
IfjúságI élethelyzetek

Ifjúságszociológiai tanulmányok



IsBN 978 963 318 092 1

© Debreceni egyetemi kiadó Debrecen University Press, 
beleértve az egyetemi hálózaton belüli elektronikus terjesztés jogát is

kiadta a Debreceni egyetemi kiadó Debrecen University Press
www. dupress.hu

Felelős kiadó: Dr. Virágos Márta
készült a Debreceni egyetem sokszorosítóüzemében, 2011-ben

11-011

A kötet megjelenését támogatták: 
a Debreceni egyetem hallgatói Önkormányzata, 

az egyetemi kiadó 
és a hatvani István szakkollégium

Lektorálta: 
Dr. habil Pusztai gabriella



Ifjúsági élethelyzetek
Ifjúságszociológiai tanulmányok

Szerkesztette:
Balku Anett, Dusa Ágnes, Sőrés Anett

Debreceni egyetemi kiadó
Debrecen University Press

2011





�

tartalomjegyzék

Ajánlás.................................................................................................................................7
Köszönet..............................................................................................................................9

Előszó.....................................................................................................................................11

I. rész: Van-e élet az egyetem előtt?.......................................................................................13
1...Lovász.Ildikó:.Az.óvodások.társadalomképe................................................................1�
2.  Sőrés Anett: Iskolai utak és esélyek. Szelekciós minták az általános iskolában...........33
3.  Nagy Zita, Dojcsák Ádám: Dühöngő osztályterem. Erőszak az iskolában...................4�
4.  Molnár Viktória Gizella: A média hatása a 14-18 évesek előítéletességére..................61
5.  Márkus Zsuzsa: Kárpátaljai középiskolások identitásdimenziói..................................83
6.  Nyüsti Szilvia: A magyar középiskolások demokrácia-értelmezésének 
 területi különbségei.....................................................................................................103
7. Varga Szabolcs: A társadalmi háttér hatása a középiskolások 
 kapcsolatteremtő képességére.....................................................................................121

II. rész: Egyetemi élethelyzetek ...........................................................................................139
1.  Dojcsák Ádám, Sőrés Anett: A politika reprezentációja a Campuson innen és túl.....141
2.  Dusa Ágnes: A homoszexualitással kapcsolatos előítéletek és sztereotípiák 
 a debreceni egyetemisták körében..............................................................................1�7
3.  Popovics György: A debreceni egyetemisták szóhasználatában megfigyelhető 
. jellegzetes.kifejezések.................................................................................................177
4.  Zékány Erzsébet, Harmati Edina: A kollégium mint csoportképző tényező...............191

III. rész: Az egyetem falain kívül..........................................................................................203
1. Balku Anett, Dusa Ágnes, Sőrés Anett: Politikai falfirkák és graffitik.......................20�
2. Kovács Klára: Küzdelmek a ringben – és azon kívül ................................................223
3.  Balku Anett: Internetes szerepjátékok – virtuális és valóságos csoportok..................243

A kötet szerzői.................................................................................................................263





7

Ajánlás

A.Debreceni Egyetem, melynek e kötet szerkesztői is hallgatói, idén ünnepelte újjáala-
kulásának 10. évfordulóját. Ezzel a változással egyidejűleg egy európai viszonylatban 
is egyedülálló campus jött létre. Egy campus, ahol az oktatási épületek és a kollégiu-

mok nem a városban szétszórva találhatók, hanem együtt, néhány tömbben. Egy campus, ahol 
a tanulás mellett számtalan kulturális és szórakoztató program vár mindenkit napról napra, 
hétről hétre. Egy campus, ahol kapcsolatot teremthet egymással szinte minden hallgató. Ez a 
bensőségesség és identitástudat adja egyetemünk varázsát, melybe e kötet szerzői bepillantást 
nyújtanak az Olvasónak.

Kik lehetnének megfelelőbb idegenvezetők ehhez a sajátos ifjúsági életvilágban tett láto-
gatáshoz, mint maguk az egyetemisták, akik belülről szemlélik a campust, és élik meg min-
dennapjait? E kötet szerzői és szerkesztői remekül képviselik egyetemünk hallgatóságának 
szellemiségét: nyitott szemmel járnak a világban, intenzív kapcsolatot ápolnak kortársaikkal, 
mindeközben elegendő idejük jut a tanulmányaikra és más, szakmai fejlődésüket segítő tevé-
kenységekre – többen a Debreceni Egyetem Tehetséggondozó Programjának és a Hatvani 
István Szakkollégiumnak is tagjai.

Ajánlom tehát ezt a kötetet mindazoknak, akik a hallgatók, a mai ifjúság szemszögéből 
szeretnék megismerni korunk társadalmát – nemcsak az egyetemista létet, hanem mindazt, 
ami előtte van, és ami utána következik. A Hallgatói Önkormányzat nevében remélem, hogy 
támogatásunkkal egy olyan nagyszabású munka került napvilágra, melynek olvasása egyará-
nt hasznára válhat az ifjúsági csoportkultúrák iránt érdeklődőknek, illetve a jelen és a jövő 
társadalomkutatóinak.

. Körösparti Péter

. elnök
 Debreceni Egyetem Hallgatói Önkormányzat
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köszönet…

Szabó Ildikó Professzor Asszonynak,
hogy nemcsak buzdított minket e kötet összeállítására, hanem minden egyes állomásnál 

segédkezett nekünk és támogatott minket – a tanulmányok kiválasztásától kezdve a kiadás 
előkészítésén át, az utolsó simításokig. 

A Hatvani István Szakkollégiumnak
a munkánkhoz nyújtott szakmai és erkölcsi támogatásért.

A Debreceni Egyetem Hallgatói Önkormányzatának,
hogy lehetővé tették a kötet megjelenését, és ezzel elősegítették, hogy a szerzők és a szer-

kesztők megjelenhessenek az ifjúságszociológia iránt érdeklődők és a tudományos közönség 
előtt egyaránt. 

Az Egyetemi Kiadónak
a gondos munkáért és azért, hogy patronálta a kötet kiadásának ügyét.

Dr. habil Pusztai Gabriella Tanárnőnek,
hogy elvállalta a kötet lektorálását, munkájával segítette a tanulmányok csiszolását, és 

szakértő tanácsaival hozzájárult ahhoz, hogy azok megfeleljenek a tudományos követelmé-
nyeknek.  

A dolgozatok témavezetőinek, tanárainknak,
hogy segítették és támogatták a szerzőket tudományos munkájukban, illetve tanulmánya-

ik megírására és folyamatos gondozására ösztönözték őket. 
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Előszó

Az ifjúság mára már tagadhatatlanul önálló társadalmi csoporttá vált – nem is akármi-
lyenné. Közösségeikkel és kultúrájukkal nem lehet nem foglalkozni, hiszen nemcsak 
jelenlétük megkerülhetetlen, de magukban hordozzák a társadalom jövőjét. Ez adja 

témánk relevanciáját, ezért kerültek a szerzők figyelmének középpontjába a különböző ifjú-
sági élethelyzetek. Ennek a kötetnek a különleges értékét azonban nemcsak témája adja, hanem 
az is, hogy a szerzők és a szerkesztők maguk is fiatalok: a Debreceni Egyetem szociológia 
szakos hallgatói. A mesterszakos szerkesztők a Szociológia Tanszék Ifjúságszociológiai Mű-
helyének tagjai, akik a Hatvani István Szakkollégiumban végzett tudományos tevékenységük 
mellett vállalták a tanulmányok szerkesztésével és gondozásával járó feladatokat.

Egyetemista szerzőkről és szerkesztőkről lévén szó, nem meglepő, hogy a kötet is az 
egyetemista lét szemszögéből tagolódik. Az első rész az egyetem előtti életszakaszokra fóku-
szál, a második az egyetemi élethelyzetekre, a harmadik a fiatalok egyetem falain kívüli vi-
lágára. Az első részben olvasható tanulmányok az óvodáskortól a középiskoláig követik nyo-
mon a szocializációval összefüggésben az identitást, az előítéletességet, a szegregációt és a 
demokrácia értelmezését. A második rész egy kevésbé kutatott terület: az egyetemisták spe-
ciális élethelyzeteinek bemutatására vállalkozik. A szerzők a társadalomtudomány eszköztá-
rával közelítettek egy általuk belülről is jól ismert világhoz. Szeretnék a „kívülállók” számá-
ra is érthetővé tenni ennek az egyedi ifjúsági csoportnak a jellemzőit, viselkedését és kultú-
ráját. A harmadik rész tanulmányai a fiatalok oktatási intézményeken kívüli élethelyzeteit 
próbálják és bemutatni.

Kiknek szól ez a kötet? Az ifjúsági csoportviszonyokat jobban megérteni kívánó egyete-
mistáknak. Ifjúságszociológiával, kultúrakutatással és csoportkutatással foglalkozó társada-
lomkutató kollégáinknak és leendő kollégáinknak. És mindazoknak, akiket érdeklődésük az 
ifjúsági csoportok, csoportkultúrák és élethelyzetek megismerése felé fordít. Reméljük, hogy 
a kötet tanulmányai segítenek abban, hogy az olvasó tágabb perspektívából szemlélje az ifjú-
ságot mind a tudományos életben, mind a mindennapokban.

A szerzők is, a szerkesztők is tanítványaim. A Kiadó által biztosított nagyvonalú lehető-
séggel élve most együtt olvashatóak ezek a kiváló írások. Én ezeknek az írásoknak néhány 
szerzőjére is leendő kollégaként tekintek. Szíves figyelmükbe ajánlja a különböző ifjúsági 
élethelyzeteket bemutató írásokat az Ifjúságszociológiai Műhely vezetője. Fogadják őket 
szeretettel.

Szabó Ildikó
egyetemi tanár

az Ifjúságszociológiai Műhely vezetője
DE Szociológia és Szociálpolitika Tanszék





I. rész

Van-e élet az egyetem előtt?





1�

Lovász Ildikó

AZ ÓVODÁSOK TÁRSADALOMKÉPE1

Bevezetés

A társadalomkép kialakulása, a politikai szocializáció szoros kapcsolatban áll a személyi-
ségfejlődéssel. A politikai szocializációt nem lehet elkülöníteni az általános szocializációtól, 
mivel a felnőtté válás minden szegmensét magában foglalja. Bizonyos politikai és állampol-
gári kötelességek elsajátítása már egészen kisgyermekkorban megfigyelhető. Az 5-6 éves 
korosztály minden tekintetben fogékony, így nyitott a politikai események iránt is. Ennek 
ellenére a politikai szocializáció kutatása során kevés figyelem irányul a politikai folyamatok 
elsajátításának ebben az életkorban tapasztalható jellegzetességeire. Az elmúlt negyven évben 
sem nemzetközi viszonylatban, sem Magyarországon nem készült jelentős kutatás, amely az 
óvodáskori politikai szocializációra fókuszált volna.2.

Kutatásom célcsoportjaként azért választottam a már említett korosztály képviselőit, mert 
korábbi tapasztalataim alapján úgy véltem, elgondolkodtató az a tükörkép, amelyet a gyerme-
kek tartanak a felnőtt társadalom elé. Kiemelkedő fontosságú, hogy a különböző szocializá-
ciós ágensek: a család, az óvoda, majd az iskola, valamint a média milyen információkat, 
mintákat közvetítenek feléjük – alakítva és befolyásolva ezzel jelenlegi és felnőttkori szemé-
lyiségüket. 

Vizsgálatom során három Hajdú-Bihar megyei óvodában készítettem fókuszcsoportos 
interjúkat. Olyan óvodákat választottam ki, amelyekbe egymástól lényegesen különböző tár-
sadalmi státuszú szülők gyermekei járnak. Célom annak megfigyelése volt, hogy (1) hogyan 
determinálja a társadalmi réteghez való tartozás a társadalomról, illetve ennek egyes szeg-
menseiről kialakított képet, és (2) hogyan érvényesül már az alapfokú oktatásba való belépés 
előtt a társadalmi egyenlőtlenségek reprezentációja és azok újratermelődése. A következőkben 
először a nemzetközi és hazai kutatások eredményei felől közelítem meg az óvodások társa-
dalomképének témáját, majd saját empirikus adatfelvételem alapján. Elemzésemben arra 
keresem a választ, hogy ötvenkét nagycsoportos óvodás hogyan látja korunk „felnőtt világát”: 
a.társadalom egyenlőtlenségeit.és.erkölcsi értékeit, a hatalmat, a nemzeti kötődést.és.a.poli-
tikai rendszereket.

...1   Köszönöm Prof. Dr. Szabó Ildikónak a dolgozatom elkészítéséhez nyújtott segítségét.

..2  A magyarországi kutatások közül S. Molnár Edit 1971-es kutatását érdemes megemlíteni, melyet a Magyar 
Rádió nagycsoportos óvodásai körében végzett.
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A kisgyermekkori politikai szocializáció jelentősége
.
A szocializáció „gyakorlatilag sosem ér véget” (Percheron 1971: 22)..A szülők által a 

születéstől kezdve felállított büntetési-jutalmazási viszonyokból fakadó, folyamatosan felhal-
mozódó kondicionálás alakítja elsődlegesen a személyiség struktúráját. Ez a folyamat később 
kiegészül az iskola, az ismerősök, a barátok és a többi családtag hatásaival (Melich 1979).

A szocializációs ágensek köréről és szerepéről többnyire konszenzus uralkodik a szakiro-
dalomban, arról azonban több álláspont is létezik, hogy mikor kezdődik el az a folyamat, mely 
során a gyermek elsajátítja a társadalomba való integrációhoz szükséges mintákat, normákat. 
Vigotszkij szerint a környezet és a gyermek közötti kapcsolat sajátossága, hogy maga a kör-
nyezet nemcsak egy miliő, amiben fejlődik a gyermek, hanem maga a fejlődés forrása. A 
környezet a gyermek születésétől kezdve adott, így maga a szocializáció is akkor kezdődik, 
amikor a gyermek „belép” a társadalomba. Clauss.és.Hiebsch kifejti, hogy a hatéves gyerme-
kek szociális élményeinek a köre, már nemcsak a család, hanem kiterjed idegen személyekre 
is..Leontyev elmélete szerint pedig a személyiség tényleges kialakulása óvodáskorban történik 
meg (Idézi S. Molnár 1971).

A gyermek számára a politikai szocializáció az egyik eszköz arra, hogy társadalmi csopor-
tok tagja lehessen, annak ellenére, hogy maga a politika távol van az életétől. Az első gyer-
mekkori tapasztalatok akaratlanul is befolyásolják a későbbi cselekedeteit, köztük a politikai 
magatartását is (Percheron 1971 [1999]). „A politikum tudati kiépülésének fejlődéslélektani 
meghatározottsága a konkrét szocializációs folyamatokon keresztül érvényesül. A politikai 
tartalmak a rendszertől és a társadalomi helyzettől függő vonásai már a legkisebb gyerekek-
nél is érzékelhető” (Szabó I. 2000: 97)..Ebben a korban elsősorban a környezetben való ér-
zelmi alapon történő orientálódás a jellemző, ezért a társadalmi identitás kialakulása is emo-
cionális alapon megy végbe. A politikához való viszony is attól függ, hogy az adott gyermek-
nek milyen érzelmi kontextusban alakult ki a politikaképe (Szabó I. 2000).

De mégis, hogyan zajlik a politikai szocializáció folyamata? Greenstein hangsúlyozza, 
hogy a gyermek már egész korán tudomást szerez a politikai világról, például hall a kormány-
ról vagy a politikáról. Ezután elindul egy folyamat, melyben felkészül saját politikai szerepé-
re. Ez a folyamat nem tudatos sem az ő számára, sem a körülötte lévők számára, de ez az, ami 
biztosítja a későbbi demokratikus politikai részvételnek az alapját (Idézi Gyulavári 1987)..
Easton.és.Hess is utalt arra, hogy – elsősorban indirekt módon – már egészen kisgyermek-
korban megkezdődik a politikai szocializáció. Például, amikor a kisgyermek megkérdezi: 
„Apu, miért nem parkolhatunk itt?”, a szülő rendszerint azt válaszolja: „Azért, mert tiltja a 
törvény”. Bár a politika szó nem hangzik el konkrétan, mégis, ezzel a válasszal a kisgyermek 
bevezetést kap a politikába, méghozzá egy olyan személytől, aki közel áll hozzá, és akit fel-
tétel nélkül elfogad (Csákó 2004). E mindennapi normaelsajátítási folyamatoknak köszönhe-
tően a gyermek közvetett és közvetlen állampolgári és politikai ismeretei folyamatosan bő-
vülnek. A szocializációs kutatások eredményei azt mutatják, hogy a gyerekek már hatéves 
koruktól rendelkeznek bizonyos politikai ismeretekkel. Például ismernek egyes politikusokat 
vagy politikai szerepeket, elfogadják politikai rendszerük szimbólumait, felismerik a közrend 
bizonyos szabályait (Percheron 1971). 

A kezdeti állampolgári szocializáció egyik fontos eleme a nemzeti közösséghez való kö-
tődés. A gyermekben nagyon korán kifejlődik a nemzethez mint csoporthoz való tartozás 
felismerése: legtöbbször nem tudja racionálisan megmagyarázni, hogy miért kötődik érzel-
mileg saját nemzetéhez. A szocializáció másik fontos eleme a politikai orientáció. „Azzal 
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párhuzamosan, hogy a gyermekek nemzeti és kollektív tudatra ébrednek, úgy tűnik, kezdenek 
beilleszkedni szűkebb csoportokba, pártokba vagy politikai családokba is” (Percheron.1971.
[1999]: 22)..Fontos szintje a szocializációnak a hatalmak és struktúrák szintje is. Annick 
Percheron (1971) kutatásában a politikai mechanizmusokhoz, hatalmi struktúrákhoz és sze-
mélyekhez fűződő ismeretekre helyezte a hangsúlyt. Az eredmények alapján elmondható, 
hogy a politikával foglalkozó személyek közül csak néhány személyiség emelkedik ki a gyer-
mekek ismereteiben, akiket (emocionális alapon) pozitív vagy éppen negatív képpel ruháznak 
fel. Ezeket a politikai szereplőket általában jobban ismerik a gyermekek, mint a politikai in-
tézményeket (Percheron 1971 [1999]). Mint láthatjuk, elméletek és kutatási eredmények sora 
támasztja alá a gyermekkor fontosságát a politikai szocializáció folyamatában. 

A politikai szocializáció hazánkban

Hazánkban már az első empirikus kutatások során kiderült: a politikai szocializáció igen-
csak eltér a nyugat-európai országokban tapasztaltaktól. A kutatók belátták, hogy a folyama-
tot nemcsak a társadalom jellege, hanem a politikai berendezkedés, a történelem és az ehhez 
kötődő kultúra is meghatározza, ezért a hazai politikai szocializációt egy, a nyugati társadal-
maktól eltérő kontextusban lehet csak megérteni. 

A rendszerváltás előtt a politikai gondolkodás legfőbb jellemzője az volt, hogy a külső 
elvárások rendszeréhez való alkalmazkodás nem feltétlenül állt összhangban a valós véle-
ményalkotással. Ennek következményeképpen a társadalmi magatartások sem illeszkedtek a 
rendszer által elfogadott magatartásformákhoz, ami egyfajta ellentmondásosságot eredmé-
nyezett a politikai szocializációban. Hazánk sajátos fejlődéstörténete miatt kevésbé fejlődtek 
ki a szocializáció szempontjából optimális társadalmi modellek: a különböző, egymást váltó 
politikai korszakok értékei és intézményrendszerei is „egymásra csúsztak”, ami a politikai 
szocializáció szempontjából destabilizáló tényezőt jelentett (Szabó I. 2000). 

