeket és visszajelzéseket jelent egy határon túl 

született magyarajkú fiatal számára a fővárosi környezetbe való 

beilleszkedés. Természetesen az ember a nyelvhasználatban is képes 

alkalmazkodni környezetéhez, így bizonyos esetekben huzamosabb 

tartózkodás után a különbségek mértéke szinte alig vagy egyáltalán nem 

érezhető. Az odáig vezető úton azonban gyakran találkozhatunk olyan 

hozzászólásokkal, amelyek közvetlen környezetünk beszédünkkel 

kapcsolatos megfigyeléseit tükrözik. Kutatásom során ezeket a 

visszajelzéseket gyűjtöm össze, ezeknek okait tárgyalom. Származásom miatt 

főleg kárpátaljai magyar beszélőket kérdezek tapasztalataikról, de erdélyi, 

vajdasági és felvidéki származású magyarajkúak tapasztalatairól is szólok. A 

kutatáshoz egy online kérdőív készült, amelyet 70 adatközlő töltött ki. 

A kérdőívek eredményeiből levont következtetéseknek köszönhetően a 

kivándorolni készülő határon túli magyarok egyfajta betekintést kaphatnak 

abba, hogy milyen nehézségekkel járhat a fővárosba való áttelepülés 

nyelvhasználati szempontból. Ezáltal felkészülhetnek azoknak a 

helyzeteknek a kezelésére, amikor a nyelvhasználatbeli különbségek 

félreértésekhez vagy téves megítéléshez vezetnek. 

Eötvös Loránd Tudományegyetem, Bölcsészettudományi Kar 

Hungarológia 

Ímél: nicolegirlphotography@gmail.com 

Témavezető: dr. Sárosi Zsófia  

SZKLENKA PATRICK 

Okosnyelvtan az anyanyelvi oktatásban 

Kutatómunkám előző empirikus munkáim anyagaira, attitűdvizsgálataira 

támaszkodva kívánja bemutatni a mobilapplikációk tanórai alkalmazási 

lehetőségeinek jövőbeli perspektíváit. 
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Célom egy olyan alkalmazás módszertani hátterének kidolgozása volt, mely 

korcsoporttól függetlenül általánosan és szakszerűen alkalmazható a magyar 

nyelvi kompetencia fejlesztésére, továbbra is szem előtt tartva a hátrányos 

helyzetűek nyelvi integrációját. A konferencián szeretném bemutatni, hogy 

milyen szempontok alapján dolgoztam ki a módszertani hátteret, amely 

megalapozza okosnyelvtanunk létrehozását. 

Miskolci Egyetem, Bölcsésztudományi Kar 

Magyartanár, történelem és állampolgári ismeretek tanára  

Ímél: patrik.szklenka@gmail.com 
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II. SZEKCIÓ: MÓDSZERTANI ALAPON 

szekcióvezető: dr. Molnár Gábor Tamás 

 

KOZÁK-KÍGYÓSSY SZABOLCS LÁSZLÓ 

Anyagvizsgálat és rekonstrukció a gyakorlatban 

Esettanulmány egy múzeumpedagógiai foglalkozás példáján 

A középkor évszázadai alatt számos konfliktus dúlt Európa-szerte, melyben 

sorsdöntő szerepe volt a fegyvereknek és a testvédelmi eszközöknek. Ezres- 

és tízezres seregek mérték össze erejüket, melyben ezek a tárgyak élet és halál 

urai voltak. Ezen felül a fegyverzet többlettartalommal is bírt: lehetett 

státusszimbólum, felajánlási-, vagy ceremoniális tárgy, vagy a mindennapi 

élet eszköze. Bár a középkor időszakát átölelve a fegyverzet százezrek életét 

határozta meg, számos fontos kérdés a mai napig nyitva maradt a jelenkor 

kutatói számára. 

Arra a kérdésre, hogy kik és hogyan alkották meg ezeket az eszközöket, a 

történeti források mellett, az alkalmazott anyagtudomány nyújt válaszokat. 

A gyűjteményekben fennmaradt tárgyak alapos műszeres vizsgálatával a 

középkori technológiai nyomai felfedezhetők. Erre annál is inkább szükség 

van, mert így lehetőség nyílik arra, hogy tudományos eszközökkel 

megválaszoljuk az ezeket a fegyvereket és páncélokat övező legfontosabb 

kérdéseket: vajon mire lehettek képesek a középkori fegyverek? Melyik 

támadófegyver mennyire volt pusztító erejű, valamint a korszakban létező 

testvédelmi eszközök mennyire kínáltak védelmet ezekkel szemben? 

Természetesen arra nincs lehetőség, hogy ezek a felbecsülhetetlen értékkel 

rendelkező középkori tárgyak roncsolásos vizsgálatoknak legyenek kitéve, 

viszont a készítési technológiai ismeretében pontos rekonstrukciók 

készíthetők róluk, amelyek anyagukban és mechanikai tulajdonságban is 



177 

közel azonosak. Így az újraalkotott darabokon végzett alkalmazott 

anyagtudomány vizsgálatokkal választ kaphatunk a fentebb említett, régóta 

megválaszolatlan kérdéskörre. 

A leglényegesebb kérdés azonban az, hogy egy interdiszciplináris 

bölcsészettudományi kutatás, hogyan léphet ki a kisebb, szakmai 

közönséghez eljutó tudományos publikációk köréből és miként lehet a 

társadalom számára is közvetlen haszonnal járó? A rekonstruált tárgyak 

alkalmasak arra is, hogy szélesebb közönséget szólítsanak meg, egy interaktív 

tárlatvezetés alatt az érdeklődők képletesen kezébe adva a történelem egy-

egy szeletét. Előadásomban az anyagvizsgálatok és a rekonstrukciók 

készítésének technikájától a tárlatvezetésen való alkalmazhatóságig követem 

végig a középkori fegyverek és másolataik kutatását, valamint a téma 

társadalmi hasznosíthatóságát. 