Magyarországon a pozitív társadalmi identitások nehezebben alakultak ki, mint a nyugati 
társadalmakban. Az elmúlt évszázadban több olyan fordulat történt a nemzet történelmében, 
amelyet élményként élt meg – és él meg napjainkban is – egy-egy generáció. Gondoljunk csak 
arra, hogy négyszer is változtak az ország határai, mely miatt családok szakadtak szét. Em-
berek ezreinek identitása vált labilissá, önmaguk és hovatartozásuk újradefiniálására kénysze-
rültek (Szabó, Murányi 1993). Ahogy Szabó Ildikó és Falusi Katalin megfogalmazta: „csak 
egy volt biztos a politikához való  viszonyban: az, hogy semmi sem biztos” (Szabó I., Falus 
2000: 383).

Az alulról építkező társadalmakban a politika főleg az intézményeken és közösségeken 
keresztül jut el az egyénekhez, így a politikaivá válás áttételesebb és rejtettebb marad. Ma-
gyarországon viszont közvetlenül érte el az embereket a politika, ezért a politikai normákkal 
is közvetlenül találták magukat szemben (Szabó I. 2000). „A közvetítés nélküli szocializáció 
lényege azoknak a közösségeknek a hiánya, amelyek biztosíthatnák a kapcsolatot a makro- és 
mikrotársadalmi folyamatok között” (Szabó I. 2000: 33).

A rendszerváltás után a magyar társadalom társadalomlélektani válságba került, amely 
abból fakadt, hogy az új politikai, gazdasági és társadalmi struktúrára való áttérés egyszerre 
hozott változást és állandóságot, hiszen a korábbi társadalmi és politikai tapasztalatok is tovább 
éltek. Az új rendszer nem vállalt közösséget az előzővel, de a társadalom még kötődött hozzá. 
A politikai szocializáció ezért fel nem dolgozott sérelmek árnyékában zajlott a rendszerváltás 
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után. Ekkor indult meg az átszocializálódási folyamat. A társadalomnak újra kellett tanulnia 
a politikai valóságot egy korábban nem ismert politikai világról, ami próbára tette a társadalom 
teherbíró képességét. A társadalom tagjainak az átrendeződő politikai és társadalmi struktú-
rában meg kellett találniuk a helyüket. Ez a szocializációs paradigmaváltás úgy következett 
be, hogy maga a társadalom teljesen magára maradt (Szabó I. 1994).

A kutatás módszertana

A vizsgálat során összesen három intézményben végeztem felmérést, hat nagycsoportos 
óvodai csoportban. A mintavétel szakértői módszerrel történt, a társadalmi rétegkülönbségeket 
vettem figyelembe a helyszín kiválasztásakor. Kutatásom nem reprezentatív. Eredeti tervem 
két óvoda összehasonlítása volt. Egy hajdúhadházi óvodára és egy debreceni óvodára esett a 
választásom.

(a) A hajdúhadházi Aranykapu.óvodában a gyermekek jelentős hányada hátrányos hely-
zetű családból származik, és több mint 80%-a cigány származású. A szüleik munkanélküliek 
vagy alkalmi munkákból élnek.

(b) A debreceni Sinai Miklós utcai óvoda Jerikó utcai tagintézményében a gyermekek a 
középosztály alsó rétegéből származnak. A szülők alacsony pozíciókban szellemi vagy fizikai 
munkát végeznek.

(c) Miután a megnevezett két intézményben lefolytattam a kérdezést, szembesültem vele, 
hogy a gyermekek válaszai között óriási a különbség. Ezért kíváncsi lettem arra, milyen 
eredményt kapok, ha még „egy szinttel tovább lépek”, azaz a középosztály felső rétegéből 
származó gyermekekkel készítek interjút. A választásom a debreceni Pallagi úti óvodára.esett..
Ez az intézmény Debrecen úgynevezett elit óvodája. A szülők többsége értelmiségi vagy 
felsővezető.

Empirikus vizsgálatom során félig strukturált fókuszcsoportos interjúkat készítettem a 
három óvoda 5-6 éves gyermekeivel. A gyerekek körében a nemek aránya kiegyenlített volt: 
összesen 24 fiú és 28 lány került a mintába.

Kihívást jelentett számomra a kérdések megfogalmazása, valamint a beszélgetések .
hosszának meghatározása. Mindként tényezőt ugyanis a gyermekek életkori sajátosságaihoz 
kellett igazítani: egyrészt, hogy alkalmazkodjon a hatévesek tudatának sajátos szerkezetéhez 
– melyben sokat segített S. Molnár Edit 1971-es kutatása –, másrészt, hogy azalatt a rövid idő 
alatt, ameddig az óvodások képesek koncentrálni a „feladatra”, a lehető legtöbb információt 
tudjam meg. A kérdések a következő hat dimenzió köré csoportosultak: (1) erkölcsi értékek, 
(2) hatalom, (3) nemzeti kötődés, (4) társadalmi egyenlőtlenségek, (5) politikai rendszer és 
(6) a világkép forrásai. A következőkben e kérdéscsoportok mentén elemzem az interjúk során 
kapott.válaszokat.

Eredmények

1.  Erkölcsi értékEk

Ebben a témakörben a jó.és.rossz, a bátorság.és.gyávaság, illetve az igazságosság.és.
igazságtalanság köré építettem fel a kérdéseket.
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Először is azt a kérdést tettem fel, hogy milyen a jó, illetve milyen a rossz felnőtt és 
gyerek. A hajdúhadházi óvodába járó, hátrányos helyzetű gyerekek válaszaiban egyedülálló-
an.két.fogalom.kapott.központi.szerepet:.a.lopás.és.a.munka. A gyermekek többsége szerint 
az a rossz gyerek vagy felnőtt, aki lop, és az a jó, aki nem. A jó felnőtt legfőbb ismérve pedig, 
hogy dolgozik – aki nem így tesz, az rossz, hiszen nem veszi ki a részét e társadalmi tevé-
kenységből. A másik két óvodában erre a kérdésre nem közösség-központú, hanem főként 
egocentrikus válaszokat kaptam, ebből kifolyólag pedig jelentős eltérésként jelentkezett az is, 
hogy a debreceni óvodákba járók a „felnőtt” kifejezést egyértelműen szüleikkel azonosították. 
Ez utóbbi két esetben mégis eltért a megközelítés: míg a debreceni Sinai Miklós utcai óvodá-
ba járó, középosztályi hátterű gyermekek abszolút a saját érdekeiket helyezték előtérbe, addig 
a Pallagi úti, a helyi elit gyermekei közül kikerülő óvodások válaszaiban a család állt a kö-
zéppontban. Az előbbi gyerekek azt tekintették jó felnőttnek, aki, „ha szépen kéri a gyerek, 
megvesz neki mindent” vagy „mesél a gyerekének”. A rossz felnőtt ismérvei pedig szerintük, 
hogy „nem viszi el oda a gyerekét, ahova szeretné” vagy „mindig nemet mond, nem vesz meg 
semmit”. Ezzel szemben – vagy éppen emellett – a Pallagi úti intézménybe járó gyerekek 
értelmezésében az kap nagy hangsúlyt, hogy a szülők főznek, vagy elviszik őket az óvodába, 
majd időben érkeznek értük.  

A.jó.és.a.rossz.ellentétpár.mellett.a.bátorság-gyávaság oppozíció is fontos szerepet kapott 
az erkölcsi értékek vizsgálata során. Néhány kivétellel csak az óvodások világára jellemző 
válaszok születtek ezekre a kérdésekre mindhárom óvodában. „Az a gyáva gyerek, aki fél a 
sötétben”, „nem mer kislámpa nélkül aludni”, vagy „nem meri a feladatokat elvégezni test-
nevelés órán”. Arra, hogy ki a gyáva felnőtt, szintén hasonló válaszok születtek, például: 
„mindentől fél”, „fél motorozni”, „fél a kígyótól”, „fél a sötétben”. A bátorság ismérvei e 
jellemzők ellentétei voltak a gyerekek értelmezésében. Úgy érzem, jelen esetben az egyedi 
válaszokra is igen nagy hangsúlyt kell fektetni, hiszen ezek kimagasló jelentéstartalommal 
bírnak a szocializáció specifikumainak vizsgálata szempontjából. A hajdúhadházi óvoda egyik 
csoportjában a lopás ennél a kérdéskörnél is központi szerepet kapott. Több gyermek is azon 
az állásponton volt, hogy „az a gyáva, aki lop, és az a bátor, aki visszaszerzi azt, amit a gyá-
va ellopott”..

Egy válasz azonban különösképpen felkeltette a figyelmemet: „az a gyáva, aki fél az er-
désztől”. Első hallásra nem értettem, hogy miért is kell félni az erdésztől. A kisfiúval folyatott 
beszélgetésből kiderült, hogy amikor a család közösen elindul fát lopni az erdőbe, félnek, 
hogy leleplezik és megakadályozzák illegális tevékenységüket. Ebben a kontextusban az erdész 
a jog, mint norma megszemélyesítője. Az, hogy a társai értették és megértették ezt a véleményt, 
azt jelentette számomra, hogy ez teljesen természetes cselekedet az ő életükben. Tehát ezek 
a gyermekek már óvodás korukban találkoznak a megélhetési bűnözéssel, azzal azonban nem 
szembesülnek, hogy ez a cselekedet bűn, így idővel vélhetően beépül saját magatartásukba is 
– nem csak természetessé, de elfogadottá is válik. De nem csak ez a társadalmi jelenség jele-
nik meg a gyermekek észlelésében. Egy másik kirívó válasz a következő volt: „az a gyáva, 
aki fél a skinheadektől”. A rasszizmus és ezáltal a romák számára félelmet keltő szubkultúrák 
ismerete is már igen korán beépül e gyerekek szocializációjába. 

Az.igazságosságról alkotott vélemények vizsgálatakor elsősorban arról szerettem volna 
megbizonyosodni, hogy a gyermekek tisztában vannak-e magával a fogalommal. A hajdúhad-
házi óvodában az igazságosság fogalmát összetévesztették az igazság fogalmával:.„az az 
igazságos, aki igazat mond, aki nem hazudik”. Az óvoda másik csoportjában nem az igazság 
fogalmával keverték, hanem a jó fogalmával: „az az igazságos, aki nem verekedik, aki segít 
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a szülőknek, és aki megkeresi Jézust”�. A két debreceni óvodában – egy kivételtől eltekintve 
– az óvodások tisztában voltak az igazságosság fogalmával, és megfelelően is használták 
azt..

A fogalom meghatározása után igazságos és igazságtalan személyek megnevezésére kértem 
a gyerekeket. A Sinai utcai óvodában mindenki által ismert történelmi alakokat soroltak fel, 
mint például Hunyadi Mátyás, István király vagy Kossuth Lajos. Ezzel ellentétben a Pallagi 
úti óvodában a környezetükből ismert személyeket említettek, úgy mint az óvónőt, a család-
tagokat, a társaikat és a barátaikat. A hajdúhadházi óvodában konkrét személyeket nem jelöl-
tek meg a családtagokon és Jézuson kívül, de mint már előzetesen jeleztem, magával a foga-
lommal sem voltak tisztában.

.
2. Hatalom

Összességében elmondható, hogy a hajdúhadházi óvodában a gyermekek a hatalom fogal-
mát sem ismerték. Egy kivétellel csak félreértelmezéssel találkoztam, úgy mint mágus vagy 
varázsló, nagyság („hatalmas”, „erős”), halál, valamint „Jézus megkeresése”. A másik két,  
debreceni óvodában a válaszok azt tükrözték, hogy a gyerekek megfelelően használják a fo-
galmat: „aki előtt térdre borulnak”, „ő uralja a földet”, „mindenkinek ő mond meg mindent”, 
„övé a világ”, „mindent ő csinál a világon”, „ural más embereket”, „parancsolgat”, „a király 
uralkodik” vagy „a király le is fejeztethet”. Itt is megfigyelhető, hogy a jobb társadalmi 
helyzetben lévő gyermekek több információval rendelkeznek, mint hátrányosabb helyzetű 
társaik..

A következőkben a törvényekkel kapcsolatos kérdéseket tettem fel a gyermekeknek: tud-
ják-e, mik a törvények és honnan származnak. A hajdúhadházi óvodába járók körében ismét 
a.lopás asszociációs bázisa került a középpontba, és ezzel a megélhetési bűnözés jelenségkö-
re is. Az óvodások többsége a következőképpen írta körül a kérdezett terminust: „aki lop vagy 
verekedik, azt elviszi a rendőr”, „nem szabad lopni”, „a lopkodás az rossz”, „a fák ágait nem 
szabad levágni”. Láthatjuk tehát, hogy a megkérdezett gyerekek tisztában vannak az eltulaj-
donítás cselekvésének negatív voltával, az erre vonatkozó szabályokkal, illetve következmé-
nyekkel. A gyerekek értelmezésében azonban a „törvény” kifejezés használata nem elsősorban 
azokra a jogi szabályokra vonatkozik, melyek megszegésének szankcionálásáért a végrehajtó 
szerv a felelős; hiszen ennél a kérdésnél ismét előkerültek a vallási motívumok. Azt tapasz-
taltam, hogy a középosztály alsó rétegében, amit a mintában a debreceni Sinai utcai óvoda 
képviselt, egy kérdésre sem kaptam vallási tartalmú választ, míg a hajdúhadházi és a Pallagi 
úti óvodában több esetben is. Ebben a két óvodában a gyermekek többször utaltak a templom-
ban, a gyülekezetben, a hittan órán elhangzottakra: „a jó Istennek vannak törvényei”, „a 
hittan órán törvényeket mondanak”, „Ádám és Éva megszegte a törvényt, amikor ettek a 
gyümölcsből, amit Isten megtiltott”.

Több esetben is azt tapasztaltam, hogy a gyerekek a hatalom megtestesítőjének a rendőrö-
ket tekintették, hiszen azzal találkoztak, hogy közvetlenül ők szankcionálják a szabálysérté-
seket. A nagycsoportosok közül már kivétel nélkül mindenki hallott a rendőrökről, és jórészt 
pozitívan ítélték meg őket. Míg azonban a magasabb társadalmi státuszú családból származó 

. 3 Itt szeretném megjegyezni, hogy a vallásosság nem egyedi jelenség ebben az óvodában. Az óvónő a fókusz-
csoportos interjúk után elmondta, hogy egyre több család tartozik a pünkösdisták vallási csoportjához, és 
egyre több gyermek jár rendszeresen hittan órára és a gyülekezetbe.
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gyerekek inkább védelmező funkciót tulajdonítottak a rendvédelmi szervek képviselőinek, 
addig a hátrányosabb helyzetűek inkább félelmet tanúsítottak irántuk. Egyedül a hajdúhadhá-
zi óvodában számoltak be több személyes tapasztalatról is a gyerekek, melyek között egyará-
nt voltak pozitív, védelmező – „nekem ellopták a biciklimet és hívtuk a rendőrt” – és negatív, 
a család ellen irányuló élmények – „egyszer kijött hozzánk a rendőr, mert verekedtünk”, „ná-
lunk is volt rendőr, mikor keresztapám meg akart minket ölni, börtönbe vitték keresztaput”.
(három olyan gyermek is bekerült a mintába, akinek már tartóztatták le családtagját).

A hatalom dimenzióján belül a törvények mellett a háború és a béke terminusai köré 
építettem fel kérdéseket. Mindkét fogalmat mindhárom óvodában megfelelően használták. Az 
értelmezésekben megjelentek a lehetséges motivációk, a szereplők, az eszközök, a következ-
mények és értékítéletek is. Többnyire a következőkhöz hasonló válaszok születtek: „két ember 
nem tud megegyezni, ezért háborút szerveznek”, „az országért harcolnak”, „két ország között 
van a háború” „lőnek puskával, ágyúval, kardoznak is”, „a csatában meg is halnak, rossz 
dolog nagyon”.

A Sinai utcai óvodában – számomra meglepő módon – a gyerekek igen nagy tudással 
rendelkeztek a Trianoni békéről, amit saját szavaikkal a következőképpen határoztak meg: 
„mikor Magyarország veszített, akkor vettek el tőle földeket is”. Ismerték a Nagy-Magyaror-
szág térképet, tudták, mely országokhoz csatoltak magyar területeket a háború után. Később 
az óvónő elmondta, hogy nem régen tanultak erről az óvodai csoportfoglalkozáson. A hajdú-
hadházi óvodások jóval kevesebb információval rendelkeztek előnyösebb helyzetben lévő 
kortársaiknál, illetve más konnotációt fűztek a háború fogalmához. Több gyermek hozta fel 
példaként az otthoni viszályokat: „berúgnak, és olyankor verekednek”. Elgondolkodtató, hogy 
mekkora az eltérés a két értelmezés között, főként, ha figyelembe vesszük, milyen családi 
háttérből és milyen szocializációból táplálkoznak ezek a tanult tudások. 

3. Nemzeti kötődés

A nemzeti kötődés dimenzióját több aldimenzión keresztül igyekeztem megragadni. A 
köztársaság, a nemzet.és.a.haza fogalmaira kérdeztem rá a következőképpen: ismerik-e az 
óvodások ezeket a fogalmat, szerintük mit jelentenek, és szeretik-e a köztársaságot, a nemze-
tet és a hazát. 

Az 1. táblázatban megfigyelhető, hogy a nemzet és a haza ismertségi aránya mindhárom 
óvodában magasabb, mint a köztársaságé. A legismertebb fogalom a haza, viszont a hajdú-
hadházi óvodában nem a nagyközösségi, társadalmi értelemben ismerték, akárcsak a Pallagi 
úti óvodában, ahol több gyermek a ház fogalmával azonosította a terminust, nem ismerték az 
elvont tartalmát. A Sinai utcai óvodában viszont minden megkérdezett, és a Pallagi úti óvo-
dában is több gyermek a nemzeti szintű tartalmakra utalt, mint „a háborúban a hazáért 
harcolnak”, „a magyar haza a miénk” vagy „énekeltük a Kossuth Lajos dalban, hogy éljen 
a magyar szabadság, éljen a haza”.
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1. táblázat
A köztársaság, a nemzet és a haza fogalmainak ismerete és értelmezése az óvodások körében

Hajdúhadház Debrecen
Aranykapu óvoda Sinai utcai óvoda Pallagi úti óvoda

Köztársaság
Ismeret 4 fő (a 18-ból) 3 fő (a 16-ból) 16 fő (a 18-ból)
Vélemény Tanácskoznak

Összetartozunk
Megosztunk valamit egy-
mással
Összefogunk
Szeretjük egymást

Sok ember él ott
Össze szoktak gyűlni

Összeülnek a politikusok
Megbeszélik, mi lesz az 
országgal
Köztársasági elnök
Sok ember összeül
Elnököt választanak

Nemzet
Ismeret 5 fő (a 18-ból) 16 fő (a 16-ból) 18 fő (a 18-ból)
Vélemény Nemzetek vagyunk

Van nemzetközi város
Sok ember egy nemzet
Van nemzeti ünnep
Van nemzeti háború
Magyar zászlót rakunk 
ki

Nemzeti zászló
Nemzeti kokárda
Nemzeti ünnep
Nemzetközi

Haza
Ismeret 13 fő (a 18-ból) 16 fő (a 16-ból) 18 fő (a 18-ból)
Vélemény Hazamegyünk

Hazautazunk
Harcolnak a hazáért
A magyar haza a mi-
énk
Hazáért harcolnak

Hazamegyünk
Hazáért harcolnak
Haza kell menni
Magyarország a mi ha-
zánk

A nemzeti kötődés dimenzióján belül az ország.fogalmának.ismeretére.és.értelmezésére.
is rákérdeztem. A Pallagi úti és a Sinai utcai óvodában egy kivétellel teljes egészében helyes 
információval rendelkeztek a fogalomról, míg a hajdúhadházi óvodában mindössze egy gyer-
mek adott helyes választ. Az óvodások az országot földrajzi egységként vagy lakóhelyként 
értelmezték. A fogalom meghatározásának tesztelésére oly módon került sor, hogy arra kértem 
a nagycsoportosokat, soroljanak fel általuk ismert országokat. Ezt mindhárom óvodában meg-
tették, de mindegyik esetben előfordult, hogy más szintű földrajzi egységeket neveztek meg. 
Míg a hajdúhadházi óvodában egy-egy város, addig a Pallagi úti és a Sinai utcai óvodában 
inkább egy-egy földrész neve hangzott el tévesen. Az is megfigyelhető volt, hogy a hajdúhad-
házi és a Sinai utcai óvodában egy kivétellel csak európai országokat soroltak fel, a Pallagi 
útiban viszont több esetben más kontinens államai is felbukkantak. Megállapítható tehát, hogy 
a jobb társadalmi helyzetben élő gyermekek szélesebb látókörrel rendelkeznek. Ahogy a 2. 
táblázatban is látható, a legtöbb információjuk személyes tapasztalatra épül. Mindez szintén 
a társadalmi egyenlőtlenségekre hívja fel a figyelmet.
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2. táblázat
A „Melyik külföldi országban jártál már?” kérdésre adott válaszok az egyes óvodákban

Hajdúhadház Debrecen
Aranykapu óvoda Sinai utcai óvoda Pallagi úti óvoda

Melyik külföldi 
országban jártál 
már?

Ötholdas pagony (egy 
játszótér Debrecenben) 
Erdő
Balaton
Budapest
Spanyolország

Sehol
Görögország 
Horvátország

Bulgária
Görögország 
Olaszország 
Horvátország
Kanári szigetek
Törökország
Japán 
Hawaii 

A nemzeti kötődés dimenzióján belül azt is vizsgáltam, hogyan viszonyulnak az óvodások 
a.külföldiekhez. A hajdúhadházi óvodába járó gyerekeken kívül a többiek mind ismerték és 
helyesen is használták a fogalmat. A másik két intézményben körülbelül ugyanolyan arányban 
oszlottak meg a pozitív és a negatív attitűdöket jelző válaszok. Mindkét emocionális viszony 
mögött a hasonlóság-különbözőség jellemzőpár húzódik meg. A „szeretem”.kifejezés.magá-
ban foglalja, hogy a külföldiek nem különböznek a magyaroktól, a „nem szeretem”.válaszok.
oka pedig a magyar nyelvi és nemzeti identitástól eltérés, mindezek hiánya a külföldiekben: 
„nem a mi földünkön él, más nyelven beszél”.

A nemzeti identitás féltése a leginkább akkor volt érezhető, amikor a gyermekeknek vá-
lasztaniuk kellett, hogy Magyarországon vagy külföldön élnének-e szívesebben. Egyértelmű-
en azt tapasztaltam, hogy többségük az előbbi mellett tette le voksát. A következő válaszokból 
érzékelhető, mivel indokolták a saját nemzetükhöz való kötődésüket: „ahol születtünk, ott 
értjük meg egymást”, „ez a mi otthonunk”, „barátok vagyunk”, „itt jobb lenni”, „nincs 
szegénység”, „ez az igazi hazám”, „kedves emberek vannak”. Mint látjuk,.a gyermekek védik 
saját identitásuk épségét, és ezért negatívan viszonyulnak a külföldiekhez és a külföldön való 
éléshez. Ebben a kérdésben központi szerepet kap a nyelvi identitás. 

Az identitásérzés vizsgálatának további árnyalása érdekében a magyarság egyik legfőbb 
szimbólumára, a zászlóra vonatkozóan is tettem fel kérdéseket. Minden egyes óvódás ismer-
te a magyar zászlót. A Pallagi úti óvodások kivételével mindenki büszkén kiabálta a követke-
zőt: „Piros, fehér, zöld, ez a magyar föld!”. Az 52 nagycsoportosból csak öten nem tápláltak 
a jelkép iránt pozitív érzelmeket. A Sinai utcai és a hajdúhadházi óvodában felcsillanó sze-
mekkel.válaszoltak.az.ide.vágó.kérdésekre:.„hazánkat jelképezi”, „ki szoktuk rakni a magyar 
zászlót”, „megmutatja melyik országban élünk” – mondták..A Pallagi úti óvodában nem ta-
pasztaltam ilyen felfokozott érzelmeket. A többség itt is szerette ezt a nemzeti szimbólumot, 
de több negatív megjegyzés is született, például: „nem szeretem ezt az országot”. Egyik hi-
potézisem az volt, hogy minél rosszabb társadalmi helyzetben él egy gyermek, annál kevésbé 
szereti Magyarországot – viszont ennek az ellenkezőjét tapasztaltam. A mintába került három 
óvoda közül abban az intézményben hangzott el a legtöbb negatív megjegyzés hazánkról, ahol 
a legnagyobb volt a magas státuszú szülők gyermekeinek aránya. Mindez következhet az 
előzőekben ismertetett eredményekből, tehát, hogy a preferáltabb helyzetben lévő óvodások 
több információval rendelkeznek a világról, az országhatárokon túli életről, mint rosszabb 
társadalmi helyzetben élő társaik. 



24

4. társadalmi egyeNlőtleNségek

E dimenzió feltárása érdekében elsősorban a munka.világáról.tettem.fel.kérdéseket.a.
gyermekeknek. Vizsgáltam, hogy a nagycsoportosok tisztában vannak-e a munka és a pénz-
keresés összefüggésével. A válaszok által kialakult mintázat óvodánként eltért, és igen érdekes 
képet mutatott. Összességében elmondható, hogy a gyerekek tisztában vannak azzal, hogy a 
pénz a munka gyümölcse, azonban magát a folyamatot („ahogyan a munkából pénz lesz”) – csa-
ládi hátterük által determinálva – különböző aspektusokból látják. 

A hajdúhadházi óvodások egy része, akiknek a szülei a mintában a társadalom alsó réte-
geit képviselik, úgy tudja, az emberek postán kapják a pénzt. Ezeknek a gyermekeknek a 
szülei munkanélküliek és különböző szociális juttatásokból élnek, amiket a postán vesznek 
át. Felvetődik a kérdés: milyen mintát látnak ezek a gyermekek a pénz és a munka kapcsola-
táról? A Sinai utcai óvodában kivétel nélkül mindenki azt mondta, hogy az embereknek akkor 
van pénzük, ha megdolgoznak érte. A Pallagi úti óvodában, ahová főként a felső középosztá-
lyi és értelmiségi szülők gyermekei járnak, több válasz szerint az embereknek a bankból van 
pénzük. A munka, mint a pénzkereset folyamata nem jelent meg az ő értelmezésükben, min-
dössze a végeredmény. Arra a következtetésre jutottam, hogy mivel a középosztály felső ré-
tegeihez tartozó családok nem küszködnek anyagi gondokkal, a pénz és a munka nem köz-
ponti téma otthon. A jobb társadalmi helyzetben élő gyermekeknek teljesen természetes, hogy 
mindenre van anyagi lehetőségük. Ugyanakkor a Sinai utcai óvoda gyermekeinek a válaszai 
arra utalnak, hogy a középosztály alsó rétegeihez tartozó családoknak be kell osztaniuk a 
szülők egy hónapra jutó fizetését, így a legtöbb esetben a számlájukon nem marad extra összeg, 
ezért a gyermekeknek eszükbe sem jut a bankot említeni, mint pénzforrást. 

A munka és a pénz kapcsolatának észlelésében leképeződő társadalmi egyenlőtlenséget 
tapasztalva felmerült bennem a kérdés, vajon az ismert és a betölteni kívánt munkakörök és 
a munkahelyi pozíciók tekintetében is felfedezhetőek-e ezek különbségek. 

3. táblázat
Az óvodások által ismert és a nekik legjobban tetsző munkák

Hajdúhadház Debrecen
Aranykapu óvoda Sinai utcai óvoda Pallagi úti óvoda

Ismert munkák Ács, kukás, 
meggyszedő, kaszáló, 
számítógépes, házépítő

Kovács, állatorvos, 
óvónő, kozmetikus, 
fogorvos, asztalos, 
állatgondozó, utazási 
szervező, katona, 
tanár, festő, 
buszvezető, hegesztő, 
cukrász, eladó, pék, 
fodrász, kalauz

Orvos, építész, 
sportoló, szülész, 
építészmérnök, edző, 
focista, eladó, műtős, 
bokszoló, vegyszerész, 
állatgondozó, eladó, 
asztalos, kocsimosó, 
asztalos, éjjeli őr

Legjobban tetsző 
munkák

Sepregető, 
meggyszedő, takarító, 
házépítő

Szervizelő, fodrász, 
katona, hegesztő, 
cukrász, festő, lovász, 
óvónő, szerelő, 
állatorvos, ékszerész

Szülész, orvos, 
állatkereskedő, 
fegyverkészítő, építész, 
tanár, autószerelő

A 3. táblázatban egyből szembetűnik, hogy a hajdúhadházi óvodások sokkal kevesebb 
foglalkozást tudtak említeni, mint a másik két óvodában, ami újfent arra enged következtetni 
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– megerősítve az előző aldimenzió mentén tapasztaltakat –, hogy a jobb társadalmi helyzetben 
lévő gyermekek szélesebb látókörrel rendelkeznek a foglalkozásokat illetően is, mint hátrá-
nyosabb helyzetű társaik. A foglalkozások minőségének tekintetében (értve ez alatt a betölté-
séhez szükséges iskolai végzettséget) azt figyelhetjük meg, hogy a hajdúhadházi óvodában 
mind az ismert, mind a vágyott munka esetében többnyire végzettséget nem igénylő, alkalmi 
tevékenységeket soroltak fel; a Sinai utcai intézményben inkább alacsony szellemi vagy fizi-
kai munkákat említettek; míg a Pallagi úton – nem meglepő módon – értelmiségi és felsőve-
zetői munkákat jelöltek meg a nagycsoportosok. 

Végül a társadalmi egyenlőségek gyermeki észlelését a gazdagságról.és.a.szegénységről.
alkotott véleményen keresztül igyekeztem megragadni. A fókuszcsoportos interjú e szakaszá-
ban arról kérdeztem a nagycsoportosokat, hogy (1) kit tekintenek szegénynek és gazdagnak, 
(2) miért tartoznak ők az egyik vagy a másik csoporthoz, (3) mi a véleményük e két csoport-
ról és (4) hogyan vélekednek a társadalmi egyenlőtlenség jelenségéről. 

4. táblázat
Az óvodások ismeretei a szegényekről és a gazdagokról

Hajdúhadház Debrecen
Aranykapu óvoda Sinai  utcai óvoda Pallagi úti óvoda

Kik a gazdagok Sok pénzük van
Sok kajájuk van
Mindent meg tudnak 
venni
Akik sokat dolgozik
Uzsorások

Mindent meg tudnak 
venni
Adnak a szegényeknek
Sok pénzük van
Milliomos, milliárdos
Sose fogy el a pénze

Sok pénze van
Urak
A parlament
Orvosok
Focisták
Híresek

Miért gazdagok ők Dolgoznak
Pénzt kapnak a postán
Megkapják a tartozást

Sokat dolgoznak Híresek
Dolgoznak
Lopnak
Elveszik mástól a pénzt
Nem adnak a 
szegényeknek

Kik a szegények Nincs semmijük
Nincs pénzük
Nem tudnak ennivalót 
venni
Akik kölcsönkérnek

Munkanélküliek
Nincs ruhájuk
Nincs ennivalójuk
Hajléktalanok
Nincs pénzük

Hajléktalanok
Cigányok
Nincs ételük
Nincs pénzük
Lusták
Nincs vagyonuk

Miért szegények ők Nincs pénzük
Nincs kajájuk

Nem gyűjtenek
Nincs pénzük
Nem dolgoznak
Ha valakit szegényen 
szülnek, az, ha felnő is 
szegény lesz

Nincs munkájuk
Lusták
Sokat adóztatnak

Az e kérdéskörben kapott válaszok közül most az egyedi, a többségétől eltérő véleménye-
ket emelném ki, mert úgy gondolom, ezek is egy-egy jellegzetességét tükrözhetik az óvodások 
által látott társadalomképnek. Elsőként egy hajdúhadházi gyermek feleletére hívnám fel a 
figyelmet, aki a gazdagokat a következőképpen határozta meg: „az uzsorások”. A válasz egy 
ismert, ámde gyakran elhallgatott jelenségre hívja fel a figyelmet. Mint már említettem, a 
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hajdúsági kisvárosban a lakosok nagy arányban munkanélküliek: alkalmi munkából, szociális 
juttatásokból és – mint ahogy az idézet is alátámasztja – kölcsönből, hitelből tartják fenn 
magukat és családjukat. Az előbb említett válasszal összecsengően, ugyanebben az óvodában 
így nyilatkozott egy másik gyerek: szegények azok, „akik kölcsönkérnek”..

A Sinai utcai óvodában is születettek a vizsgálat szempontjából fontos válaszok, melyek 
nemcsak az esélyegyenlőtlenségek, hanem ezek újratermelődésének észlelésére is rávilágíta-
nak...„Ha valakit szegényen szülnek, az, ha felnő is szegény lesz” – jelentette ki az egyik 
hatéves..Ha feltételezzük, hogy ezeket az információkat a gyermek családi szocializációja 
során tanulta, vélhetően ez a világlátás elkíséri őt egészen felnőtt koráig, így abban a tudatban 
nő fel, hogy az ő társadalmi rétegéhez tartozók számára nincs esély a ranglétrán való feljebb-
jutásra, a mobilitásra. 

A Pallagi úti óvodások közül többen – eddig egyedülálló módon – a szegénységet a lusta-
ság tulajdonságával párosították. Ennek ellenére azonban inkább sajnálták vagy szánták a 
szegényeket, mint elítélték volna őket. Ugyanakkor annak ismeretében, hogy ezek a legelő-
nyösebb családi háttérrel rendelkező gyerekek a depriváltságot a munkára való hajlandóság 
hiányának tulajdonították, eléggé meglepő, hogy a gazdagokat a híres személyiségekkel azo-
nosították. A gazdagság tehát – illetve, ahogy arról a korábbiakban már írtam, a pénzkereset 
– az ő képzetükben nem kapcsolódik össze a munkával, így érdekes, hogy ezzel szemben a 
szegénység igen. Mindezt csak megerősítik a következő válaszok: „azért gazdag a gazdag, 
mert lop” vagy „elveszi másoktól a pénzt”. Elsőként ebben az óvodában és elsőként ennél a 
kérdésnél merült fel a családi politikai szocializáció politikára mutató szerepe: „azért szegény 
a szegény, mert sokat adóztatnak”. A Pallagi úti intézménybe járók családjában nem kivételes 
a politika közvetítése a gyermek felé – a legtöbbjükkel beszélgetnek otthon a közéletről. Ez 
azonban egyértelműen függ a család társadalmi státuszától, hiszen azt tapasztaltam, hogy 
minél hátrányosabb helyzetű környezetben nőnek fel a gyermekek, annál kevesebbszer jelenik 
meg a politika beszédtémaként otthon. 

A gazdagokról és a szegényekről alkotott vélemény szintén eltérő volt az egyes óvodákban. 
Az előbbiekkel csak a Pallagi úti óvodások voltak kritikusak, a másik két óvodában kivétel 
nélkül mindenki pozitívan beszélt a gazdagokról. Ezek a legelőnyösebb társadalmi helyzetű 
rétegekből származó gyerekek így indokolták ellenérzéseiket: „elverik a pénzt, nem adnak a 
szegényeknek” vagy „a nagyon gazdag csak magáról beszél”. Ezzel szemben a másik két 
óvodában ehhez hasonló pozitív érvelések születtek: „bármit megvehetnek”, „segítenek a 
szegényeknek” valamint, hogy „én is az akarok lenni”. A szegények megítélésében nem ta-
pasztaltam jelentős eltéréseket óvodánként: a többség kedveli ezt a csoportot, illetve sajnálja 
őket, segíteni szeretne nekik. 

Végül, a társadalmi egyenlőtlenség dimenziójára vonatkozó utolsó kérdésben a jelenség 
megítélésének feltérképezését tűztem ki célul: „Vannak szegények és gazdagok, ez jó vagy 
rossz?” A többség szerint a gazdagoknak jó, hogy így van, a szegényeknek nem. Meglepő 
módon, a leghátrányosabb helyzetben lévő gyerekek esetében tapasztaltam egyértelműen 
pozitív megítélést – az alsó és felső középrétegekből származó óvodások semleges attitűdöt 
képviseltek. Ebből arra a következtetésre jutottam, hogy a társadalmi hierarchia legalján élő 
gyermekek – egyfajta „kényszerű strukturalizmus” folytán, a társadalmi viszonyok merevsé-
gét, megváltoztathatatlanságát tapasztalva – sokkal inkább elfogadják az egyenlőtlenségeket. 
Meglepően kevesen, az 52 nagycsoportosból mindössze öten választották a „rossz” választ. 
Többek között a következő indoklások születtek: „nagyon igazságtalan dolog”, „a szegé-
nyeknek adni kellene”, „a gazdagok csak pazarolnak”, „csak irigykedés van”.
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5. Politikai reNdszer

E dimenzió vizsgálata során a kérdéseket elsősorban a következő négy, politikához kap-
csolódó fogalom köré építettem fel: (1) politika, (2) miniszter, (3) köztársasági elnök és (4) 
polgármester. Igyekeztem feltárni, hogy ismerik-e ezeket a terminus technicusokat és jelen-
tésüket, valamint, hogy honnan szerezték az ismereteiket. 

5. táblázat
A politikához kapcsolódó fogalmak meghatározásai az egyes óvodákban

Hajdúhadház Debrecen
Aranykapu óvoda Sinai utcai óvoda Pallagi úti óvoda

Politika Tanácskozás, mosnak Azon dolgoznak, hogy 
válság van most
 Sokat tanulnak, 
ügyesek a 
matematikában is

Egy munkát is jelent, 
főnöke az embereknek, 
városirányítás

Miniszter Irányítja az országot, ő 
a pásztor a 
gyülekezetben

Miniszterelnök, polgár- 
mester, igazságot tesz, 
vezeti a világot

Az országot vezeti, a 
király helyett van, 
irányít, várost irányít

Polgármester Aktakukac, a postán 
dolgozik

Mindent megold, a 
polgármesteri 
hivatalban van, 
szabályokat és 
igazságokat mond, 
igazságot tesz, gyűlésen 
van, segít a 
szegényeken

Irányítja a várost, 
igazmondó, aki 
irányítja a várost, 
Magyarországon egy 
polgármester van

Köztársasági 
elnök

Csaló, irányítja az 
országot

Főnök, mikor sok 
ember összeül a 
köztársasági gyűlésen, 
az elnök dönt, ő a főnök

Irányítja a 
köztársaságot, a várost 
nézi, hogy hogyan van, 
irányít

Ez esetben is az a legszembetűnőbb, hogy a válaszok száma óvodánként különbözik. A 
hajdúhadházi óvodások adták a legkevesebb választ – a másik két óvoda között e tekintetben 
nem volt különbség. A tájékozottságban meglévő – társadalmi státusz által determinált – kü-
lönbségeket a politika kifejezés ismeretére vonatkozó eredmények is alátámasztják. Hajdú-
hadházon a 18 nagycsoportosból 13 hallotta, de ebből 9 gyermek, észrevételeim szerint befo-
lyásolta egymást4. A Sinai  utcai óvodában 16 óvodásból 11, a Pallagi úti intézményben 18-ból 
16 hallotta már a fogalmat.  Minél előnyösebb társadalmi hátterűek tehát a gyerekek, annál 
több ismerettel és szélesebb látókörrel rendelkeztek az adott témában. 