Eötvös Loránd Tudományegyetem, Bölcsészettudományi Kar 

Ímél: kozak.kigyossy.szabolcs@gmail.com 

SANTAVECZ ANITA  

„Arany 200 busz” - a Petőfi Irodalmi Múzeum mozgókiállítása 

A Petőfi Irodalmi Múzeumban 2017 májusában nyílt meg a 200 éve született 

Arany János előtt tisztelgő kiállítás. Az alkotók az „Önarckép álarcokban” 

című tárlatnak elkészítették az iskolai oktatást segítő, kiegészítő, országosan 

utazó változatát is. Július 10-től járja az országot az e célra átalakított „Arany 

200 busz”. 

A különleges kiállítás egyedi látványvilággal bír. Különböző versek, képek, 

relikviamásolatok, tárgyak segítségével mutatja be Arany János életművét, 

kapcsolatait, költészetének jelentőségét. A buszba manuális játékok, illetve 

digitális eszközök is kerültek, melyek szórakoztató élményt nyújtanak, illetve 

elmélyültebb tudás megszerzésére is alkalmasak. A falakon Arany-versek 

olvashatóak, a digitális sarokban pedig megtekinthetőek a költő szövegeinek 
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kisfilmes adaptációi. A kiállítás a hagyomány és a 21. századi szemlélet 

sajátos keveredését reprezentálja.  

A nyári időszakban a busz különböző kulturális rendezvényeken, illetve 

irodalmi-művészeti fesztiválokon volt jelen. (Művészetek Völgye, 

Gombaszögi Nyári Tábor, XX. Mécs László Szabadegyetem, keszthelyi 

Helikon Múzeum, gyulai Várszínház, Kolozsvár, sümegi Kisfaludy 

Emlékház.) Az „Arany 200 busz” ősztől, illetve 2018 tavaszától tovább 

folytatja megkezdett útját. Ezek után főként városi könyvtárak, művelődési 

házak, múzeumok és a vidéki városok, valamint a határon túli magyarság 

kulturális, közoktatási intézményeinek vendége lesz.  

Az előadás a PIM „Arany 200 busz” programjának részletes bemutatásából 

állna. A beszámolót érdekessé teheti a gazdag képi anyag bemutatása (fotók, 

illetve egy videó megtekintése). 

Eötvös Loránd Tudományegyetem, Bölcsészettudományi Kar 

Magyar 

Ímél: santavecz.anita@freemail.hu 

Témavezető: dr. Szilágyi Judit 

HAJAGOS MÁTÉ 

Miért tanítunk irodalmat (és nyelvtant)? 

Erre a kérdésre nagyjából annyi válasz létezik, ahány ember él ebben az 

országban. A tapasztalatom azonban az, hogy sajnos jellemzően még az 

irodalom és a nyelvészet teoretikusai sem tudják megválaszolni, hogyan 

lehetséges, hogy minden diákot érdekeltté tegyünk e két tárgy tanulásában, 

túl azon, hogy érettségi vizsgát kell tenni irodalomból és nyelvtanból. 

Előadásom első felében arra, a szerintem helytelen oktatási gyakorlatra 

szeretném felhívni a figyelmet, amelynek során nem a kompetenciaalapú 

tanításra helyeződik a hangsúly, hanem arra, hogy a kutatások során 
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felhalmozott kanonikus ismereteket és információkat továbbadjuk a 

diákoknak, jellemzően anélkül, hogy reflexióra késztetnénk őket a 

szövegekkel és a hipotézisekkel kapcsolatban. Másrészt szeretném 

bemutatni azt is, hogy a mai világban miért problémás az, ha az irodalmi 

szövegeket és a nyelvtan tantárgyi keretein belül tanítható elméleteket 

(retorika, helyesírás, stílusrétegek, szövegtípusok etc.) nem kapcsoljuk össze 

valamilyen módon a mindennapok világával. Az én feltevésem ugyanis az, 

hogy a gyerekek egy részének azért tanítunk irodalmat és nyelvtant, mert 

olyan kompetenciákra, képességekre és ismeretekre tehetnek szert, 

amelyeket a munkájuk és későbbi tanulmányaik során is hasznosítani tudnak 

majd. Előadásom második részében arra térek ki, hogy miképpen lehetséges 

mindezt megvalósítani a közoktatás széles spektrumában, vagyis nem csak 

az elitiskolák tanulóinak körében. Ez a szekció tehát tekinthető egyfajta 

módszertani elmélkedésnek is. 

Arra a kérdésre, hogy miképpen kapcsolódik a témám az alkalmazott 

bölcsészettudomány tematikájához, azt hiszem, nem kell sokat 

gondolkodnunk. De azt talán nyugodt szívvel kijelenthetem, hogy az én 

elméleteim megszületésében, a saját tanulási folyamatban hatalmas szerepe 

volt a bölcsészkari tanulmányaimnak.  

Eötvös Loránd Tudományegyetem, Bölcsészettudományi Kar 

Magyartanár, történelem és állampolgári ismeretek tanára  

Ímél: hajagos.mate1993@gmail.com 

Témavezető: Túriné dr. Raátz Judit 

ZALATNAY LÍDIA 

Női írók kanonizálásának lehetőségei a középiskolában 

Előadásom a középiskolai irodalomoktatás és szakmai törzsanyag 

gazdagításának lehetőségeit vázolja fel feminista irodalomelméleti 
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megközelítéssel. Kiindulási pontként a francia, valamint az amerikai 

feminista irodalomkritika (többek között Judith Butler, Gayatri Spivak, 

Héléne Cixous, etc.) néhány fontosabb megállapítását emelem ki, különös 

tekintettel a feminista kritika és a feminista narratológia eltérő szempontjaira, 

módszereire és az ezekből következő interpretációs és kanonizációs 

lehetőségekre, valamint reflektálva a feminista és a posztkolonialista 

irodalomelméleti irányzatok közös pontjaira, ezek összefonódására.  