Ha azonban a kifejezés értelmezését vesszük figyelembe, azt tapasztalhatjuk, hogy a Sinai 
utcai óvodában a legtájékozottabbak az óvodások, hiszen ők voltak azok, akik a legpontosabb 
válaszokat adták, és képesek voltak megkülönböztetni, rendszerezni ezeket a fogalmakat. 
Politikai tudatuk tehát ebből a szempontból szegmentált. A másik két óvodába járó gyerekek 
tudatában ugyanis a jelentéstartalmak nem különülnek el élesen, a nagycsoportosok nem 

. 4 A kérdésfeltevésem után először teljesen elutasították, hogy nem hallották ezt a fogalmat, majd, mikor egy 
kisfiú megszólalt, hogy ő hallotta, akkor a többiektől is ezt kaptam válaszul.
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tudnak különbséget tenni a polgármester, a miniszter vagy köztársasági elnök között. Csak 
annyit érzékelnek, hogy mindhárom személy egy nagyobb politikai halmaz részét képezi, ami 
sokszor ahhoz vezetett, hogy minden fogalomra azonos választ kaptam. 

A politikához kötődő tudás szocializációs bázisának vizsgálata során arra a következtetés-
re jutottam, hogy a megkérdezettek közül szinte mindenki a televízióból szerezte informáci-
óit. Az 52 gyermekből csak hatan jelöltek meg családtagokat forrásként. Más szocializációs 
ágens fel sem merült. Tehát a nagycsoportosok ismeretstruktúráját a média határozza meg. 
Nagy szükség lenne a szülők és az óvoda tudatos nevelési tevékenységére, hogy a gyermekek 
ne maradjanak magukra politikai ismereteik megszerzésében. 

A politikai fogalmak meghatározása során arra kértem a nagycsoportosokat, nevezzék meg, 
ki vezeti a Magyarországot. Igen változatos válaszokat kaptam. A Pallagi úti óvodában több 
konkrét személyt is említtek, míg a másik két óvodában egyet sem. A kérdésre adott feleletek 
is alátámasztották, hogy a hajdúhadházi óvodások nem tudnak különbséget tenni a politikai 
fogalmak, személyek között, mivel legtöbben a polgármestert és  – visszatérő alakként – a 
rendőrt jelölték meg az ország vezetőjeként. A Pallagi úti óvodában konkrét személyekről is 
beszéltek. 

6. táblázat
Ki vezeti ma Magyarországot? (Abszolút számokban)

Hajdúhadház Debrecen
Aranykapu óvoda Sinai utcai óvoda Pallagi úti óvoda

Miniszterelnök 0 11 0
Polgármester 10 2 0
Király 0 1 0
Miniszter 0 2 0
Politikus 4 0 0
Rendőr � 0 0
Gyurcsány Ferenc 0 0 1
Bajnai Gordon 0 0 17
ÖSSZESEN 19 16 18

6. az óvodások világkéPéNek forrásai

E dimenzió során elsősorban a családi szocializációra helyeztem a hangsúlyt. Mivel azon-
ban már a fókuszcsoportos interjúk során is kirajzolódott, hogy az óvodások politikai szoci-
alizációjában a médiának is igen nagy szerepe van, a televíziózási szokásokra is kitértem. 
Egy-egy kivétellel szinte minden gyermek minden nap nézi a televíziót. Tehát a televíziózási 
szokásokban a különböző társadalmi rétegeket képviselő óvodákban nem tapasztalható men-
nyiségi eltérés, viszont a minőségi kritériumokban annál inkább. A hajdúhadházi nagycsopor-
tosok csak mesecsatornákat és rajzfilmeket említettek, a Sinai utcai óvodába járók ezeken 
kívül néhány kereskedelmi csatornán vetített műsort és filmet is megneveztek, a Pallagi úti 
óvodások pedig a legtöbb esetben ismeretterjesztő csatornákon látható tudományos műsoro-
kat.soroltak.fel..
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Habár a három óvoda televíziózási szokásaiban találtam eltéréseket, a válaszok közötti 
különbség nemcsak ebből ered, hanem a család és az óvoda hatásaiból. Mint a válaszokból 
kiderült, a politika világától az első információ elsősorban a televízió révén jut el a nagycso-
portosokhoz, viszont a család megerősíti a politikai tartalmak tudatosodását. A válaszok kö-
zötti eltérés abból adódik, hogy a televízióban hallott politikai fogalmak előfordulnak-e a 
családi kommunikációban vagy nem, hogy beszélnek-e otthon a politikáról vagy nem, és hogy 
értelmezik-e a televízióban hallott politikai tartalmakat vagy nem. A következőkben a szülők-
kel való kapcsolat és a családi kommunikáció egyes elemeire vonatkozó kérdések eredmé-
nyeit ismertetem.

7. táblázat
A szülő-gyerek kommunikáció egyes jellemzői a három óvodában

Hajdúhadház Debrecen

Aranykapu óvoda Sinai utcai óvoda Pallagi úti óvoda

Szoktál-e beszélgetni anyuval és apuval? (abszolút számokban)
Igen 10 14 17
Nem 8 2 0
Is-is 0 0 1
Összesen 18 16 18

Miről szerettek legjobban beszélni?
Oviról, játékokról, 
mindenről

Oviról, ebédről Parlamentről, költözésről, 
farsangról, oviról, 
véleményemről, suliról, 
vicceket mesélünk, 
állatkertről, kutyákról, 
fegyverekről, a holnapi 
napról, a tesómmal erről-
arról, mikor leszidnak

A 7. táblázatban is látható eredmények alapján arra következtethetünk, hogy minél maga-
sabb társadalmi státuszú családból származnak a gyermekek, annál nagyobb a valószínűsége 
az aktív családi kommunikációnak. A hajdúhadházi óvodában a megkérdezettek közel fele 
nem beszélget a szüleivel, míg a Pallagi úti óvodában szinte nincs is ilyen. A beszédtémák 
tekintetében azt figyelhetjük meg, hogy az utóbbi intézményben, a legelőnyösebb helyzetű 
társadalmi rétegeket képviselő óvodában a legszélesebb a családi kommunikáció spektruma, 
ami az elsődleges szocializációra is pozitív hatással lehet. 

Összefoglalás

Jelen tanulmányban bemutatott kutatásom során igyekeztem kísérletet tenni egy eddig alig 
vizsgált populáció, az óvodás korú kisgyermekek társadalomképének feltárására. Tapasztala-
taim alátámasztják a téma szakirodalma alapján felállított hipotéziseket, mi szerint a gyerme-
kek politikai szocializációja és maga a politikai környezet elsajátítása már az iskoláskor előtt 
elkezdődik. A gyerekek 5-6 évesek korukhoz képest rengeteg információval rendelkeznek a 
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társadalomról. A politikai tartalmakkal bíró fogalmak megértése nem jelent nagyobb nehé-
zséget számukra, mint azoknak a fogalmaknak megértése, amik nem bírnak politikai tartal-
makkal.

Minden vizsgált dimenzió vonatkozásában elmondható, hogy a jobb társadalmi helyzetben 
levő nagycsoportosok tájékozottabbak és több információval rendelkeznek, mint hátrányosabb 
társadalmi helyzetben élő társaik. Ez elsősorban a családi hatásnak köszönhető, mivel az 
otthon kommunikációs környezete és a beszélgetések témái nagymértékben befolyásolják azt, 
hogy a gyermekek milyen ismeretekkel rendelkeznek, és ezt a tudást milyen szinten képesek 
visszaadni. A másik tényező, ami befolyásolja társadalomképüket, az óvoda. Több válaszból 
is kiderült, hogy a foglalkozásokon szóba kerülnek közéleti témák és a társadalomról szóló 
ismeretek. Az óvónőknek is igen nagy szerepük van tehát ebben a tanulási folyamatban, hiszen 
– ahogy megfigyelésem során is kiderült – igyekeznek bizalmi kapcsolatot kialakítani a gye-
rekekkel, sajátos helyük van ebben a korban az életükben, így akarva-akaratlanul hatással 
vannak társadalmi képük formálódására.

Mindhárom óvodánál egyértelműen kiderült, hogy a televízió is fontos szerepet kap a 
szocializációs folyamatban. A legtöbb politikai ismeretüket innen szerzik a gyermekek, azt 
azonban szintén a társadalmi státusz determinálja, hogy a család – valamint a szülők által 
választott óvoda – milyen szűrőként funkcionál: megerősíti-e vagy cáfolja, megmagyarázza-
e vagy interpretáció nélkül hagyja a médiában hallott információkat. Kutatási eredményeim 
azt bizonyították, hogy minél hátrányosabb helyzetben él egy gyermek, annál kevesebbet 
kommunikálnak otthon vele szülei, így annál inkább – feltétel és kérdezés nélkül – elfogadja 
mindazt, amit a televízióban lát és hall.

Az előnyösebb társadalmi háttérrel rendelkező óvodások – elsősorban e magasabb szintű 
orientációnak köszönhetően – szegmentáltabb tudás birtokában vannak a társadalom és a 
politika világáról, így differenciáltabb véleményt tudnak kialakítani „az élet dolgairól” hátrá-
nyosabb helyzetű társaiknál. 

A kapott eredményeket szem előtt tartva, egyetértek S. Molnár Edit tanulmányának követ-
keztetéseivel. Az én eredményeim is alátámasztották, hogy az óvodások társadalomképét 
mindenekelőtt a család társadalmi státusza határozza meg. Hiszen a család társadalmi státusza 
nyitja meg azokat a csatornákat az 5-6 évesek előtt, amelyek környezetükről informálják 
őket. 
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Sőrés Anett

ISKOLAI UTAK ÉS ESÉLYEK 
SZELEKCIÓS MINTÁK AZ ÁLTALÁNOS ISKOLÁBAN�

Bevezetés
.
Azt már több kutatás is bizonyította, hogy a szülők a középiskola kiválasztásával alapozzák 

meg gyermekeik továbbtanulási és ezzel a munkaerő-piaci esélyeit (Andor 1998, 1999, 2002; 
Ferge 1976; Gazsó 1976, 1988; Lannert; Sági 2003). Napjainkban azonban egyre több álta-
lános iskola indít tagozatos osztályokat, így a szülők már igen korán elkezdhetik felépíteni 
gyermekeik életpályáját. Ugyanakkor az oktatási rendszer szelekciós állomásai is pluralizá-
lódnak és differenciálódnak. Kutatásomban így arra a fő kérdésre kerestem a választ, hogy 
milyen különbségek vannak az egyes társadalmi rétegekhez tartozó szülők iskolaválasztási 
stratégiái között. Hipotézisem szerint minél magasabb társadalmi státusszal bírnak a szülők, 
annál inkább fontossá válik számukra a megfelelő színvonalú általános iskola kiválasztása, 
így a minőségi szempontok is egyre inkább a kényelmi aspektusok elé kerülnek (Berényi, 
Berkovits, Erőss 2005). A vizsgálat során azonban elkerülhetetlenné vált a szegregáció prob-
lematikájának bevonása, mely a rendszerváltás utáni magyar oktatáspolitika legnehezebb 
dilemmájává kezdi kinőni magát. 

A feltételezésem helytállóságának vizsgálatát a témához tartozó legfontosabb elméletek 
összefoglalásával kezdem. A kutatás módszertanának bemutatása után elemzem a kapott em-
pirikus eredményeket, végül megvizsgálom az általános iskolai szegregáció egy egyedi esetét 
és ennek hatásait a társadalom különböző szegmenseire, valamint a folyamat lehetséges ki-
meneteit..

A vizsgált probléma elméleti háttere 

1993 óta minden szülőnek elvileg módja nyílik arra, hogy éljen a szabad iskolaválasztás 
nyújtotta lehetőségekkel. Az átalakulás által megnyitott iskolakapukon azonban a különböző 
társadalmi közegből érkező kisdiákok nem léphettek be egyenlő eséllyel. 

. 1 Korábban bővítve és módosításokkal megjelent: Sőrés Anett: Esélyegyenlőség a kezdetektől. Szelekció és 
szegregáció az általános iskolában, Iskolakultúra 2009/9. 46-61. Köszönöm Prof. Dr. Szabó Ildikónak a dol-
gozatom elkészítéséhez nyújtott segítségét.
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Az alacsonyabb státuszú szülőknek a mai napig kevesebb lehetőségük van arra, hogy 
gyermekeiket ne a legközelebbi, hanem egy távolabbi, magasabb színvonalú intézménybe 
írassák be.2 Kevesebb információval rendelkeznek az iskolák kínálatáról, és nem mindig 
tudják biztosítani gyermeküknek, hogy távolabbi iskolába járjon. 

A kulturális reprodukció elmélete szerint „a szülők iskolai végzettsége, a család kulturális 
szintje önmagában is befolyásolja a gyerek iskolai teljesítményét, és ami még fontosabb, az 
iskola – belső szelekciós mechanizmusa által – maga is erősíti ezt a folyamatot” (Sági 2003). 
Bourdieu (1978) ezt azzal magyarázza, hogy az iskolában megkövetelt kultúra megegyezik a 
privilegizált osztályokéval, ezért az iskola ezt is honorálja. Így tehát elsősorban a nagy kultu-
rális tőkével rendelkező családok gyermekei tudnak kiemelkedni. 

Az iskolai osztályzatokkal történő szelekció azonban csak egy eleme a szelekciók lánco-
latának. A szelekciós mechanizmusok a gyermek egész iskolai pályafutása alatt működnek. 
Ennek a következő formáit szeretném kiemelni: 

1) Egyes felmérések szerint a gyerekek közötti differenciálódás már az iskolai képzésre 
felkészítő óvodában is megkezdődik. Ennek ellenére ezt sem az ott dolgozó pedagógusok, 
sem a szülők nem tekintik a szelekciós folyamat fontos állomásának (Berényi, Berkovits,  
Erőss 2005; Ferge 1976). A kiválasztódás első lépcsőfokának tekinthetjük azt, amikor a szü-
lő a gyermekének szánt óvoda típusáról dönt, ugyanis a magán- és önkormányzati gyerme-
kóvodák között is minőségi különbségek fedezhetők fel. E szektoron belül is egyre élesedik 
a verseny: az egyes intézmények különböző foglalkozásokkal – kvázi tagozatokkal – egészí-
tik ki eredeti funkcióikat, úgy mint angol órák, táncfoglalkozások, hangszer- és énektanulás 
stb.

2) A második lépcsőfok az iskolaérettségi felmérések hatása, melyek nem csak képesség 
szerint osztják meg az iskolába készülő gyerekeket, de közvetlenül vagy közvetve – az óvó-
nőkön keresztül – befolyást gyakorolnak a szülők döntésére is. A szülők ezután valószínűleg 
igyekeznek gyermekeik képességének megfelelő iskolát, illetve azon belül osztályt találni, de 
ebben a család társadalmi státusza is szerepet játszik. Ugyanis minél magasabb helyet foglal-
nak el a szülők a társadalmi ranglétrán, annál több információhoz tudnak hozzáférni a beis-
koláztatással kapcsolatban, így lehetőségeik is bővülnek. Hozzá kell tenni azonban, hogy 
napjainkban egy újfajta tendencia látszik kirajzolódni: a magasan iskolázott szülők egyre 
inkább visszatartják gyermekeiket az óvodában. Vélhetően késleltetik az iskolába kerülést, 
mert ily módon szeretnék növelni utódaik esélyeit a jobb tanulmányi eredmények elérésére 
és a könnyebb beilleszkedésre.  

3) Miután túljutottak az iskolaválasztás bonyolult folyamatán (melyet tanulmányom má-
sodik részében részletesen tárgyalok), a gyermek – és a szülő – újabb szelekciós állomásba 
ütközik: a felvételibe. Ez az eljárás az iskolák és diákok közötti differenciálódás oda-vissza 
ható eredménye. Ugyanis minél nagyobb hírnévnek örvend egy adott intézmény valamilyen 
szempontból, annál nagyobb lesz iránta a kereslet. Ez főleg a magasabb társadalmi státuszú 
családok körében növekszik, ugyanis az ő lehetőségeik szélesebb skálán mozognak, illetve 
életpályájuk alakulásában jelentősebb szerepet tölt be az oktatás. Mivel egy magas presztízsű 
iskolában a tanulók átlagos társadalmi pozíciója – s így feltételezhetően teljesítménye is – fo-
lyamatosan nő, a magasabb társadalmi rétegekben még inkább megugrik az érdeklődés az 

. 2 Andor Mihály (1998; 1999)  nyomán egy adott család társadalmi státusza, pozíciója alatt a továbbiakban az 
apa – leggyakrabban a főkereső – meghatározó adatait értem, ugyanis szerinte az anya iskolai végzettsége 
és társadalmi hierarchiában elfoglalt helye nem befolyásolja az alapvető tendenciákat, legfeljebb finomítja az 
adatokat...
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adott iskola iránt. Amikor ez a folyamat eléri azt a pontot, mikor a jelentkező gyermekek 
száma átlépi a befogadási határértéket, az intézmény rákényszerül, hogy valamilyen szelek-
ciós eljárást alkalmazzon, amely leggyakrabban a felvételi. A felvételi kettős, egymással köl-
csönhatásban álló szelekció: mind a jelentkezők, mind az iskolák helyét meghatározza a 
rangsorban. Az egyre magasabb számban jelentkező jó képességű gyerek nélkül nem lenne 
szükség felvételire, felvételi nélkül pedig a szelekció jelentős lépcsőfoka maradna ki a leendő 
kisdiákok életútjából, mondhatni karrierjéből.  

4) Az iskolák közötti differenciálódáson kívül mindig is megfigyelhető volt az intézményen 
belüli elkülönülés is (Ladányi, Csanádi 1983), mely főként az eltérő osztálytípusokban és a 
diákok által igénybe vett szolgáltatások mennyiségében, illetve minőségében nyilvánul meg. 
A kínálat növekedésével a jelenség is egyre differenciáltabbá és intenzívebbé vált. Az is fon-
tos szempont tehát, milyen specializációt választanak. A magasabb iskolai végzettséggel ren-
delkező, elit vagy középosztálybeli családok csemetéi inkább a matematikának, idegen nyel-
veknek és az ének-zenének tulajdonítanak kiemelt szerepet, ugyanis ezek olyan konvertálha-
tó tudást képviselnek, melyek alapvető műveltséget biztosítanak, illetve képességfejlesztő 
hatásúak ebben a korban (Andor 1999; 2002). A mérleg másik nyelvén a testnevelési és in-
formatikai osztályok állnak, melyek napjainkban már nem nyújtanak kivételes tudástőkét. 
Ezekben a társadalmi struktúra alacsonyabb fokán elhelyezkedő, alacsonyabb iskolai végzett-
ségű szülők gyermekei alkotják a többséget. Az eltérő osztálytípusok szegregációs hatásának 
következtében ugyanis ezeken a tagozatokon azon gyerekek száma növekedett, akik csak az 
iskolában tudnak hozzáférni az eszközhöz – a tendencia tehát az egyre szegényebb gyerekek 
növekedését mutatja ezekben az osztályokban. 

5) Szót kell ejtenem a hasonló szelekciós funkcióval rendelkező különórákról..A.megnö-
vekvő választék miatt ezek jóval nagyobb súllyal bírnak a diákok közötti differenciálódásban. 
A differenciáló szempontok a következők: (a) az iskolán belül vagy azon kívül veszi-e igény-
be a diák ezt a pluszszolgáltatást, (b) mennyit és (c) milyen tantárgyakból. Az utóbbi aspektus 
mentén leírható különbségek szerkezete megegyezik a tagozatok között tapasztalt különbsé-
gekkel, és a különórák mennyisége is értelemszerűen a szülők társadalmi státuszával párhu-
zamosan növekszik. A három tényező közül az első mutatja a legnagyobb eltérést a különbö-
ző helyzetű családok között. Ameddig ugyanis a diák iskolai kereteken belül él a különórák 
adta lehetőségekkel, még mindig arról van szó, hogy a számára ingyenes oktatást veszi igény-
be. Amint viszont magántanártól vesz órákat, már szülei anyagi kiadásait növeli, akik ezzel 
kvázi befektetnek gyermekeik sikeres tanulmányi előmenetelébe (Andor 2002). A diákok 
kiválasztódása a középiskolákban tovább fokozódik és differenciálódik, ami aztán kihat a 
felsőoktatási előmenetelükre és további karrierjükre. 

Az eddig tárgyalt összefüggéseket az általam készített 1. számú ábra foglalja össze. 
A különböző iskolai végzettségű és helyzetű szülők gyermekei tehát különböző iskolai 

utakat járnak be. Sági Matild (2003) szerint ugyanis – aki az iskolaválasztás oksági modelljét 
a racionális cselekvéselmélet alapján vizsgálta – a szülők célja alapvetően társadalmi státuszuk 
reprodukciója, vagy leggyakrabban még az egylépcsős mobilitás elérése is. Ennek megvaló-
sításához a családok mindig több lehetséges út közül választhatnak: mérlegelniük kell a költ-
ségeket és gyermekük képességeit, tanulmányi eredményeit is. A családok a ráfordítás-kalku-
láció során elsősorban a rövid- és hosszú távú kiadások, illetve a jövőben várható haszon 
egymáshoz való viszonyát mérlegelik. 

Ezek alapján a költség-haszon kalkulációk alapján megkülönböztethetünk rövidebb.és.
hosszabb tanulmányi utat. Az előbbi annyit jelent, hogy a diák az általános iskola után a 
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1. ábra A szelekció forrásai az óvodában és az általános iskolában

szakiskolai vagy szakmunkásképzést választja, majd a képesítés megszerzését követően egy-
ből munkába áll. Ez az út a leginkább az alacsony végzettségű, érettségivel nem rendelkező 
(szakmunkásképzőt vagy az alacsonyabb munkaerőpiaci értékű szakközépiskolát végzett) 
szülők gyermekeire jellemző. A magasabb presztízsű szakközépiskolai (vagy gimnáziumi) 
érettségivel rendelkező szülők vagy az értelmiségi családok utódai túlnyomó részt a hosszabb 
távú megtérülési utat választják: az említett, magasabb presztízsű középiskolákba (szakkö-
zépiskolába vagy gimnáziumba) jelentkeznek, majd a felsőfokú intézményekbe való bejutást 
célozzák meg. Ezzel a munkavállalási életkoruk is kitolódik. 

A vizsgálat módszertana 

A kutatás fő kérdései a következőek voltak: (1) milyen tipikus iskolai karrier-elképzelések 
figyelhetőek meg az általános iskolát elkezdő gyermekek szüleinek körében, (2) hogyan al-
kalmazzák ezek elérése érdekében a különböző szelekciós eszközöket és (3) hogyan térnek 
az előző kérdésekre adott válaszok az egyes társadalmi rétegek esetében. 

A vizsgálat első része húsz félig strukturált interjú elkészítéséből állt. A mintavétel több 
lépcsőben zajlott: a város, az iskolák, az osztályok, majd a szülők szintjén. Szülővárosomban, 
Nyíregyházán négy általános iskolát választottam ki – két önkormányzati és két nem önkor-
mányzati fenntartásút. Ez alapján a mintába került egy tipikusan külvárosi és egy tipikusan 
belvárosi, lakótelepi intézmény; illetve egy egyházi, és egy, a helyi főiskola által fenntartott 
alapfokú iskola. 

A szülők – azon belül is az édesanyák (Nagy 2001 alapján) – kiválasztására szolgáló rövid 
kérdőíveket a négy intézmény legnagyobb létszámú első osztályában kérdeztem le. A beszél-
getésre vállalkozók közül iskolánként 6-6 kisdiák édesanyjának kiválasztását terveztem a 
következőképpen: 2-2 alany 3 meghatározott társadalmi rétegből. Ezeket a rétegeket az ESO-
MAR társadalmi kategória-változó (TGI Magyarország) segítségével definiáltam. A legfelső 
szintre azok a családok kerültek, amelyekben a fő kereső felsőfokú iskolai végzettséggel 
rendelkező felső-, közép- vagy alsószintű vezető vagy legalább hat alkalmazottat foglalkoz-
tató.vállalkozó..A.középső kategóriában a középfokú végzettséggel rendelkező közép- vagy 
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alsó vezetőként, vállalkozóként, irodai alkalmazottként vagy szakmunkásként dolgozó fő 
keresővel bíró családok foglaltak helyet. A legalsó réteget pedig azok a családok képviselték, 
ahol a fő kereső alapfokú végzettséggel rendelkező szakmunkás, képzetlen munkás, mező-
gazdasági termelő vagy kisvállalkozó volt. A hiányzó alanyokat az egyes osztályokban hó-
labda-módszerrel pótoltam, viszont a gyakorló, illetve az egyházi iskolában – tehát a nem 
önkormányzati fenntartású intézményekben – nem találtam olyan tanulókat, akik a legala-
csonyabb társadalmi kategóriába sorolható családi háttérrel rendelkeztek. Ez a jelenség nyil-
ván a szabad iskolaválasztásból adódó esélyegyenlőtlenségekkel magyarázható, amit már a 
dolgozat elméleti részében tárgyaltam. Így került sor a húsz interjú lekérdezésére. 

Az interjúkban a fő hangsúlyt négy dimenzióra helyeztem: (a) milyen szülői motivációk 
vezettek a gyermek általános iskolájának kiválasztásához, azaz milyen cél- és szempontrend-
szer ösztönözte őket, (b) milyen tényezők vagy kik befolyásolták ezen szempontrendszer 
felállítását, (c) milyen értékek alapján állapítják meg a szülők a jó iskola kritériumait, illetve 
milyen elvárásokat állítanak az adott intézmény elé, (d) milyen iskolai és foglalkoztatási pályát 
szánnak a szülők gyermekeiknek. 

Következtetéseim – a kis (20 fős) elemszám miatt – csak az adott mintára vonatkozóan 
adnak megbízható eredményeket, semmilyen szempontból sem reprezentatívak. A vizsgálat 
viszont az érvényesség kritériumának megfelelt; az eredmények beágyazhatóak az előbbi 
fejezetben felvázolt elméletekbe, illetve segítségükkel különböző – társadalmi rétegek sze-
rinti és azokon belüli – ideáltípusok rajzolódnak ki az elemzett kritériumok szerint. Célom 
tehát az iskolaválasztáson belüli szelekciós folyamatok társadalmi determináltságának meg-
figyelése és alaptípusainak elkülönítése, ami majd alapjául szolgálhat szélesebb körű kvanti-
tatív kutatásnak...

Általános iskolai szelekció – az empíria tükrében  

A kutatás során kapott eredmények közül jelen tanulmányomban a szülők – gyermeküknek 
szánt – eltérő céljait és ezeknek az általános iskola kiválasztásában játszott szerepét emelem 
ki, mint az általános iskolában elkezdődő oktatási szelekció fő bizonyítékát. Elemzem az ál-
talános iskolai szegregáció problematikáját és a két kérdés (a szülők iskolaválasztása és az 
oktatási szegregáció) kapcsolatát. 

A középiskolára, a felsőoktatási intézményre és az azon túlmutató jövőképre vonatkozó 
célkitűzések tekintetében ugyancsak megfigyelhető volt az általam vizsgált mintában a társa-
dalmi rétegenkénti tagozódás, mely illeszkedett Sági Matild (2003) – már az elméleti fejezet-
ben felvázolt – elméletébe. 

a) A legmagasabb iskolai végzettséggel és foglalkoztatási pozícióval bíró szülők mindegyi-
ke a gimnáziumi rendszerű középfokú oktatást célozta meg gyermeke számára a későbbiekben. 
Legtöbbjüknek már a konkrét intézményről is voltak elképzeléseik, melyek a gyermekeiket 
ugyanabba az általános iskolába járató szülők körében azonosak voltak. A helyi főiskola által 
fenntartott gyakorló iskola rendelkezik nyolc- és négyosztályos gimnáziummal is, így a magas 
státuszú családok nőtagjai megnyugtató lehetőségként fogták fel azt, hogy gyermekük akár 
az érettségi vizsgáig ugyanabban az intézményben maradhat. Mint mondták, ha ez valóban 
így történik majd, inkább a nyolcosztályos képzést fogják választani, hogy a gyermeknek 
minél kevesebb megrázkódtatást kelljen átélnie a ballagással, felvételivel, új diákok megis-
merésével kapcsolatban. Itt is visszaköszön tehát a gyermeknek és érzelmeinek a központba 
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állítása. Továbbá egybehangzóan úgy nyilatkoztak, hogy ha akár a felső tagozatos évek előtt 
(tehát a nyolcosztályos gimnáziumi rendszerbe kerülési döntés előtt), akár a gimnáziumi évek 
előtt (azaz a normál szerkezetű, négyosztályos középiskoláról szóló elhatározás előtt) azt 
tapasztalják, hogy gyermekeik valamilyen diszciplínában kiemelkedő teljesítményeket nyúj-
tanak, igyekezni fognak átemelni őket egy olyan közegbe, ahol magasabb szinten foglalkoz-
nak az adott nyelvvel vagy szaktantárggyal. Mindez arra utal, hogy ezek a magasan kvalifikált 
szülők is törekednek a középfokú oktatás tervszerű felhasználására gyermekük iskolai előme-
netele (és későbbi munkaerő-piaci elhelyezkedése) érdekében. A szerkezetváltó gimnáziumok 
preferálása – főként kiemelési céllal – azon magas társadalmi státuszú alanyoknál is megjelent, 
akik normál (nem szerkezetváltó) általános iskolába íratták gyermekeiket. Ők az egyházi vagy 
a művészeti profilú intézményeket vették számításba. 

b) A középső társadalmi kategóriába sorolt szülők körében a gimnázium mint a középis-
kolával kapcsolatos célkitűzés már csak igen ritkán fordult elő. Ha említette is egy édesanya 
őket, leginkább általános képzésű, testnevelés vagy informatika fakultációs intézmények jö-
hettek nála számításba. Mint ahogy azt már Andor (1999; 2002) is kimutatta, ez a jelenség a 
legfeljebb középfokú iskolai végzettséggel rendelkező, a társadalmi struktúra középső réte-
geiben vagy alacsonyabb fokán álló szülők gyermekeinek életút-stratégiáiban fordul elő. (A 
gimnáziumi oktatásba közülük is a jobb teljesítményű diákok jutnak be.) Ezek a szülők a 
középiskola szintjén inkább egy szakma tanulását tűzik ki célul utódaiknak – alanyaim közül 
ezt mindannyian szakközépiskolában képzelték el. Arról viszont nem voltak terveik, hogy 
konkrétan mit tanuljanak gyermekeik. Elmondásuk szerint ezt majd az ő érdeklődésükre bíz-
zák..

c) A legalsó társadalmi réteghez tartozó családok nőtagjai ezzel szemben eléggé pontos 
elképzelésekkel rendelkeztek gyermekük jövőbeni szakmájára vonatkozóan. A legtöbben 
vendéglátó ipari szakmákat soroltak. Elmondásuk szerint a megélhetés biztosítása, illetve az 
érdeklődés volt a választás fő szempontja. Ezek kitanulását közel ugyanolyan arányban tar-
tották valószínűnek szakközépiskolában, mint szakiskolában, szakmunkásképzőben. A gim-
náziumi oktatás egy esetben sem merült fel lehetőségként. Ebben a szülői csoportban jelent 
meg legerősebben az, hogy a középiskola kiválasztását majd a gyermek leendő szakmájához 
igazítják – tehát itt a legerősebb a tervszerűség jelensége, mivel minél hatékonyabban kíván-
nak élni azzal a választási lehetőséggel, amire az általános iskola esetében esélyük sincsen. 
Ezen kívül pedig azért fektetnek nagy hangsúlyt a megfelelő középiskolára, mert szinte teljes 
valószínűséggel gyermekeik számára is ez jelenti az oktatási pályájuk végállomását, ami után 
egyből kénytelenek kilépni a munkaerő-piacra. 

Az előbb említett réteg képviselőinek válaszai tehát azt tükrözték, hogy bennük egyáltalán 
nem is merült fel a felsőoktatás lehetősége a gyermekükre vonatkozó oktatási stratégiákban. 
A középréteghez tartozó szülők között már előfordult olyan, aki említette, hogy szerepel 
tervei között, hogy gyermeke főiskolára (az egyetem nem szerepelt) menjen, azonban ehhez 
egyik édesanya sem ragaszkodott – inkább egy szakma kitanulása utáni kiegészítő alternatí-
vaként fogták ezt fel. Arról azonban nem volt elképzelésük, mit tanuljon a felsőoktatásban, 
magáról az intézményről pedig még végképp nem gondolkodtak. Ez a konkrét terveket nél-
külöző elképzelés a felsőoktatásra vonatkozóan hasonlít a legfelső társadalmi kategóriából 
kikerült alanyok elképzeléseire is. Ez utóbbiak azonban egyöntetűen úgy válaszoltak: termé-
szetesnek veszik, hogy mivel maguk is rendelkeznek felsőfokú végzettséggel, gyermekük is 
kijár majd legalább egy főiskolát vagy egyetemet. Ezek a szülők inkább a szabad – képességek 
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és érdeklődés szerinti – választás jelentőségét hangsúlyozták, bár nagy részük azt tartotta a 
legelképzelhetőbbnek, hogy utódjuk később ugyanazt végzettséget szerzi majd, mint ők. 

Mindezen tapasztalataim megfeleltek tehát a Sági (2003) által elemzett státusz reproduk-
ciós-elméletnek, amely szerint a szülők a gyermekeiknek szánt iskola kiválasztásánál azt ta-
lálják az elsődleges szempontnak, hogy legalább saját státuszuk reprodukálását érjék el az 
adott iskolai végzettséggel. Ez tehát azt is feltételezi, hogy vannak olyan szülők, akiknek 
célja a gyermekeik által elérendő mobilitás. Ez azonban a magasabb státuszúaknál egyre rit-
kább, ugyanis nekik már egyre kevesebb lehetőségük van a társadalmi ranglétrán való feljebb 
jutásra. Én is csak egy ilyen esettel találkoztam az interjúk készítése során. Egy édesanya (aki 
a város egyházi iskolájába íratta gyermekét) ugyanis úgy vélekedett, ő azt szeretné, ha gyer-
meke legalább két diplomát szerezne. Ezt főként a napjainkban tapasztalható felsőoktatási 
expanzióval indokolta. 

Összességében megállapíthatom, hogy – azokon a legalacsonyabb társadalmi osztályokba 
tartozó szülőkön kívül, akik a középiskola-választással egyben már gyermekük leendő szak-
májáról is döntenek – az anyák a gyermekük felsőoktatáson túlmutató tervein még egyáltalán 
nem gondolkoznak az általános iskola kiválasztásakor. Ebből pedig az következik, hogy az 
általam vizsgált alanyok nem a gyermeküknek szánt életút-stratégiák első lépcsőjeként hasz-
nálják fel az általuk választott alapfokú intézményt. Kizárólag a következő oktatási szint 
megalapozását kívánják vele elősegíteni, illetve azon szaktárgyak tanulását, melyek az élet-

pályájuk különböző állomásainál fontos szerepet tölthetnek be. Ezekre a következő bekezdé-
sekben térek majd ki. Az eddig leírtakat a 2. ábrán összegeztem. 

Ahogy az ábra is mutatja, az oktatási pálya-stratégiák alapján jellegzetes típusok figyelhe-
tőek meg a mintába került szülők között. Ebből a szempontból öt csoportot különítettem el. 
A kategorizálás alapja a társadalmi struktúrában elfoglalt pozíció lett, ezen belül pedig az, 
hogy az adott társadalmi csoportba tartozó szülőpáros élt-e a szabad iskolaválasztás lehető-
ségével vagy nem. Leginkább ezektől a kritériumoktól függött ugyanis az, hogy milyen ok-
tatási pályát terveznek gyermekeiknek, amivel megalapozhatják leendő munkaerő-piaci po-
zícióját is. Mivel a legalsó társadalmi kategóriában nem találtam olyan szülőt, aki nem a 
körzeti iskolába adta gyermekét, így ebben a kategóriában csak egy típust tudok leírni. A 
képzett csoportok jellemzőit a következő táblázatban foglaltam össze. 

2.  ábra A gyermeknek szánt oktatási pályákban megfigyelhető eltérések társadalmi rétegenként (Álta-
lam készített ábra, ahol a vastag folytonos vonal a legfelső réteg, a szaggatott a középréteg, a vékony 
folytonos pedig a legalsó réteg lehetséges iskolai pályáját jelöli – oktatási szintenként)  
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Első csoport. Ide azokat a szülőket soroltam, akik a legmagasabb társadalmi kategóriába 
tartoztak, és éltek a szabad iskolaválasztás lehetőségével. Ez nem feltétlenül jelentette azt, 
hogy nem önkormányzati fenntartású általános iskolába íratták be gyermeküket. Volt olyan 
alanyom, aki nem a körzeti intézményt választotta gyermeke számára, hanem egy másik, a 
város által üzemeltetett általános iskolát. E csoport esetében már az alapfokú oktatási intézmény 
kiválasztásával megkezdődött a gyermeküknek szánt karrier megalapozása – leginkább egy 
speciális tagozat kiválasztásával, mint például az idegen nyelv vagy a matematika, amit már 
nem is kívánnak kiegészíteni több különórával. Innen egyenes út vezet egy hasonló profilú, 
magas presztízsű gimnáziumba, majd a felsőoktatásba. Tapasztalataim szerint a felsőoktatási 
intézmény típusának terve még ekkor nem körvonalazódik az édesanyákban és édesapákban, 
de általánosságban elmondható, hogy többen említették az egyetemet az oktatási pálya vég-
állomásaként, mint a főiskolát. Többször megjelent az is, hogy – a szülők szerint – a követ-
kező generáció nem elégszik majd meg egy diploma megszerzésével – a „kiemelkedéshez” 
legalább két szak elvégzése szükséges. A szakirányt direkt módon szinte egyik szülő sem 
nevezte.meg..

Második csoport. Az ide sorolt szülők gyermekeiknek szánt pályaelképzelései a középis-
kolát és az ezt követő állomásokat tekintve megegyeztek az első kategóriába soroltakéival. A 
különbség az volt, hogy ők a státuszuk újratermelését megcélzó oktatási pályát megalapozó 
első állomásnak nem az általános iskola kiválasztását tekintették. Ezek a szülők ugyanis – a 
társadalmi struktúrában elfoglalt magas pozíciójuk által birtokolt előnyök ellenére – nem éltek 
a szabad iskolaválasztás lehetőségével. Főként a kényelmi szempontokat részesítve előnyben, 
a körzeti intézménybe íratták gyermeküket, és úgy tervezték, hogy majd csak felső tagozatos 
korukban emelik ki őket onnan, addig pedig (főként az ún. speciális tantárgyakból) különórák 
segítségével biztosítják nekik a plusz tudástőkét. Gyermekeiknek az „örökölt” kulturális- és 
szerzett tudásbeli előnyeik miatt a tervek szerint ugyanannyi esélyük lesz a szüleik által ter-
vezett karrier sikeres megvalósításához, mint az első csoportba tartozó szülők gyermekeiknek, 
azonban meg kell birkózniuk az iskolaváltás nehézségeivel és különórák miatti plusz leter-
heltséggel. 

1. táblázat
Szülői csoportok a gyermekeiknek szánt karrierút-típusok alapján

Cso-
port

Társa-
dalmi 

kategória

Éltek-e a 
szabad iskola-
választással?