Ezt követően a kerettanterv és a Nemzeti Alaptanterv szakmai és pedagógiai 

célkitűzéseinek, valamint a női szerzők irodalomoktatásban betöltött 

szerepének kapcsolatát vizsgálom néhány problémás pont és kérdés mentén, 

kitérve a női irodalmi hagyományra, valamint a tankönyvek jellemzőire, az 

ezekben megjelenő szemléletre is. Kiemelten foglalkozom azokkal a 

középiskolai szinten is hasznosítható, akár a jelenlegi kötelező olvasmányok 

esetében is érvényesíthető olvasásmódokkal, amelyeket a társadalmi nem 

szempontjainak érvényesítése indikál.  

Előadásom második felében részletesen is bemutatok néhány lehetőséget, 

amelyek a korábban említett aránytalanságok és hiányosságok 

kiküszöbölését tehetik lehetővé: ezen belül általános érvényű célkitűzéseket, 

több kidolgozott óratervet, valamint a női írók és a feminista olvasat releváns 

megjelenésének egyéb lehetséges pontjait is felvázolom.  

Zárásként egy projektmódszer keretében megvalósult, női írókra fókuszáló 

modult ismertetek, ehhez kapcsolódóan pedig összegzem, hogy egy a 

jelenleginél progresszívabb irodalomtanári attitűd milyen szakmai és 

pedagógiai lehetőségekkel, valamint lehetséges következményekkel, 

eredményekkel járna. 

Eötvös Loránd Tudományegyetem, Bölcsészettudományi Kar 

Magyartanár, magyar mint idegen nyelv tanára  

Ímél: zalatnaylidia@gmail.com 
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GRUND ÁGNES 

A tanulói portfólió mint motiváló eszköz az anyanyelvi nevelésben 

Az előadás röviden áttekinti a magyar nyelv mint tantárgy helyzetét a 

Magyarországon végzett tantárgyi attitűdvizsgálatok tükrében. A 

tantárgyakkal kapcsolatos tanulói attitűdök vizsgálatai alapvető 

fontosságúak, hiszen a tanulók eredményei nem magyarázhatók a tanulási 

eredményt befolyásoló tanulási attitűd vizsgálata nélkül. Ezen kutatási 

eredmények felhasználhatóak arra, hogy az adott tantárgy módszertana 

pozitív irányba fejlődjön. Kitér a tantárgyi attitűdök mint a tanulást és a 

teljesítményeket befolyásoló tényezők fontosságára az anyanyelvi nevelés 

területén is. Foglalkozik a tantárgyközpontú tanulói portfólióval, bemutatja 

főbb típusait, általános jellemzőit, és a portfólió alkalmazásának lehetőségeit 

a tanulói attitűd pozitív befolyásolása érdekében. 

Az előadás második része egy iskolai kísérletet mutat be, amely során sikeres 

tantárgyközpontú, tanulást segítő portfólió készült az alany és az állítmány 

témakörében az általános iskolák 7. osztályában. A kutatás célja a 

grammatikai témakörökkel kapcsolatos tanulói attitűdök és pozitív 

befolyásolásuk lehetőségeinek a vizsgálata volt, főbb hipotézisei szerint a 

magyar nyelv mint tantárgy és grammatikai témakörei kevésbé kedvelt 

területek a diákok körében, de a tanulói portfólió alkalmazása pozitívan 

befolyásolhatja a tanulók attitűdjét a grammatika tanulásával kapcsolatban. 

Az előadás röviden összefoglalja a kísérlet eredményeit, valamint tanulói 

produktumokkal is szemlélteti, hogy a diákok motiváltak voltak a tanulói 

portfólió elkészítésében, érdekesnek találták a feladatait. Összességében a 

módszer hozzájárulhat a grammatikával és hosszú távon a magyar nyelvi 

órákkal kapcsolatos pozitív attitűd kialakításához és erősítéséhez. 
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Eötvös Loránd Tudományegyetem, Bölcsészettudományi Kar 

Magyartanár, olasz nyelv és kultúra tanára  

Ímél: grundagi@gmail.com 

Témavezető: Antalné dr. Szabó Ágnes 
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II. SZEKCIÓ: MEGSZÓLALÁSIG HASONLÓ 

szekcióvezető: dr. Gósy Mária 

 
KABA ARIEL 

Dalban mondom el (?)  

A zene kommunikációja, avagy az auditív kommunikáció ereje 

Mit nyújthat a bölcsészet egy olyan világnak, amelyet a számok uralnak? Mit 

nyújthat a kommunikáció egy olyan világnak, amelyet a nyelv ural? 

Jelen előadás célja, hogy felfedje, mi történik a hétköznapokban, amikor 

szórakozunk. A különféle előadókat nem véletlenül kedveljük meg — 

valamennyiük mögött gondos tervezés rejlik. Akárcsak bármilyen más 

termék, a zene produktumai is be vannak csomagolva, s ki vannak helyezve 

a polcokra. Ami számít, hogy melyiket választja a vásárló, ezért a készítők 

számára a legfőbb cél, hogy megnyerő terméket alkossanak. 

Az előadás fókusza tehát a figyelem megragadásának mikéntje, vagyis a 

hallgathatóvá, a nézhetővé, illetve az eladhatóvá tevés jelensége. Fő tézisünk, 

hogy a siker kulcsa a karakterizáció megléte, amelynek a hatását tovább 

fokozza a többi kommunikáció-attribútum alkalmazása (érzelem, humor, 

manipuláció, esetlegesség). 