Mikor kezdődik 
a karrier 

megalapozása?

Egyéb 
szelekciós eszközök

Középiskola
Felsőoktatási 

intézmény

1. A Igen
Az.általános.iskola.

megkezdésekor
Tagozat, 1 vagy 2 

különóra (speciális)
Gimn., 

spec. tagozat
Egyetem vagy 

főiskola

2. A Nem
Az ált. isk. felső 

tagozatának.
megkezdésekor

Tagozat, 2-nél több 
különóra (speciális)

Gimn., 
spec. tagozat

Egyetem vagy 
főiskola

3. B Igen
Az.általános.iskola.

megkezdésekor
Tagozat, 2-nél több 
különóra (speciális)

Gimn., 
ált..tagozat

Főiskola vagy 
egyetem

4. B Nem
A.középiskola.
kiválasztásakor

Általános tagozat, .
1 vagy 2 különóra

Szakközép-
iskola

-

�. C Nem
A.középiskola.
kiválasztásakor

2-nél több különóra 
felzárkóztatás.

céljából

Szakközépiskola, 
szakiskola

-
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Harmadik csoport. Az ide tartozók abból a szempontból hasonlítottak az első csoportba 
tartozó szülőkhöz, hogy már az általános iskolát is szelekciós állomásként tekintették, ennek 
megfelelően az intézmény kiválasztásával igyekeznek ugródeszkát biztosítani gyermekeiknek 
a státusz-reprodukció eléréséhez. Ezek a középrétegbeli családok azért törekszenek – viszony-
lag nagyobb ráfordítás árán is – arra, hogy gyermekük ne a körzeti iskolában, hanem egy 
színvonalasabb oktatást nyújtó, magasabb presztízsű intézményben kezdje meg a tanulmá-
nyait, mert ezzel növelni tudják felfelé irányuló mobilitási esélyeit. Ennek megfelelően min-
den esetben speciális tagozatot választanak, illetve több (főleg idegen nyelvi) különórával.
próbálják meg áthidalni az „otthonról hozott” kulturális tőkéjükben tapasztalt hiányosságokat. 
Gyermekeiknek szintén a gimnáziumi továbbtanulási utat szánják, azonban inkább egy álta-
lános profilú intézményben (informatika, testnevelés, művészetek) gondolkoznak. A tervezett 
oktatási karrier végállomása ebben az esetben is a felsőoktatás illetve a diplomaszerzés, azon-
ban ennek színteréül a csoporttagok döntő többsége inkább a főiskolai típust nevezte meg. 

Negyedik és ötödik csoport. Az ide tartozókban az a közös, hogy az alapfokú intézményt 
nem tekintették sem gyermekük oktatási pályája alapkövének, sem az első szelekciós állo-
másnak. Így fiaikat és lányaikat egyenes úton a körzeti iskolába íratták, csak a középiskolával 
kapcsolatban hoztak megfontolt döntést, ugyanis ez jelenti számukra az oktatási pálya végál-
lomását. Tagozatot sem választanak, vagy legfeljebb általános ismereteket nyújtó specializá-
ciót, és a különóráknak is főleg felzárkóztató szerepet szánnak ebben az esetben. A közepes 
státuszú társadalmi kategóriába sorolt szülők ezután egy magasabb presztízsű, „jobban fizető”.
szakma kitanulását tűzték ki célul gyermekük elé – leggyakrabban szakközépiskolában. Az 
ötödik csoportba tartozó szülők elmondásuk szerint a szakmunkásképzővel is megelégednének. 
Ezek tehát az oktatási karrier-elképzelések alapján képzett tipikus csoportok fő jellemzői.       

Hogyan kapcsolódhat össze a szelekció és a szegregáció? 

Az iskolai szelekció és szegregáció témájában folytatott kutatásaim induktív logika szerint 
zajlottak. Először ugyanis csak arra lettem volna kíváncsi, hogy milyen különbségek vannak 
azok között az értékek és szempontok között, melyek alapján a különböző társadalmi státuszú 
szülők általános iskolát választanak gyermekeiknek. Szándékomon kívül viszont egy olyan 
kontextusban tettem mindezt, amelyben az édesanyák és édesapák rejtett, de ugyanakkor elég 
erőteljes előítéletességével szembesültem, ami természetesen rányomta bélyegét az iskolavá-
lasztási folyamatra és szempontrendszerre is. Így jutottam el az általános iskolai szegregáció 
problémaköréhez. 

Nyíregyházához tartozik ugyanis egy telepszerű, etnikai gettónak tekinthető lakókörzet 
– a Huszár-telep –, ahol 100%-ban roma származásúak laknak, nagyon szegény körülmények 
között, önkormányzati lakásokban3. Az itt élő, 6 és 14 éves kor közötti gyermekek mindegyi-
ke hátrányos helyzetű, 98%-uk halmozottan hátrányos helyzetű. A körzetnek 2007. július 
31-éig önálló általános iskolája volt, közel 100 tanulóval. Ebben az évben azonban a helyi 
bíróság jogerős határozatban adott helyt az Esélyt a Hátrányos Helyzetű Gyerekeknek Ala-
pítvány bejelentésének, miszerint az intézményben szegregált oktatás folyik. A rendelkezés 
értelmében a városi önkormányzat jogutód nélkül megszüntette az említett 13. számú általá-

. 3 Pontosabban két ilyen szegregált övezet tartozik a városhoz, melyek közül a Huszár-telep a nagyobb kiterje-
désű. 
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nos iskolát, és diákjait a következő tanévtől hat olyan belvárosi (természetesen önkormány-
zati fenntartású) tanintézetben helyezte el, melyekben eddig alacsony volt a hátrányos hely-
zetű gyermekek aránya. Az egyes általános iskolákba legalább 13, legfeljebb 17 főt irányítot-
tak – tekintettel a rokoni (főleg testvéri) kapcsolatokra –, ennek megfelelően egy osztályba 
1-2 tanuló került. A későbbiekben tárgyalni fogom a folyamat hatását a többségi társadalom 
képviselőinek iskolaválasztására, illetve részletesen vizsgálom a társadalom további szegmen-
seire gyakorolt rövid- és hosszú távú befolyását közgyűlési előterjesztések, határozatok és 
szakértői vélemények alapján. 

A nem önkormányzati általános iskolák választásának igen jelentős szempontjaként jelent 
meg az, hogy ezeket az intézményeket biztosan nem érintették a Huszár-telepi általános isko-
la felszámolásával járó átszervezések, azaz ezekbe az iskolákba nem kerültek roma szárma-
zású gyerekek (és nagy valószínűséggel eddig sem voltak). A legjellemzőbb véleménynyil-
vánítás a következőképpen hangzott: 

„Más iskolát azért nem választottunk, mert nagyon nagy a kisebbségnek a részaránya. A 
„nagyon nagy” azt jelenti, hogy tízen felül egy osztályban. És ez már komoly gondot jelent. 
A kisebbséggel semmi gondom nincs, de azért már ne legyenek 40-50%-nál többen egy osz-
tályban.”

Ez a vélekedéstípus minden társadalmi csoportban hasonló gyakorisággal fordult elő. A 
két önkormányzati általános iskolából megkérdezett szülők körében – talán azért, mert ezek-
be az intézményekbe a 13-as számú általános iskola bezárása után nem kerültek Huszár-tele-
pi cigány gyerekek – nem jelent meg ilyen konkrét romaellenes megnyilvánulás. 

Összegzés 

Tanulmányomban kísérletet tettem a magyar oktatási rendszer szelekciós hatásainak elem-
zésére. A szakirodalom feldolgozása és az általam készített interjúk elemzése alapján meg kell 
állapítanom, hogy az oktatási rendszernek a már Bourdieu által megállapított egyenlőtlenség-
reprodukciós szerepe a mai napig is megmaradt. Sőt, azóta felerősödött, és mind horizontáli-
san, mind vertikálisan egyre összetettebbé vált. 

Az általános iskolai szinten tapasztalható minőségi elkülönülés – és esetenként a szülők 
általi tudatos kiválasztódás – már a szabad intézményválasztás lehetőségeinek kihasználásával 
elkezdődik; azzal, hogy élnek-e az első osztályba lépő gyermekek szülei ezzel a lehetőséggel. 
Vizsgálatom ugyanis azt támasztja alá, hogy a legalacsonyabb társadalmi státuszú családok 
egyike sem próbálja a szabad iskolaválasztás lehetőségével élve növelni gyermeke későbbi 
mobilitási esélyeit, mivel ezt sem anyagi, sem kulturális tőkéjük nem teszi lehetővé. Ennek 
megfelelően esetükben nem beszélhetünk iskolaválasztási döntésről sem, mivel nem kezdik 
el gyermekeik oktatási és munkaerő-piaci pályájának megalapozását az általános iskolában, 
és nem használják fel – valamint nem tekintik – az iskolát szelekciós eszköznek. Ők csak 
belesodródnak az egyik intézményből (az óvodából) a másikba (a körzeti iskolába). Ez az 
oksági lánc a társadalmi ranglétrán felfelé haladva folyamatosan változik. A legmagasabb 
társadalmi pozícióval bíró szülők ugyanis – igaz, hogy a lakóhelyükhöz viszonylag közel 
található intézmények közül – igyekeznek a legjobb színvonalú, szellemi tőkét biztosító ta-
gozattal rendelkező általános iskolát választani gyermekeiknek. Ettől az oktatási állomástól 
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kezdődően pedig már csak tovább differenciálódnak a különböző továbbtanulási pályavonalak, 
melyek az alapfokú oktatásban elfoglalt pozíciókra épülnek. 

A már az oktatás alapfokú lépcsőjén jelentkező szelekció és szegregáció problémaköre 
tehát napjainkra igen összetetté vált – és ez a tendencia fokozódni látszik. Egyre nehezebb 
megoldást találni az esélyegyenlőség megteremtéseinek lehetőségére az oktatás színterén és 
a munkaerő-piacon – így pedig a társadalmi pozíciók megszerzése terén. Nyilván az oktatási 
rendszer átszervezése lehetne az első lépés, de kérdés, hogyan. A szabad iskolaválasztás el-
törlése sem tűnik megvalósítható lehetőségnek, mivel ez sem anyagilag, sem színvonal-rom-
lás nélkül nem engedhető meg, és nyilván a magasabb társadalmi pozícióban lévő szülők erős 
ellenkezését is kiváltaná. Az optimális és a társadalmi támogatást is elérő megoldás kidolgo-
zásához jóval szélesebb körű és mélyebb kutatásokra van szükség. 
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Dojcsák Ádám, Nagy Zita

„DÜHÖNGŐ OSZTÁLYTEREM”
AGRESSZIVITÁS ÉS ERŐSZAK AZ ISKOLÁBAN

Bevezetés

Az iskola a közoktatás általánossá válásával már minden ember életében, különböző for-
mában és mértékben ugyan, de szerepet játszik. Van, akiben pozitív, van, akiben negatív em-
lékeket ébreszt, de minden esetben meghatározó eleme életünknek. A család után a második 
legfontosabb szocializációs közeg, ahol a társas cselekvések, a társas lét, az állampolgári kul-
túra mintáit, szabályait sajátíthatjuk el – persze sok más norma mellett. Ma már szinte köz-
helynek számít, hogy az otthoni, családi légkör befolyásolja iskolai teljesítményünket, és azt, 
hogyan éljük meg az iskolában eltöltött éveket. Emellett azonban rendkívül meghatározóak az 
iskolában történt események, élmények és az ezekhez az ifjú évekhez kötődő emlékek.

Manapság viszont az iskolával kapcsolatos hírek leginkább negatív eseményekhez, az is-
kolai erőszak valamely formájához kötődnek. Az utóbbi pár évben a téma igen népszerű lett a 
médiában, ahol elsősorban fizikai bántalmazásokról hallhatunk, illetve olvashatunk. Viszony-
lag új jelenségként éli meg a közvélemény azt, hogy nemcsak a diákok közötti konfliktusok 
megoldásaként merül fel az agressziónak ezen formája, hanem a tanárokkal szemben is. Talán 
a média nagyobb megdöbbenéssel ír a tanárok ellen elkövetett erőszakról, mint a diákok kö-
zöttiről. A téma viszont ma már nemcsak a sajtóban – annak is inkább a bulvár műfajában – nép-
szerű, hanem a tudományok (pedagógia, pszichológia, szociológia), a politika és a „szűk szak-
ma”, valamint a civil szervezetek érdeklődésének középpontjába is bekerült.

Tanulmányunk a szociológiai nézőpontú értekezések sorát kívánja bővíteni. Írásunkban 
természetesen nem nélkülözhetjük a pszichológiai elemeket, de elsősorban arra törekszünk, 
hogy az iskolai erőszakról szociológiai megállapításokat tegyünk. A következő kérdésekre 
keressük a választ: (1) lehetséges-e körülhatárolni társadalmi szempontok szerint az erőszak 
szereplőinek csoportját, (2) mely társadalmi csoportokra jellemző inkább a konfliktuskezelés 
erőszakos módja, (3) milyen megoldási lehetőségeket kínálnak a szakemberek, (4) milyen 
megoldási sémákról olvashatunk a szakirodalomban és milyen gyakorlati megoldások jelen-
tek meg eddig, illetve (5) milyen szempontok szerint mutatja be ezeket az eseteket maga a 
közvéleményt formáló sajtó. Kiindulópontunk az ezzel foglalkozó cikkek és internetes forrá-
sok számának utóbbi pár évben tapasztalt nagymértékű növekedése.
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A kezdetek…

Az iskolai erőszak témájával foglalkozó szakirodalom legtöbbet idézett szerzője Dan Ol-
weus. Ő volt az, aki először kezdte el vizsgálni az iskolai zaklatásokat. Kutatásait Svédország-
ban kezdte az 1970-es évek második felében. Pályája számára az igazi lökést egy drámai 
katasztrófa adta meg, amikor is három norvég diák öngyilkosságot követett el, és az okok 
között felmerült az iskolai zaklatás ténye is (Olweus 1999). Ekkor kezdték el kidolgozni az 
első prevenciós programokat, és ekkor készült el az a kérdőív, amit mind a mai napig a zak-
latással kapcsolatos kutatások fundamentumának tartanak.1 Olweus volt az, aki elsőként ké-
szített olyan intervenciós és prevenciós programot, amely nemzetközileg is elterjedt. A 1980-
as években Angliában is elkezdtek érdeklődni a téma iránt, melynek alapját az a két esemény 
szolgáltatta, hogy (1) rasszista zaklatás miatt öngyilkosságot követett el egy diák, majd (2) 
iskolaigazgatót késeltek meg egy intézmény tanulói. Később az USA-ban, Ausztráliában, 
Kanadában, különböző európai országokban és végül Ázsiában is elkezdtek a témával foglal-
kozni (Buda, Kőszeghy, Szirmai 2008).

Az agresszió és a zaklatás értelmezése, típusai

Az agresszió fogalma igen tágan értelmezhető, a pszichológiai szakirodalomban számos 
megfogalmazással találkozhatunk, ezért a következőkben áttekintünk néhány lehetséges kon-
cepciót. Kezdetben az angol „mobbing” kifejezést használták, de ez a későbbiekben inkább 
a munkahelyi zaklatás szinonimájává vált, ezért az Olweus által is preferált „bullying” termi-
nust alkalmazták az iskolai zaklatásra. Ez hamar elterjedt a nemzetközi szakirodalomban és 
a jelenség tudományos megfogalmazásává vált. Mivel a magyar nyelvben nincs erre a szóra 
pontos kifejezés, így a zaklatás vált elfogadottá – mi is ezt a fogalmat fogjuk használni a to-
vábbiakban. A konceptualizálás során a témával foglalkozó kutatók olyan definíciót kívántak 
alkotni, amely minél teljesebben fedi le a jelenség valódi jelentéstartalmát (Buda, Kőszeghy, 
Szirmai 2008).

Az Olweus által megalkotott definíció így hangzik: „a diákot zaklatás, vagy elnyomás éri 
akkor, ha ismétlődően és hosszú időn keresztül negatív cselekedeteknek teszi ki egy vagy több 
diák” (Olweus 1999: 717). Az iskolai erőszakot Figula (2004: 226) a következőképpen hatá-
rozta meg: „Iskolai erőszak, másnéven bullyingnak azt az agresszív viselkedést tekintettem, 
amely tartós és ismétlődő jelleggel zajlik, egy vagy több diák gyakorolja egy gyengébb vagy 
magányos egyénen, és az agresszív aktusnak nincs nyilvánvaló kiváltó oka (nem reaktív ag-
resszió)”.

Igaz, ezek a meghatározások főleg a diák és diák közötti konfliktusokat írják le, viszont a 
tanárok elleni agresszió leírására is alkalmasak lehetnek. A szakirodalomban általában a zak-
latás fogalma alatt csak a rendszeresen és hosszú időn keresztül zajló eseteket értik, ugyan-
akkor nyilvánvaló, hogy egyszeri esetek is előfordulhatnak. Ezek az egyszeri esetek is okoz-
hatnak traumatikus élményt a sértett fél számára.

Az iskolai erőszaknak és zaklatásnak több típusát különbözteti meg a szakirodalom, ame-
lyek hátterében az okok rendkívül széles skálája állhat. Kimutatható, hogy a zaklatások hát-
terében szociokulturális, nemi, illetve etnikai különbségek húzódnak meg. A külföldi szak-

. 1 Az Olweus-féle Zaklató/áldozat kérdőív.
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irodalomban a jelenségnek számos kategorizálása létezik, mi azonban Mihály (2000) csopor-
tosítását fogadjuk el, mely a következő:

•	 bűncselekmények és vétségek, úgy mint lopás, betörés, zsarolás, verés, testi sértés, drog-
terjesztés és -fogyasztás, gengszterbandába tömörülés és erőszakos nemi közösülés;

•	 durvaságok, például inzultusok, gáncsolások;  
•	 érzelmi bizonytalanság; 
•	 működési (funkcionális) balesetek; 
•	 önagresszió, úgy mint öngyilkosság és öncsonkítás. 
A szerző véleménye szerint a téma népszerűségében aktív szerepet játszik a média. A 

sajtó állításai közül – melyek egy általános tendencia részei – néhányat sikerült kutatásokkal 
is alátámasztani. Az agresszivitás már az iskolákban is általánosan elterjedt jelenség lett. El-
sősorban a középiskolákban – azon belül is inkább a szakmunkásképző intézményekben – for-
dul elő nagyobb számban, ugyanakkor azonban már a fiatalabb korosztályokban is találkoz-
hatunk vele. Kialakulását a családi háttér, a gazdasági helyzet, valamint a tanulók által elszen-
vedett iskolai kudarcok nagymértékben determinálják (Mihály 2000).

Még egy igen fontos fogalomról szeretnénk itt szót ejteni. Ez pedig a pszichoterror.mint.
az iskolákban is jelenlévő agresszivitási forma. Sokáig csak munkahelyi sajátosságként tekin-
tettek a jelenségre, majd az 1980-as évekre elkezdték az iskolával is kapcsolatba hozni, és 
világszerte készítettek a témában kutatásokat. Hollandiában, ahol az állítások szerint 1994-ben 
385000 gyerek esett áldozatul a pszichoterrornak, már az 1990-es évektől prevenciós progra-
mokat dolgoztak ki. A pszichoterrornak nevelési-oktatási, pszichológiai, szociológiai és etikai 
vonatkozásai is vannak. „A személyek és szerepek közötti viszonylatok.egyfajta szociális de-
formációjaként, amely – egyebek között – egyes gyermekek megalázásában, megfélemlítésében, 
zsarolásában és különféle kínzásokban nyilvánul meg” (Mihály 2003: 77). Ez egyben a lelki 
kényszerítés egy formája, melynek célja, hogy egy személy vagy csoport akaratát ráerőltesse 
másra. További jellemzője, hogy gyakran szertartásjellegű elemeket hordoz magában. A zak-
latás megnyilvánulhat az áldozat gúnyos, folyamatosan más néven szólítgatásában; lökdö-
sésében; személyes holmijában való károkozásban vagy annak elvételében; illetve fenyege-
tésében. A sértettet kényszeríthetik akaratán kívüli cselekvésre, vagy – ha ezeket nem teljesí-
ti, szankcióként – társai kizárhatják a csoportos tevékenységekből, melynek következtében a 
gyermek elszigetelődhet, magányossá válhat (Mihály 2003).