A vizsgálatot a kiterjesztett kommunikáció paradigmája szerint végezzük el, 

minden olyan médiumon, amelyhez a zene köthető, így például: előadók és 

együttesek; pop- és klasszikus zene (vokális és instrumentális); dalszövegek; 

klipek; filmek; TV-show-k (talk-show, varieté, tehetség-show); 

feldolgozások és paródiák; videójátékok; reklámok. A korpuszhoz tartozó 

meta-tényezőket is sorra vesszük (vö. rajongók, marketing, kultúraköziség). 
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A teljesség kedvéért a Nyugat és a Kelet produktumait egyaránt 

megvizsgáljuk, műfaji korlátozás nélkül, a death core-tól a klasszikusig, 

valamint a zeneipartól kezdve a liftzenéig, mindenféle zenét. 

Jelen kutatás a jelenlegi oktatási és kutatási tendenciáktól eltérően, úttörő 

módon, hozzájárul a kiterjesztett kommunikatív kompetencia fejlesztéséhez 

— a digitális és a virtuális műveltség gyarapításához.  

Eötvös Loránd Tudományegyetem, Bölcsészettudományi Kar 

Interkulturális nyelvészet 

Ímél: leira.abak@yahoo.com 

Témavezető: dr. Hidasi Judit 

*A kutatás az Emberi Erőforrások Minisztériuma által hirdetett „Új 

Nemzeti Kiválóság Pályázat” keretében jöhetett létre. 

HAVASI ZSUZSANNA 

Párok a tárgyalóteremben 

Előadásomban párok tárgyalótermi kezelését, ennek nyelvileg 

megnyilvánuló jellegzetességeit vizsgálom történeti anyagon. A kutatás célja, 

hogy felderítse a házaspárok, családtagok vádlottként való reprezentálását 

tárgyalótermi diskurzusokban; kutatási kérdésem, hogy a párokat képes-e a 

hatóság elkülönítetten kezelni és megítélni. Vizsgálódásom során a történeti 

szociopragmatika elméleti keretét és módszereit alkalmazom. 

Jelen előadásom alapját korábbi dolgozatom adja, ahol azt mutattam ki, hogy 

boszorkányperes iratokban a grice-i maximák megsértése utal a párok 

összekapcsolt kezelésére, a házaspár egy tagjának bűnössége a másik tag 

bűnösségének is bizonyítéka egyszersmind. Jelen kutatás ennek 

kiterjesztéséül szolgál feltárva azt, hogy más vádak esetén, más helyzetekben 

is jellemző-e a leírt gyakorlat. 
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Előadásomban tehát diakrón szemlélettel közelítek tárgyalótermi 

diskurzusok házaspár-reprezentációjához. Ugyanakkor a kutatás 

interdiszciplináris jellegű, a jog és nyelv, illetve törvényszéki nyelvészet 

témájú kutatások körébe tartozik, amelyek a tárgyalóteremben lezajló 

kommunikációt a nyelvészet eszközeit felhasználva képesek a jogi 

procedúrák elemzésére, abban lévő problémák azonosítására, valamint 

megoldási javaslatok megfogalmazására.  A kutatás eredményei az 

interdiszciplináris beágyazottság miatt alkalmazott nyelvészeti szempontból 

is érdekesek, hiszen a párok jogi esetekben való kezelése áll a 

középpontjában. Amennyiben a vizsgálódás arra mutat, hogy korokon 

átívelve tapasztalhatóak anomáliák a párok együttes reprezentációja miatt, 

alkalmazott nyelvészeti vonatkozásokkal szükséges számolni. A kutatás 

eredményei így a joggyakorlatra vonatkozó visszajelzésként is szolgálnak, 

ráadásul napjainkban egyre erősödő az a tendencia, hogy a 

társadalomtudományi és nyelvészeti kutatásokat, eredményeket figyelembe 

veszik a bírósági gyakorlatban, jogi eljárásokban. 

Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar 

Magyartanár, magyar mint idegen nyelv tanára 

Ímél: havasizsuzsi4@gmail.com 

Témavezető: dr. Sárosi Zsófia 

BARTÓK MÁRTON 

Számítógépes játékok az érzelmes beszéd laboratóriumi 

vizsgálatában 

A zöngeminőség variabilitásának elemzése egy kártyajáték során 

Kutatásomban az adatközlők által megtapasztalt események két tényezőjét 

manipulálom egy számítógépes játékban. A vizsgálat célja annak elemzése, 

hogy hogyan változik a zöngeképzés az egyént érő döntési helyzetek 
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nehézségének, valamint az egyén sikerességének érzelemkiváltó hatásának 

variálásával. 

Mivel a játékeseményt megszakító bemondással produkált beszéd 

feltehetőleg nem tükrözi közvetlenül a vizsgálni kívánt érzelmi állapotot, a 

bemutatott kutatás olyan számítógépes játékot alkalmaz az érzelmek 

kiváltására, melyek során a kísérleti személy hangutasításokkal irányítja a 

játékmenetet. A kísérlethez tervezett számítógépes játék során a kísérleti 

személynek azt kell megtippelnie, hogy a monitoron megjelenő kártya kisebb 

vagy nagyobb értékű lesz, mint a sorban előtte megjelent lap. A kísérlet során 

szisztematikusan variáltam az így kialakult döntési helyzeteknek a 

nehézségét, mely hipotézisem szerint változást idézhet elő a kísérleti személy 

érzelmi állapotában. 

A kutatásban három hangutasításként használt szó /ɒ/ magánhangzóit 

hasonlítottam össze, melyhez a szavak első két szótagját beszédhangszinten 

manuálisan annotáltam. Szintén manuálisan címkéztem fel a beszédanyagot 

a hullámformán, hangszínképen, illetve hallás alapján észlelt 

zöngeminőségek szerint. A zöngeminőségek manuális jelölése mellett 

mértem a spektrumban a harmonicitás zajhoz viszonyított arányát is. Négy 

budapesti, 19 és 26 év közötti életkorú adatközlő (két férfi és két nő) adatait 

elemeztem. 

Az eredmények azt mutatják, hogy az irreguláris fonáció kevésbé gyakori, és 

ezzel összefüggésben az elemzett magánhangzók harmonicitása magasabb a 

nehezebb döntések esetében. A játszma sikerességének hatása a 

zöngeminőségre adatközlőként eltérő. A kutatás eredményei hasznosíthatók 

a mesterséges érzelemfelismerésben, a stressz beszédalapú gépi 

detektálásában, és ezáltal akár a stresszes állapot okozta potenciális balesetek 

megelőzésében is. 
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Eötvös Loránd Tudományegyetem, Bölcsészettudományi Kar 

Beszédtudomány 

Ímél: bartokmarton@gmail.com 

Témavezető: dr. Deme Andrea 

BENCZE NORBERT 

Közlekedési utastájékoztatási rendszerek nyelvészeti elemzésének 

lehetőségei  

A budapesti 4-es és 6-os villamos tájékoztatási rendszere 

A beszédtechnológia alkalmazási területeihez tartoznak a közlekedési 

utastájékoztatási rendszerek, melyek közül a Budapesti Közlekedési 

Központ is több különböző alkalmazást használ. A budapesti 4-es és 6-os 

villamos vonalán a többi, a BKK futárhoz kötött útvonaltól eltérő 

módszereket alkalmaznak. 

A hanganyagok jól körülhatárolható csoportokba sorolhatók, de hasonló 

pragmatikai elemeket használnak. A szintaktikai elemzés bebizonyítja, hogy 

a BKK nem kötött szótáras rendszert használ, de a hangzó tájékoztatás 

megszilárdult panelekből épül fel, mely az utasok tájékozódását is 

megkönnyíti. A megírásnál nagyban építenek az utazóközönség feltételezett 

tudására a helyi tájékozódás kapcsán. A szövegek előállítását külső tényezők, 

pl. a megállók távolsága is befolyásolja. A vizuális produktumok a 

hangzókhoz hasonló eszközöket használnak a tájékoztatásra, de 

tájékoztatási célokban jelentős különbségek tapasztalhatók. 

A BKK küldetésnyilatkozatában megfogalmazott tájékoztatási céljainak 

megvalósulását az utazóközönségnek a használat gyakorisága és egyéni 

tényezők szerinti csoportjai különböző módon értékelik.  
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Eötvös Loránd Tudományegyetem, Bölcsészettudományi Kar 

Alkalmazott nyelvészet 

Ímél: benczenorbert@gmail.com 

Témavezető: dr. Ladányi Mária  
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IV. SZEKCIÓ: NEM MINDENNAPI TAPASZTALATOK – MINDENNAPI 

REPREZENTÁCIÓK 

szekcióvezető: dr. Gács Anna 

 
BALOGH PÁL GÉZA 

„Kisebb-nagyobb termelők” 

Alternatív kistermelők gazdasági antropológiai kutatásának vidékfejlesztési 

tanulságai 

Előadásomban mesterszakos szakdolgozatom eredményeinek gyakorlati 

felhasználási lehetőségeit szeretném bemutatni. Először röviden beszélek az 

agrárnéprajzi/gazdaságantropológiai kutatások eredményeinek 

vidékfejlesztéssel való érintkezési lehetőségeiről, majd saját kutatásom ilyen 

irányú tanulságait mutatom be. Ezen kutatások émikus módszertanukból – 

az életútinterjúk, mélyinterjúk, valamint a résztvevő megfigyelés előnyben 

részesítése – fakadóan egyedülálló betekintést nyújthatnak egy gazdaság 

életét meghatározó döntésekbe és külső tényezőkbe. Szakdolgozatomban 

két gazdaság gazdasági stratégiáit, valamint az azok kialakítása során használt 

döntéshozatali mechanizmusokat vizsgáltam. A téma meggyőződésem 

szerint nem csak színtisztán társadalomtudományos érdeklődésre tarthat 

számot, de a vidékfejlesztés számára kettős szempontból is tanulságokat 

hordozhat. Egyrészt a kistermelők jó gyakorlatai mintául szolgálhatnak más 

gazdaságok helyzetének javítását célzó projektekhez. Másrészt 

problémáikkal épp ellenkezőleg: feladatokat jelölhetnek ki a vidékfejlesztés 

számára a kistermelői réteg helyzetének javítására. A gyakorlati alkalmazás 

azonban úgy gondolom, nem merül ki a konkrét vidékfejlesztési feladatok 

alapos társadalomtudományi megalapozásával. Néprajzosként nem 

feledkezhetünk meg a narratívumok – a termelői élettörténetek – 

önmagukban is hatalmas erejéről.  A történetek, melyek általában a fatális 
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helyzetekben való újrakezdésről, emberi életpályákban bekövetkezett éles 

váltásokról, a kitűzött cél eléréséhez szükséges kitartásról tesznek 

tanúbizonyságot, fontos motiváló erőt jelenthetnek, és megfontolandó 

tanulságokat hordozhatnak a vidékre kiköltözők („gyüttmentek”) egyre 

szélesedő rétege számára is. Előadásom második részében az esettanulmány 

alapjául szolgáló két gazdaság példáját mutatom be, mint mintákat és 

feladatokat egy élhetőbb vidékre törekvő fejlesztési program számára. Az 

előadás zárásában pedig a kutatás további távlatait villantom fel a 

hallgatóságnak. 

Eötvös Loránd Tudományegyetem, Bölcsészettudományi Kar 

Néprajz  

Ímél: baloghpalgeza@gmail.com 

Témavezető: dr. Bali János 

NAGY COLETTE 

Interkulturális kommunikáció a gyakorlatban 

Az interkulturális kommunikáció tudományterülete a vizsgálat tárgyát 

illetően többek között nyelvészeti, antropológiai, szociológiai és 

pszichológiai felismerésekre támaszkodik, módszereit tekintve pedig – a 

nagy mennyiségű adat megfelelően előkészített felvétele után – leginkább 

statisztikai elemzéssel dolgozik. A tudományág eredményei rendkívül jól 

felhasználhatók a gyakorlatban. 