A témával foglalkozó kutatások alátámasztják, hogy az utóbbi évtizedekben az eddig meg-
szokottaktól eltérő magatartási, viselkedési problémák jelentek meg az iskola falain belül. 
Míg régebben a folyosón való futkározás, rágózás, feleselés okozott problémát a pedagógusok 
és iskolavezetés számára, addig ma már a fizikai bántalmazásokkal, alkohol- és drog-.
problémákkal és esetenként szexuális abúzusokkal is szembe kell nézniük (Sáska 2008b). Az 
agresszió sokszor egyik eszköze annak, hogy egy adott csoporton belül a hierarchia felsőbb 
rétegeibe kerüljön az illető (Kupó 1999).

.

Kik a szereplők?

1. Pszichológiai megközelítések

Az erőszak mindig több szereplős játszma. A klasszikus felosztás szerint az erőszakos 
cselekményeknél mindig van egy bántalmazó (idegen szóval bully) és egy áldozat (victim). 
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Rajtuk kívül még az esetek többségében jelen vannak a szemlélők is, és – mivel az iskolában 
történő cselekményekről van szó – valamilyen mértékben és formában a pedagógus is része-
se a történéseknek (Buda, Kőszeghy, Szirmai 2008).

A kutatások leginkább az előbbi két szereplő személyiségi vonásait próbálták feltárni. 
Olweus (1999) szerint a tipikus áldozat visszahúzódó, bizonytalan, csendes. Az iskolában, az 
osztályban kevés barátja van – vagy egyáltalán nincs is neki –, ezért magányosnak, elszige-
teltnek érezheti magát. Ha fiúkról van szó, ezek a jellemzők testi, fizikai gyengeséggel is 
párosulnak. Olweus szerint maguk ezek a tulajdonságok azok, amelyek kiváltják az ellenük 
fellépő agressziót, amely még inkább fokozza dezintegrációjukat és így önbizalomhiányukat. 
Ezt a típust nevezi el Olweus passzív vagy meghunyászkodó áldozatnak. Az áldozatok egy 
kisebb csoportját alkotják a provokatív áldozatok, akik egyszerre jellemezhetőek a visszafo-
gottság, visszahúzódás és agresszív fellépés elemeivel. Olweus szerint ezeknek a gyerekeknek 
a viselkedése gyakran zavart, amely feszültséget kelt a többi gyerekben, és ez válthatja ki az 
ellenük irányuló agressziót.

A zaklatókat leginkább az agresszív viselkedéssel jellemzik. Ismételten Olweus (1999) 
meghatározásából indulunk ki, mely szerint a zaklatók impulzív személyiségek, uralkodni 
akarnak mások fellett, és az átlagosnál jobban elfogadják az erőszakos cselekményeket, nem 
mutatnak együttérzést az áldozat iránt. Ha fiúkról van szó, akkor az átlagosnál erősebb fizi-
kummal rendelkeznek.

Olweus (1999) a zaklatónak még egy típusát különbözteti meg, akit passzív zaklatónak.
nevez. Erről a típusról csupán annyit tudunk, hogy nem ő az agresszív cselekmény kezdemé-
nyezője, csak bekapcsolódik az akcióba. Előfordulhat, hogy nem is válik a cselekmény aktív 
résztvevőjévé. Ez a típus talán a szemlélőhöz áll a legközelebb, melyet a szakirodalom külön 
szereplőként említ. Ezek azok a gyerekek, akik ugyan nem részesei magának a cselekménynek, 
de mégis kívülről kapcsolódnak hozzá (Buda, Kőszeghy, Szirmai 2008). Talán a legérdekesebb 
karakter az övéik, hiszen szerepük rendkívül sokféle lehet: (1) különféle módon az áldozat 
mellé állhatnak, (2)  foghatják a zaklató pártját, (3) teljes passzivitásba vonulhatnak, vagy (4) 
tényleges szemlélői maradhatnak az eseményeknek.

A szakirodalom szerint a passzív résztvevő „kiegészíti” a zaklató személyiségét azzal, hogy 
közönségként van jelen, hiszen az agresszivitás elkövetője sok esetben szerepelni akar, feltű-
nési vágyait akarja kielégíteni cselekményeivel, melyhez szüksége van mások jelenlétére. 
Ezáltal a nézők személyiségében is kialakulhat egyfajta megfélemlítettség, amely által azo-
nosulni tudnak az áldozat szerepével. Ez eredményezheti azt is, hogy a szemlélő a zaklató 
társa lesz, félelemből. Ugyanakkor teljesen el is zárkózhat társai társaságától, és visszahúzó-
dó, csendes gyermekké válhat (Buda, Kőszeghy, Szirmai 2008). A kutatások gyakran fóku-
szálnak a nézők személyére is. Több vizsgálat igazolta, hogy a zaklató és a szemlélő, valamint 
az áldozat szerepe nem válik el olyan élesen egymástól: gyakran előfordulhat, hogy a zaklató 
az áldozat szerepét játszotta korábban, a szemlélők pedig később követhetik az elkövető 
mintáját (Figula 2004, Balázs 2009).

2. a szerePlők szociológiai megközelítése

Az iskolai erőszak témájával foglalkozó írások inkább a cselekményben részt vevő gyer-
mekek személyiségbeli jellemzőire koncentrálnak. Mi azonban szeretnénk – a szakirodalmi 
korlátokhoz mérten – szociológiai, társadalmi nézőpontból bemutatni a szereplőket. Elsősor-
ban a zaklató, erőszakos cselekményeket elkövető gyermekek társadalmi hátterét szeretnék 
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vizsgálni. A témában több kvalitatív technikát alkalmazó kutatás is zajlott, melyek beszámo-
lói alapján lehetőségünk nyílik arra, hogy néhány általános megállapítást tegyünk a zaklatók 
csoportjára vonatkozóan. Ez az összefoglaló jó alapul szolgálhat későbbi empirikus kutatása-
inkhoz is.

Az Educatio folyóirat 1999-es, Agresszió című számában két olyan esettanulmány jelent 
meg, amelyek alapján némi képet kaphatunk az erőszakoskodó diákok csoportjának jellem-
zőiről. Az egyik esettanulmány Kupó Jenő (1999) nevéhez fűződik. A szerző a kvalitatív 
eredményeket kvantitatív adatokkal egészítette ki, ezáltal is teljesebb képet kapva a vizsgált 
iskoláról. Az intézmény tanulóinak 70 százaléka túlkoros, akik számára speciális osztályokat 
is kialakítottak. A tanárok és diákok megítélése szerint a tanulók 30 százaléka cigány szárma-
zású. Az interjúk alapján egyfajta, diákok közötti hierarchia rajzolódik ki. A tanulók egy 
csoportjának jelentős befolyásoló szerepe van – mind a diákok, mind pedig a tanárok felett. 
A tanulók az interjúk során részletes jellemzést adtak ezekről a diákokról. 

Azon diákok, akik a leggyakrabban követnek el erőszakos cselekményeket, leglényegesebb 
közös kritériuma a rendezett család háttér hiánya. Jellemzően csonka családokból származnak. 
A szülőkkel való kapcsolatuk nem kielégítő: a szülők többnyire nem törődnek a gyerekkel, 
sok a konfliktus a családban. A család maga a forrása is lehet az agressziónak, például ha a 
szülő-szülő vagy a szülő-gyerek kapcsolatokban is erőszak tapasztalható, vagy ha valamiféle 
más negatív mintaadás történik, úgy mint a túlzott mértékű alkohol- vagy kábítószer-fogyasz-
tás. A szülőkkel való viszony a kortársi kapcsolatokat is determinálja, mivel a gyerekek sza-
badidejének eltöltési módja magában hordozza a rossz családi háttér által okozott zavarokat. 
A szabadidő-eltöltés mintázatában nem a tanulás és családdal töltött idő jelenik meg, hanem 
a barátok, a bulik és a szórakozás. E tevékenységek során gyakran megjelenik a alkohol- és 
kábítószer-fogyasztás is. Kiadásaikat jellemzően alkalmi munkavégzés által fedezik, azonban 
ezekben a csoportokban már fiatal korban megjelennek az illegális cselekmények, lopások, 
rablások és a kábítószerrel való kereskedelem jövedelemkiegészítő tevékenységként. A ta-
pasztalatok szerint a már-már a fiatalkori bűnözés kategóriájába eső cselekményeket sokszor 
a családi is bátorítja, sőt maguk a szülők és az idősebb testvérek azok, akik „kitanítják” a fi-
atalokat..A.jövőkép is árulkodó: ezeknek a diákoknak szinte egyáltalán nincsenek terveik.az.
iskolával, tanulni nem akarnak tovább, legfeljebb a szakmaszerzés a cél.

A leírt tulajdonságok definiálják tehát a vizsgált társadalmi csoportot. A fenti ismérveket 
más esettanulmányok is alátámasztották. Szelezsán Annamária (1999) a lányok közötti fizikai 
agresszió eseteit elemezte. A „gyengébbik nem” képviselőinek körében is kialakult egy tár-
sadalmi kép az erőszakoskodókról: ők elsősorban hátrányos családi háttérrel rendelkeznek, 
csonka családból származnak, és anyagi körülményeik is rosszabbak az átlagosnál. Mayer 
(2008; Mayer, Vígh 2008) fővárosban készített kutatása – amely szintén kvalitatív és kvanti-
tatív adatokra épül – megerősíti az eddigieket. A rendezetlen családi háttér, a rossz anyagi 
körülmények, az alacsony szociokulturális státusz hármasa rendszerint megjelenik azoknál 
az iskolásoknál, akik a fizikai bántalmazás elkövetői. Sáska (2008b) az iskolai erőszak ma-
gyarázatánál szintén a társadalmi különbségeket, a különböző kulturális minták találkozását 
emeli középpontba. A hátrányosabb helyzetű társadalmi csoportok az expanzió révén bekap-
csolódtak az oktatásba, és a „középosztályi” mintára épülő iskolarendszer nem tudja kezelni 
a létrejövő konfliktusokat.

Összegezve tehát, véleményünk szerint az esettanulmányok alapján felvázolt társadalmi 
jellemzők mentén egy jól körülhatárolható kép rajzolódik ki az iskolás fiatalok azon csoport-
járól, akik az erőszakos cselekmények gyakori elkövetői. Természetesen nem állítjuk azt, hogy 
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csak és kizárólag a hátrányos helyzetű gyerekek azok, akik erőszakosak társaikkal, tanáraik-
kal szemben, hiszen számos esetben találkozunk „elit”, preferált társadalmi rétegekből szár-
mazó, magas szinten képzett diákok által elkövetett cselekményekkel is. A szakirodalom 
szerint a kulcs maga a családi háttér, hiszen ebben az elsődleges közegben sajátítja el a gyer-
mek a konfliktuskezelés módjait, mintáit. Inkább a társadalom alsó rétegeibe tartozók azok, 
akik elfogadottabb, sőt előnyben részesített megoldási készletként tartják számon az agresszió 
verbális és nonverbális formáit, így a fizikai erőszakot is. 

Fontos megjegyeznünk, hogy az interjúk, beszélgetések az iskolai erőszakról sokszor et-
nikai színezetet kapnak (Kupó 1999; Mayer, Vígh 2008). A diákok és a tanárok az agresszív 
viselkedést és a magatartási problémákat gyakran a cigány származású tanulókhoz kapcsolják. 
Ebben a médiának is nagy szerepe van, hiszen gyakoriak az olyan híradások, melyek azokat 
a fiatalkorúak által elkövetett erőszakos cselekedeteket emelik ki, ahol roma gyerekek a részt-
vevők. Lényeges azonban, hogy a probléma legfeljebb közvetett kapcsolatban lehet a szár-
mazással. A jelenség forrása a bántalmazás leggyakoribb elkövetőinek előzőekben összegzett 
jellemzőiben keresendő. A magatartásproblémák és az agresszív, erőszakos akaratérvényesí-
tés gyakrabban jelenik meg ugyan eszközként a roma származású fiatalok körében, de körük-
ben magasabb azoknak a gyerekeknek a száma is, akik rendezetlen, hátrányos családi körül-
mények között nőnek fel.

3. egy köztes szerePlő: a Pedagógus

Az iskolai erőszak tárgyalásakor nem hagyhatjuk figyelmen kívül a pedagógus személyét. 
Már csak azért sem, mert dolgozatunkban nemcsak a diákok közötti konfliktusokra szeretnénk 
felhívni a figyelmet, hanem a tanárok ellen irányuló erőszakos cselekedetekre  is, hiszen 
napról napra több ilyen esettel találkozhatunk – szintén elsősorban a média révén.

A pedagógus szerepe elég sajátos, hiszen ő az, akinek az iskolai konfliktusokat kezelnie 
kell, vagyis inkább kellene, hiszen a diákok is tőlük várják a megoldást. A tapasztalatok sze-
rint azonban a tanárok egy csoportja nem is vesz tudomást az iskolában dúló agresszióról, míg 
az látványos, fizikai formát nem ölt. A verbális agresszióval az esetek többségében egyáltalán 
nem is foglalkoznak (Mayer, Vígh 2008). Egyes esetekben maguk a tanárok nem lépnek fel 
az agresszió ellen, még bátorítják is azt. Ezt példázza Ligeti György (2000) írása a „szecskáz-
tatásról”, ahol a tanárok egyenesen pozitívan ítélik azt, hogy az első évfolyamosok az időseb-
bek által szervezett, sokszor megalázó beavatási szertartáson esnek át, mert ezzel kezelhetőb-
bé válnak az új diákok. Ehhez hasonló eset a részletesebben ismertetett, Kupó Jenő (1999) 
által készített esettanulmány példája is, ahol a tanárok partnert találnak a „vezető” diákok 
személyében. Ők azok, akiken keresztül befolyásolni tudják a többi tanuló viselkedését, ma-
gatartását..

Sok esetben viszont a tanárok is aktív részesei a konfrontációnak: akár az elkövető, akár 
az áldozat szerepében. A tanárok sajátos „fegyvere” a verbális agresszió, hiszen ez a fegyel-
mezés egyik eszköze lehet. Ez nem újszerű jelenség – nem ismeretlen sem a szakma, sem a 
közvélemény előtt (Hajdu, Sáska 2009; Balázs 2009). Bár felmerül a kérdés: ez az egyetlen 
eszközkészlet a pedagógus kezében a cél érdekében? Manapság szintén igen népszerű téma 
lett, hogyan fordulhatott visszájára ez a folyamat, azaz, hogyan követhet el akár egy diák is 
fizikai sérelmet a tanára ellen. A kvalitatív adatokból kiderül, hogy korántsem olyan egyértel-
mű bűnösként elítélnünk az erőszakoskodó diákot, hiszen a tanárok sokszor maguk provokál-
ják ki a tanulók ellenséges viselkedését. A pedagógusok megalázó jellegű megnyilvánulásai 
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– akár a diák tudására, vagy akár származására vonatkozóan – kiválhatják ezt a fajta ellenre-
akciót (Mayer, Vígh 2008). 

A helyzet tehát nem egyszerű a tanárok számára sem. Ők azok, akiknek a konfliktusokat 
sok esetben kezelniük kellene, és az ehhez szükséges tudást átadniuk a fiatalok számára is. 
Más szempontból viszont ők maguk is hozzájárulnak az ellenséges, konfliktusos helyzetek 
kialakulásához.

Mik lehetnek a zaklatás, illetve az agresszív magatartás okai?

Sok kutató foglalkozott már az adott kérdéssel, de mind a mai napig nincs egy kialakult 
séma, amely egyértelműen határozná meg az iskolában tanúsított erőszakos viselkedés okait. 
Különböző nézőpontok vannak, sok tényező létezik, mely befolyásolja az agresszív magatar-
tásra való hajlamot. Az is előfordulhat, hogy két hasonló tettnek teljesen eltérő motivációk 
állnak a hátterében.

A kutatók szerint a zaklató viselkedés bonyolult szociális erőtérben zajlik. Nem beszélhe-
tünk egyértelműen determinisztikus kapcsolatról, mert a lehetséges okok száma végtelen, és 
interakcióban állnak egymással, így csak valószínűségekről és együttjárásokról tudunk számot 
adni. Sokszor nehéz eldönteni egy adott esetben, hogy egy korábbi agresszív fellépés okozta 
következményről van szó, vagy más tényező áll a háttérben, hiszen magából az áldozatból 
gyakran válik zaklató (Buda, Kőszeghy, Szirmai 2008).

Az agresszió régóta jelen van az emberek életében, és be kell látnunk, hogy bizonyos 
helyzetekben, emberi közösségekben nélkülözhetetlen. Például a jelenkor nyugati kultúrája  
elutasítja az erőszakot, de bizonyos esetekben csak ez vezethet megoldásra. Szükséges eszközt 
jelent például akkor is, ha a fuldoklót a pánik miatt akarata ellenére kell a partra vinni, és 
ezáltal megmenteni az életét. Az erőszaknak vannak társadalmilag jóváhagyott intézményei 
is, mint például a rendőrség. Az állam egyik definíciójának is része, hogy legitim erőszak 
használatához joga van a rend fenntartása érdekében (Vajda 1999).

Pszichológiai kísérletek már bizonyították, hogy az agresszió tanulható viselkedés, így 
nem kifejezetten a biológiai származás, illetve genetikai öröklés befolyásolja az erőszakos 
cselekedetekre való hajlam mértékét. Így például rizikófaktort jelenthet a gyerek otthoni kör-
nyezetében, vele szemben tanúsított agresszió. Ez a későbbiek során a csoportokba, közössé-
gekbe való beilleszkedését is befolyásolhatja. Mivel a különböző korú gyermekeknél más és 
más az agresszivitás mértéke és formája, arra következtethetünk, hogy a viselkedés jelentős 
mértékben függ a családi szocializáció jellegétől is. Minél idősebb egy gyermek, annál inkább 
megpróbál alkalmazkodni, megpróbálja háttérbe szorítani az agresszív megnyilvánulás útján 
történő akaratérvényesítést, és más technikák kerülnek előtérbe. Egyes magyarázatok szerint 
az anyagi nehézségek is lehetnek az agresszió forrásai, melyek egyaránt okozhatnak feszült-
séget individuális és össztársadalmi szinten. A megfigyelések szerint a szegényebb, kevésbé 
preferált helyzetben lévő rétegekhez tartozók gyakrabban fejezik ki a társadalmi egyenlőtlen-
ségek által keltett ellenérzésüket, dühüket, feszültségüket az agresszió különböző megnyilvá-
nulási formáival – gyakran másokra vetítve ki a tőlük magasabb státuszban lévő csoportok 
ellen irányuló elégedetlenségüket és haragjukat (Vajda 1999).