Megérthetők és optimalizálhatók olyan kommunikációs és kulturális-

viselkedésbeli sajátosságok, melyek megnehezítik a kultúrák közötti 

hatékony együttműködést (például a nemzetközi kereskedelem résztvevői 

vagy multinacionális vállalatok dolgozói számára), megmagyarázhatók olyan 

konkrét, kulturális vetületű kérdések, mint például: Milyen kulturális 

tényezők járulnak hozzá ahhoz, hogy egy adott gazdag-e vagy szegény? 

Milyen hitelkonstrukciókat érdemes bevezetni egy adott országban? Hány év 
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kell ahhoz, hogy egy adott országban/kultúrában működő demokrácia jöjjön 

létre? Érdemes-e egy adott országban fő műsoridőben nőkkel mosóport 

reklámozni? Érdemes-e megvesztegetni egy adott kultúra vezetőit? 

Érdemes-e virágot vinni/jó vacsorát főzni az adott kultúra női/férfi 

tagjainak? Milyen következményekkel járhat a bók az adott kultúrában? 

Milyen érveket érdemes felsorakoztatni egy nemzetközi üzleti tárgyaláson? 

Miért hallgat/beszél megállás nélkül idegen országból érkezett 

munkatársunk?  

Előadásomban egyrészt az interkulturális kommunikációval foglalkozó 

kutatási területet szeretném röviden bemutatni, másrészt pedig szeretnék 

beszélni a tudományág eredményeinek leggyakrabban felhasznált, illetve 

legjobban jövedelmező felhasználási módjairól. 

Eötvös Loránd Tudományegyetem, Bölcsészettudományi Kar  

Nyelvtudományi Doktori Iskola   

Ímél: nagycolette@gmail.com 

Témavezető: dr. Gecső Tamás 

LOVÁSZ ÁDÁM 

Földrajzi tájak, feladat-tájak, halál-tájak 

A tájtapasztalat három modalitásáról 

Előadásomban három tájfilozófiai fogalmat kívánok felvezetni, illetőleg 

definiálni, majd ezen fogalmak gyakorlati tanulságait levonni. Pedagógiai 

szempontból is egyre fokozottabb figyelem irányul a tájtapasztalattal 

kapcsolatos élményekre. Minden pedagógiai és bölcsészettudományi 

gyakorlat egy bizonyos lokalitáson belül helyezhető el. Nem érthetjük meg a 

praxist anélkül, hogy megvizsgálnánk azt a helyet, amelyhez kötődik. A 

tapasztalat tájhoz kötött alakzatot mutat. Viszont távolról sem mindegy, 

milyen tájról beszélünk, valamint milyen viszonyulást feltételezünk a 

cselekvő és az általa belakott táj között. Az első modalitás a táj maga, mint 



192 

földrajzi egység. A maga adottságában önértékkel bíró objektum, valamint 

objektumok rendszere ez. Gyakorlati szempontból akkor válik érdekessé a 

táj, amikor, Tim Ingold antropológus kifejezésével élve, „feladat-tájként” 

(taskscape) kerül valamilyen cselekvő számításába. Feladat-tájnak tekintek 

minden tájat, amely helyet nyújt bármilyen, emberi vagy nem-emberi 

cselekvő által véghezvitt változásnak. Minden táj helyet nyújt különböző 

feladat-tájaknak, amelyek egymást keresztezve beágyazódnak, belefúródnak 

ugyanabba a lokalitásba. Ugyanakkor egyetlen feladat-táj sem zárkózik 

önmagába. Komplex kölcsönhatások révén keresztezik egymást a feladat-

tájak. Ebben a vonatkozásban állatfilozófiai szempontból különösen 

érdekfeszítőek az ember/medve konfliktusok. Az ilyen küzdelmek 

rávilágítanak az egymástól különböző feladat-tájak kereszteződésének 

kifejezetten problematikus voltára is. Egy típusú praxis könnyen kilökheti a 

maga vonzáskörzetéből a másikat. Zárásképpen a tájtapasztalat végességéről 

is szót ejtek, bevezetve a „halál-táj” (deathscape) fogalmát, ezzel jelölvén a 

tapasztalat megsemmisülésének tartományát. Jacques Lacan filozófiája 

nyomán a feladatvégzésen keresztül megnyilvánuló vágy végességére hívom 

fel a figyelmet.  

Eötvös Lóránd Tudományegyetem, Bölcsészettudományi Kar 

Filozófia 

Ímél: adam.lovasz629@yahoo.com 

Témavezető: dr. Olay Csaba 

JANCSÓ DOROTTYA 

Az anyakép reprezentációja a 2010-es évek bollywoodi filmjeiben 

Jelenlegi kutatásaimban az indiai anyakép ábrázolásának változását 

vizsgálom a kortárs bollywoodi, azaz a populáris hindi nyelvű 

filmművészetben. A kérdést nem elsősorban szociológiai szempontból 

szeretném megközelíteni, tehát nem az anyák társadalomban elfoglalt 
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helyével foglalkozom, hanem a filmekben való reprezentáció áll a 

középpontban. 

A következőkben azt szeretném bebizonyítani, hogy az anya-karakterek 

változása a vásznon összefüggésbe hozható realista stílusú filmkészítési 

törekvésekkel. Ez a trend a 2010-es évektől lett számottevő a fősodorbeli 

bollywoodi filmben, elterjedésének és népszerűségének hátterében 

természetesen nagy szerepet játszottak a társadalmi változások. Emellett 

leírást kell adni a klasszikus filmkészítési formáktól (mint a dream-sequence, 

hagyománykövetés és családközpontúság, azaz a fényűző indiai családi 

romantikus komédiák) a jelen évtizedbeli filmekig, melyek szakítva a korábbi 

trendekkel egy valóságosabb képet mutatnak be.  

Ezen kontextusba helyezném bele az anyát mint karaktert: szemben az 1990-

es évek maszáláfilmjeivel, a 2010-es évek filmjeinek anyái kilépve a 

patriarchális társadalomban elfoglalt hely árnyékából határozottak és önálló 

célokkal rendelkeznek, amelyeket képesek is megvalósítani.  

Ennek a kutatásnak és prezentációnak a célja bemutatni, hogy a különböző 

művészeti formák (jelen esetben a film) milyen mértékben tudják 

meghatározni és elmozdítani egy társadalomról kialakult képet, átformálni a 

gondolkodást. A populáris filmművészetnek ráadásul kiemelt szerepe van 

ebben a helyzetben, mivel a zene és a film azok kortárs művészeti formák, 

amelyek egyszerre képesek a legnagyobb tömegekhez és legkülönbözőbb 

rétegekhez eljutni – és ez az indiai filmek esetében halmozottan érvényes. 

Eötvös Loránd Tudományegyetem, Bölcsészettudományi Kar  

Szabad bölcsészet 

Ímél: jorkajancso@gmail.com 

Témavezető: dr. Vajdovich Györgyi 
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II. SZEKCIÓ: JÖTTEM, LÁTTAM, KÉTELKEDEM 

szekcióvezető: dr. Dezső Tamás 

 

SERES SZILÁRD  

Adattestünk evolúciója 

Előre jelezhető események  

Az előadás gondolatébresztő kérdések feltevésével kezdődik, majd az 

adattestet definiálom és bemutatom annak szerkezeti változását az idő 

előrehaladtával. Ezután meghökkentő példákkal szemléltetem, ma mennyi 

adatok keletkezik egy átlagos nap során, és hogy azok elemzésével milyen 

előrelátó modelleket, pszichológiai tömegprofilokat, vásárlást segítő 

mechanizmusokat lehet felépíteni. Végezetül megmutatom ennek gyakorlati 

hasznait, és azt, hogy ezt a rengeteg adatot kiknek áll érdekében felhasználni.    

A teljesség igénye nélkül egy kis ízelítő: tudjuk-e, hogy mennyi mindent 

tudhatunk magunkról? Vajon, ha előre tudnánk, mit fogunk cselekedni, 

akkor is megtennénk? Elképzelhető, hogy egy ismeretlen jobban ismer, mint 

a családunk?  

Adattest, mit is értünk alatta. Kétfajta testünk van, a fizikai és az adattestünk. 

A fizikai folyamatosan változik, megszületésünkkor kicsi, majd megnő. 

Életünk során lehet kövér vagy sovány, a lényeg egyszer létrejön, majd idővel 

megszűnik. Ezzel szemben az adattestünk már születésünk előtt létrejön, és 

egész életünkben csak hízik. Halálunkkor se szűnik meg, sőt utána is 

növekedhet. Régen az adattestünk tartalmazta azt, kik a szüleink, mikor 

születtünk meg és mikor haltunk meg. Utána bővült azzal, kit vettünk el, hol 

lakunk, mit dolgozunk stb. Jelenlegi adattestünk rengeteg dolgot tartalmazz 

már. Tartalmazza, hol járunk, mit olvasunk, kivel találkozunk, mi a 

vércsoportunk, mit vásárolunk, mennyiért vásárolunk, mikor tesszük 
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mindezt. Ezeknek az adatoknak különböző permutációival újabb és újabb 

adatokat hozhatunk létre. Ma egy átlagos húsz éves egyetemistáról több 

adatunk van, mint az összes dédszülőjének teljes életéről.  Gondoljunk csak 

bele, hány fotó készült róluk, illetve rólunk eddig. Ez az adattestünk, ami 

folyamatosan csak hízik és hízik minden online töltött perccel, illetve 

szenzorok közelében (telefon, okosóra, wifi, vérnyomásmérő, autósztráda 

kamera stb.) eltöltött idővel.  

Adataink pedig minden szervezetet érdekelni fognak, ami információból él. 

Például bankokat, szolgáltató cégeket, állami intézményeket, iparvállalatokat.  

Miért? Egyszerűen a profitért. Így sokkal személyre szabottabb termékeket 

lehet gyártani, egyedi igényeket kielégítő szolgáltatás csomagot lehet 

összeállítani, kockázatcsökkentett befektetési portfoliókat lehet létrehozni, 

és számtalan egyéb dolog miatt. 

Eötvös Loránd Tudományegyetem, Bölcsészettudományi Kar 

Történelem  

Ímél: seresszilu@gmail.com 

HORVÁTH MÁRK 

Drónok és a halál szimulációja:  

A szíriai polgárháború szimulációs és dromokratikus vetületei 

A szíriai polgárháború során az egymást tankokkal és gépfegyverekkel 

pusztító szembenálló felek GoPro kamerákkal felszerelkezve mészárolják le 

egymást. Felbomlik az emberi test egysége, megsemmisül az a szimbolikus 

társadalmi rendszer, amely lehetővé teszi az emberek együttélését, és 

összeomlik maga a társadalmi környezet is. Azonban ennél többről van szó, 

hiszen a kamerák által felvett pusztítás később a virtualitásba átlépve a 

szimuláció rendszereit építi ki, azokat a felbomlasztó mechanizmusokat 

erősítve, amelyek amúgy is bizonytalanná tették a Közel-Kelet társadalmait. 

Nem lehetséges elkülöníteni a valóságot és a szimulációt, a valódi háborús 
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pusztítást és az érzékelést megostromló digitális képek egyre gyorsuló, 

örvénylő mozgását. Mély és letagadhatatlan kapcsolatra mutat rá a tankokra 

és gépfegyverekre szerelt kamerák képe: a képrögzítés modern eszközeinek 

és a pusztítás gépeinek kifejlesztése egy összekapcsolódó folyamat volt, ami 

egy általános háborús logisztikai rendszert, a sebesség által meghatározható 

dromokráciát alakított ki. Az amerikai csapatok beavatkozása a Közel-

Keletre sohasem a demokrácia terjesztésére, vagy a ʻWar On Terror’-ra 

irányult, hanem ezt a digitális, virtuális és szimulációs logikán alapuló 

embertelen rendszert, a dromokráciát kívánta kiterjeszteni.  

Előadásomban Jean Baudrillard szimulakrum-elméletén, Guy Debord 

spektákulum elméletén és a poszthumán filozófián keresztül kívánok 

rámutatni a posztmodern filozófia nélkülözhetetlenségére kortárs, az egész 

társadalmat érintő problémákban.  

Eötvös Loránd Tudományegyetem, Bölcsészettudományi Kar  

Filozófia 

Ímél: purplemark@hotmail.com 

Témavezető: dr. Nemes Z. Márió  

DÓCZA EDITH KRISZTINA 

Migráció a média tükrében 

Előadásomat két részből építem fel. Az első összességében egy történeti 

áttekintés, melyben a 20. századi magyarországi hírszerzésről értekezem, 

különösen a rendszerváltás előtti időszakról. Ezt követően áttérek az előadás 

második fő pontjára, melyben a rendszerváltás utáni hírszerzést vizsgálom, 

ennek kapcsán térek át egy nagyon aktuális témára, a migrációra, valamint a 

folyamat médiára tett hatására. Úgy gondolom, hogy sokak számára – 

véleményem szerint többek közt a média miatt – egyáltalán nem vagy nem 

teljesen ismertek jelenkorunk legnagyobb népvándorlásának okai és 

körülményei, így előadásomban erre a témára kívánom helyezni a hangsúlyt. 
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A migráció napjaink legnagyobb problémájává nőtte ki magát, hiszen a 

politika mellett jelen van mindennapjainkban is. Előadásomban azokra a 

pontokra szeretnék kitérni, melyek a médiában nem, vagy csak részlegesen 

jelennek meg: mely közel-keleti országokból jönnek a migránsok; mik voltak 

azok az okok, melyek beindították egy másik kontinensre kiterjedő 

népvándorlás gépezetét; valamint mindez hogyan hatott a magyar médiára. 

Úgy gondolom, hogy az előadáshoz végzett kutatásaim hasznosak lehetnek 

azok számára, akik szeretnének a hírek mögé látni, viszont nincs lehetőségük 

különböző szakirodalmakat elolvasni vagy egyszerűen csak nem kívánnak a 

részletekbe menően informálódni. Célom az, hogy az emberek mindezek 

ismeretében mondjanak véleményt a migrációról és ne csak a politikailag 

befolyásolt média következtében nyilatkozzanak a folyamatról. Az előadás 

során semleges kívánok maradni, nem szeretnék politikai párt oldalára állni, 

valamint a migrációval kapcsolatos véleményemmel sem szándékozom 

befolyásolni a hallgatóságot. 

Eötvös Loránd Tudományegyetem, Bölcsészettudományi Kar 

Keleti nyelvek és kultúrák  

Ímél: edith.docza@gmail.com 

Témavezető: dr. Sayfo Omar 

BIRÓ ISTVÁN 

A diplomáciatörténeti és hadtörténelemi kutatások hasznosítása az új 

típusú konfliktusok megelőzésében 

Előadásomban szeretném röviden bemutatni kutatási területemet, mely az 

új típusú kihívások – ötödik generációs hadviselés, nemzetközi terrorizmus, 

migráció – történeti előzményeit hasznosítja. 

A köztudatban és a médiában megjelenő állítások ellenére, melyet néha 

szakértők is alátámasztanak, a fenti folyamatok már írott történelmünk során 

többször előfordultak, kezelésükre születtek eszközök és megoldások. Az, 
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hogy politikai vagy egyéb előnyszerzés miatt ezeket soha nem tapasztalt, 

jelenlegi világfelfogásunkat és társadalmi rendszerünket véglegesen 

felforgató jelenségeknek állítják be, marketingszempontból kétségtelenül 

előnyös, tudományos és szakmai szempontból viszont aggályos. 

Kutatásom egyik részterülete az erőszakmonopólium természetére 

vonatkozik. A leggyakoribb indikátor az ötödik generációs konfliktusoknál 

a fegyveres küzdelem államtól való elszakadása, illetve az államtól független 

hadviselő felek megjelenése.  A Vnyevedomsztvenaja Ohrana krími 

konfliktusban játszott szerepe, vagy az Academi (Balckwater) iraki 

tevékenysége sokak számára már a hadviselés egy új korszakát jelenti.  

Azonban, ahogy előadásomban is kifejtem, a brit Kelet-Indiai Társaság 

térnyerése, vagy a 19. századi európai nagyhatalmainak közvetítőkön 

keresztüli konfliktusai nem csupán a hidegháború proxyháborúit vetítették 

előre, hanem a mai szituációt is. 

A hatalmi csoportok és szuverén államok kifizetődőbbnek látják és látták a 

nyílt konfliktus nélküli pozíciószerzést. Tanulmányommal arra a kérdésre 

mutatok rá, hogy a jelenlegi valóságok kezelése és a jövőbeliek kialakulásának 

megelőzése csak akkor lehet sikeres, ha felismerjük az ismétlődő mintákat, 

és ez csak a történelem mint bölcsészettudomány gyakorlati alkalmazásával 

lehetséges.  

Eötvös Loránd Tudományegyetem, Bölcsészettudományi Kar 

történelem 

Ímél: sniper21meister@gmail.com 
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