A televíziózás gyakorisága is szignifikáns kapcsolatot mutatott az agresszióval, azaz ma-
gasabb volt az agresszió mértéke azok között a diákok között, akik sok időt töltöttek a televí-
ziónézéssel. A kutatók azonban arra hívják fel a figyelmet, hogy ez a kapcsolat inkább együtt-
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járásnak, mintsem ok-okozati összefüggésnek tekinthető. Nincs empirikus magyarázat arról, 
hogy vajon a tévénézés váltotta-e ki az agresszív magatartást, vagy esetleg az agresszív atti-
tűdökkel rendelkező fiatalok néznek többet tévét, és ezért magas a gyakori tévénéző fiatalok 
körében az agresszív magatartás. A számítógépezés gyakoriságának vizsgálatakor a megkér-
dezettek kevesebb, mint fele válaszolta azt, hogy játszik valamilyen számítógépes játékkal. A 
legkevesebb időt a gimnazisták töltik ezzel a tevékenységgel, náluk több időt szánnak rá a 
szakközépiskolások, leginkább pedig szakiskolásokat köti le ez az elfoglaltság. A tendencia 
a televíziózáshoz hasonlóan alakult: azok, akik sokat játszanak számítógépes játékokkal, 
nagyobb valószínűséggel tanúsítanak erőszakos magatartást. Ez esetben is felmerül azonban 
a kérdés: vajon nem csak azért játszanak többet ilyen játékokkal, mert amúgy is agresszívabb 

1. ábra A zaklatók, illetve a passzív és az aktív áldozatok aránya országonként (Forrás: Aszmann 
2003)
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jellemek – tehát itt is inkább együttjárásról beszélhetünk, mint determinizmusról (Hajdú, 
Sáska 2009).

Helyzetkép: kutatási adatok

Az iskolában elkövetett bántalmazások, agresszív tettek, zaklatások mértékének felderíté-
sében a nemzetközi kutatások ugyan előttünk járnak, azonban hazánkban is készült már több 
vizsgálat a témával kapcsolatban. Először is nézzük meg, milyen helyet foglal el hazánk a 
nemzetközi „mezőnyben”.

A WHO 1998-ban kutatást kezdeményezett a témában, amely Az iskoláskorú gyermekek 
egészségmagatartása címmel valósult meg. A felmérésben Magyarország is részt vett. Az 
eredmények arról árulkodnak, hogy a gyermekek 80 százalékát nem bántalmazták az iskolá-
ban, 15 százalék esetén viszont már fordult elő ilyen eset, és 5 százalék az, akit rendszeresen 
bántalmaznak diáktársai. Ha belegondolunk, hogy ez a probléma tehát egy 30 fős osztályból 
6 gyermeket érinthet, az arány elég magasnak tűnhet. Az 1. ábra azonban azt mutatja, hogy 
nemzetközi viszonylatban ez az érték nem tekinthető kirívónak, hiszen hazánk a középme-
zőnyben helyezkedik el az iskolai erőszak mutatóinak tekintetében.

Figula (2004) Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei iskolákban végzett kutatást, melynek – az 
1. táblázatban látható – eredményei tulajdonképpen elsőként szolgáltatnak részletesebb ada-
tokat a hazai iskolai agresszió mértékéről. A mintát 505 általános iskolás diák alkotta. 

1. táblázat
Az iskolai agresszióban résztvevő szereplők gyakorisági elemszáma és megoszlása (Forrás: Figula 
2004)

Érintettség szerint 
elkülöníthető csoportok Gyakorisági adatok (fő) Megoszlás (%)

Áldozat 132 26,14

Támadó 6� 12,87

Agresszív áldozat 134 26,53

Szemlélő 174 34,46

Összesen 505 100

Ezen adatok szerint a diákok közel 65 százalékát érinti az iskolai erőszak jelensége vala-
milyen módon, illetve szerepben: áldozatként vagy támadóként. A tanulók egytizedéről mond-
ható el, hogy rendszeresen bántalmazza iskolatársait. A magyarázó változókat figyelembe 
véve a fiúk gyakrabban követnek el erőszakos cselekményeket, az életkor tekintetében pedig 
csökken az előfordulási gyakoriság az életkor növekedésével. Az áldozatok szerepét ennek 
megfelelően az alacsonyabb korcsoportok képviselői töltik be. Figula egyenlő arányban talált 
fiúkat és lányokat az áldozatok között.

Két évvel ezelőtt, 2008-ban a sajtóban igen népszerű témává vált az iskolai erőszak, ami-
nek nyilván hatása volt arra, hogy erre az időszakra tehető a tudományos és szakmai érdek-
lődés fellendülése is. Azóta több kutatási beszámoló is napvilágot látott. Földes Petra és 
Lannert Judit (2009) a Kölöknet online kérdőíves vizsgálat adatait feldolgozva hívta fel a fi-
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gyelmet a téma fontosságára. A mintába általános iskolák, szakiskolák, szakközépiskolák és 
gimnáziumok vezetői kerültek be. A közvetlen – diák-diák illetve tanár-diák kapcsolatokban 
létrejövő – agresszió az iskolák többségében nem jelenik meg „kiemelt” problémaként: az 
iskolák mindössze 30 százalékában említették meg ezt a problémát. Jelentős eltérések figyel-
hetőek meg azonban iskolatípusonként, mivel a szakiskolákat tekintve ez az arány jóval ma-
gasabb, 50 százalékot tesz ki. Ezt a képet tovább árnyalja az a tény, hogy a szakiskolákban a 
bűncselekményekkel kapcsolatos problémák is jóval nagyobb mértékben vannak jelen. Az 
iskolatípusok közötti különbségeken kívül országrészek közötti differenciák is kirajzolódnak: 
Kelet-Magyarországon okoznak leginkább problémát az iskolában megjelenő konfliktusok, 
illetve a bűncselekménnyel a kapcsolatos cselekmények is.

A Mayer (2008; Mayer, Vígh 2008) által vezetett fővárosi kutatás szintén szolgáltat ada-
tokat az iskolai erőszak hazai mértékéről, állapotáról. A kérdőíves kutatást kvalitatív technika 
egészítette ki. Mind a fókuszcsoportos beszélgetés, mind a kérdőíves vizsgálat adatai arról 
tanúskodnak, hogy az iskolai agresszió leggyakoribb formája a verbális bántalmazás. A kvan-
titatív adatok alapján a leggyakoribb erőszakos jellegű problémák az ordibálás és a kiabálás 
(2,7-es átlagérték egy 5-fokú skálán), majd ezt követi a diákok közötti fizikai bántalmazás (2 
pontos átlagérték), illetve a „csicskáztatás” és a terrorizálás problematikája (1,5 és 2 közötti 
gyakorisági értékekkel). A pedagógusokat érő bántalmazások viszonylag alacsony gyakori-
sággal (1,1) fordulnak elő. E kutatás eredményei is alátámasztják a korábbiakban leírtakat, 
miszerint a legtöbb agresszív cselekedet – verbális és nem verbális egyaránt – a szakiskolák-
ban fordul elő leggyakrabban.

Az iskolai erőszak problematikájáról és az iskolában megjelenő agresszióról szintén átfogó 
képet ad az az országos mintán, kvantitatív eszközökkel készített vizsgálat, melyre az Oktatá-
si Jogok Biztosa adott megbízást (Hajdu, Sáska 2009). A felmérésben tanárok és diákok egyará-
nt szerepeltek: előbbiek közül 980 főt,  utóbbiak köréből 4375 alanyt kérdeztek meg. A diák-diák 
és a tanár-diák kapcsolatokban történt agresszív cselekményeket, történéseket elkülönítve vizs-
gálták. A diákok közötti konfliktusokat illetően újra megerősítést nyert, hogy a leggyakrabban 
elforduló agresszivitási megnyilvánulás a verbális bántás, úgy mint a káromkodás vagy egymás 
sértegetése. A fiatalok több mint fele adott számot arról, hogy részese volt ilyen incidensnek. 
A 2. táblázat jól szemlélteti az agresszió formáinak mértékét, elterjedtségét.

2. táblázat
Az agresszió megjelenési formái százalékban (Forrás: Hajdu, Sáska 2009)

Elkövető Elszenvedő Érintettek
Kiabálás, káromkodás 59,9 56,6 69,1

Megszégyenítés 33,1 31,9 47,5
Kiközösítés 25,5 12,7 32,6

Rángatás, lökés 18,2 17,7 26,6
Ütés, rúgás 18,2 11,8 18,5

Dobás 10,6 12,8 16,8
Verés 7,8 3,5 9,5
Lopás 3,5 21,4 22,8
Rablás 1,9 3,5 4,3

Rongálás 12,8 - -
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Ebben a mintában is a legtöbb esetben a rángatás és mások lökdösése fordul elő fizikai 
bántalmazások közül – a diákok 18 százaléka számolt be erről. A verésekben a diákok csak 
elenyésző része érintett – ami véleményünk szerint pozitív eredmény –, viszont az ütlegelések, 
rúgások már jóval gyakrabban fordulnak elő (11,8% érintett). Az iskolatípusok tekintetében 
az eddig megszokott kép rajzolódik ki, vagyis, hogy az agresszió minden formája jóval nagyobb 
mértékben van jelen a szakiskolákban, mint a gimnáziumokban. A szakközépiskolák átme-
netnek tekinthetők, mert az egyes értékek az átlagos értékek felé húznak, viszont inkább a 
szakiskolákhoz állnak közel, mint a gimnáziumokhoz. Ez a tény még azzal egészül ki, hogy 
a szakiskolás diákok inkább az elkövető, mint az áldozat szerepét képviselik.

A tanár-diák konfliktusokat illetően kétféle vizsgálati szempontot alkalmaztak, egyfelől a 
diákokat kérdezték, hogy érte-e őket valamiféle inzultus a pedagógusok részéről, másfelől 
pedig a tanárokat kérdezték, hogy történt-e ellenük valamiféle bántalmazás a diákok részéről. 
A két megközelítés eredményei nem teljesen fedik egymást, ahogyan a 3. és a 4. táblázatban 
is láthatjuk.

3. táblázat
Az elkövetők és elszenvedők aránya a tanár-diák viszonyban, a diákok szerint (%, Forrás: Hajdu, Sáska 
2009)

 Elkövető diákok Elszenvedő diákok Érintett diákok

Kiabálás, 
káromkodás 15,3 34,1 38,3

Megszégyenítés 9 29,8 33,5

Fizikai agresszió 3,8 10,2 11,4

4. táblázat
Az elkövetők és elszenvedők aránya a tanár-diák viszonyban, a tanárok szerint (%, Forrás: Hajdu, Sás-
ka 2009)

. Elkövető tanárok Elszenvedő tanárok Érintett tanárok

Kiabálás, 
káromkodás 17,4 23,2 31,2

Megszégyenítés 16,5 12 24

Fizikai agresszió 2,6 1,9 3,7

Tehát a tanár és a diák között az erőszak leggyakoribb megnyilvánulási formája a verbális 
agresszió, a fizikai azonban nagyon ritka. E téren viszont nincs összhang a véleményekben: 
a pedagógusok jóval kevesebb fizikai jellegű bántalmazásról számolnak be, mint a tanulók. 
Az ilyen jellegű konfliktusok terén is jelen van az eddig megfigyelt tendencia: a szakiskolák-
ban jóval gyakrabban fordulnak elő az összetűzések kezelésének e formái, mint a gimnáziu-
mokban, ahol jóval átlag alatti értékeket tapasztalhatunk.

A hazai kutatások sorát bővítik Balázs Henrietta (2009) vizsgálatai, aki egy Pest megyei 
általános iskola hatodik, hetedik és nyolcadik osztályos tanulóinak körében igyekezett feltár-
ni az agresszió gyakoriságát, jellegzetességeit, motivációit. Az általa vett minta elemszáma 
viszonylag alacsony: 115 fő került be. Ennek ellenére eredményei rendkívül informatívak. A 
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diákok mindössze 20 százaléka vallotta azt, hogy még soha sem fordult vele elő, hogy az is-
kolában verbálisan bántalmazták volna. A fizikai erőszak megtapasztalását is gyakori jelen-
ségnek nevezhetjük az iskolákban, mert a hatodikosok 60 százalékát, a hetedikesek 50 száza-
lékát, a nyolcadikosoknak pedig 20 százalékát érte már fizikai atrocitás a kérdezés évében. A 
bántalmazás ezekben az iskolákban is leginkább verbális jellegű, elsősorban a csúfolódásra 
és a sértegetésre terjed ki. Az agresszió második leggyakrabban előforduló formája azonban 
a közvetlen fizikai erőszak, ami a diáktárs megütésében manifesztálódik.

Az idézett kutatások eredményei tehát azt támasztják alá, hogy az iskolában előforduló 
erőszakos viselkedés ugyan gyakori jelenség, de inkább „csak” annak verbális megnyilvánu-
lási formájával találkozhatunk. Az adatok mentén azonban kirajzolódnak kritikus pontok: az 
iskolatípusok és a régiók, megyék között is egyenlőtlenségek figyelhetőek meg a fizikai bán-
talmazások tekintetében – mind a diák-diák, mind pedig a tanár-diák kapcsolatokban.

Megoldási lehetőségek

1. mit kíNál a szakirodalom?

Az iskola az a szocializációs közeg, ahol a gyerekek a családi szocializációra alapozva 
elsajátíthatják állampolgári kultúrájukat. Az állampolgári kultúra részét képezi a konfliktusok 
kezelésére felkínált lehetséges eszközkészlet megismerése, elsajátítása. A viták, problémák 
békés, demokratikus rendezése részét kellene képezze az oktatás tananyagának, viszont a 
tapasztalatok azt mutatják, hogy ez a gyakorlatban nem valósul meg. Pedig ma már a diákok 
és egyben tanárok jogainak érvényesítésére is vannak törvényes keretek. A diákönkormány-
zatok a legjobb példáját adják az ellentétek és a problémák felvetésének, valamint azok de-
mokratikus megoldásának – persze csak akkor, ha ez a szervezet jól működik. Sok esetben 
ezek az érdekképviseleti szervezetek sem alkalmazzák a megfelelő eszközöket, például a 
pedagógusok mondják meg, kik legyenek a tagok. Így ugyan maguk az intézményes keretek 
adottak, de sajnos, a magyar közoktatási gyakorlatban ezeket nem használják ki (Ligeti 
2000a).

Nincs egységes vélemény abban, hogyan lehetne csökkenti az iskolai zaklatások, erőszakos 
cselekmények számát. Lényegében kétféle szélsőséges út kínálkozik: (1) törvényesen, a ha-
tóságok kemény fellépésével, az iskolai életbe való bevonásukkal próbáljuk elejét venni a 
cselekmények megvalósulásának, vagy (2) éppen ellenkezőleg, a kiinduló források, konflik-
tusok, különbségek megszüntetésére törekszik az iskola. Előbbi első pillantásra jó megoldás-
nak tűnhet, ugyanakkor nem koncentrál a kiinduló tényezőkre, és nem szünteti meg azokat. 
A másik előnye, hogy – mivel a különböző kulturális közegből érkező gyerekek keveredése 
hordozza magában a konfliktus lehetőségét – empatikus módon nyújt lehetőséget a diákoknak 
(és sok esetben a tanároknak) egymás megismerésére, a kultúrák találkozására, amely meg-
oldást hozhatna a problémára. Mindez nemcsak az iskolában, hanem társadalmi szinten is 
csökkentheti a súrlódásokat (Sáska 2008b).

Közvetlenül az iskola vezetésének és a pedagógusnak van lehetősége valamilyen módon 
fellépni az intézmény falain belül jelentkező erőszak ellen. A problémás, magatartászavarral 
küzdő gyermekek kezelésére azonban sok esetben mindkét fél rosszul reagál, ráadásul nem 
egy olyan esetről van tudomásunk, ahol maga a pedagógus a konfliktus kezdeményezője 
(Mayer, Vígh 2008; Sáska 2008a,b).
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2. mit tesz a szakma és a Politika?

Az utóbbi években az iskolai erőszak népszerű témává vált. Ebben kulcsszerepe van annak, 
hogy a médiában rengeteg cikk kiemelten foglalkozik az egyes esetekkel. E híradások meg-
jelenése óta – vélhetően hatásukra – folyamatosan bővül az iskolai erőszak csökkentésére, 
illetve megszüntetésére irányuló preventív programok száma Magyarországon is. Ezek közül 
most csak egyet emelnénk ki. 

Az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet (OFI) által kezdeményezett Biztonságos Iskoláért.
mozgalom keretében számos program indult el az iskolai erőszak megfékezése érdekében. A 
mozgalom célkitűzései közé tartozik többek között olyan tevékenységek és programok szer-
vezése a diákok számára (például sport vagy művészeti foglalkozások), amelyek által csök-
kenhet a fiatalokban felgyülemlett feszültség és stressz, és ezáltal az agresszív megnyilvánu-
lások száma is. A program része továbbá a pszichológiai és egyéb jellegű tanácsadások meg-
erősítése, és fokozott bevonása az iskolai konfliktusok megoldásába; valamint továbbképzések, 
konferenciák, és szaktanácsadások szervezése a pedagógusok számára. Az iskolák szerepvál-
lalását az erőszakkal szembeni fellépésben különböző pályázati lehetőségekkel igyekeznek 
ösztönözni. Ilyen például a Jó gyakorlatok vagy a Biztonságot a tanulásért logó pályázati 
program. Az Oktatási és Kulturális Minisztérium által létrehozott „Az Iskola Biztonságáért 
Bizottság” javaslatában kezdeményezte a jogi keretek biztosítását ahhoz, hogy a konfliktuso-
kat ne fegyelmi eljárások során, hanem vitaelrendezési eljárások keretei között oldják meg.

Néhány civil kezdeményezés is elindult az iskolai erőszak megfékezése érdekében (pél-
dául a Kurt Lewin Alapítvány), de az országos kutatási eredmények alapján azt mondhatjuk, 
hogy a magyarországi helyzet nem teszi indokolttá a sürgős és nagyfokú állami beavatkozást. 
Bár, véleményünk szerint, a média szenzációként kezelve időnként eltúlozza ezeket a cselek-
ményeket, mégsem szabad elsiklanunk egy-egy jelzés értékű, kirívó bántalmazási eset fölött, 
inkább csírájában kell elfojtani ezeket az eseményeket. Így leginkább a preventív programok 
kidolgozására és terjesztésére lenne szükség.

A média szemével

Előbbi megállapításaink alátámasztására a következőkben arra szeretnénk rámutatni, hogy 
az egyes médiumokban hogyan jelenik meg az iskolai erőszak témája. Elsősorban a megjele-
nő források számára szeretnénk koncentrálni. A Google keresőjébe beírt iskolai erőszak cím-
szóra majdnem 20000, ugyanezt képekre redukálva pedig közel 2000 találatot kaptunk. A 
sajtó 2-3 éve foglalkozik rendszeresen a témával, így a találatok száma, véleményünk szerint 
magasnak tekinthető (Hajdu, Sáska 2009). A kép és videó találatok magas száma azt bizonyít-
ja, hogy amíg a média a vizuális elemeket hangsúlyozza, emeli ki, addig a tények és a háttér-
ben zajló folyamatok nem kapnak kellő figyelmet. 

A bulvármédia fokozottan foglalkozik a súlyos, időnként gyilkosságba torkolló esetekkel 
(például a pécsi egyetemista ámokfutásával, a kaposvári diákok osztálytársukkal szemben 
elkövetett brutális gyilkosságával, stb.), de az új típusú, eddig nem megszokott konfliktusok-
ra irányítja a legtöbb figyelmet. Kedvelt témája a diákok tanárok ellen irányuló agressziója 
vagy a szülők tanárokon elkövetett tettlegessége. Ezt mi sem bizonyítja jobban, mint az, hogy 
míg az internetes keresőben a tanárverés.kifejezésre.79400.szöveges.és.1600.képtalálatot.
kaptunk, addig a diákverekedés címszóra az utóbbi típusból mindössze 47 eredmény született. 



58

A tanárverések közül kétségkívül a fizika tanár bántalmazásának esete2 terjedt el leginkább, 
amely sajtó cikkek sorozatát és videó felvételek, fényképek sokaságának feltöltését indította 
el.az.internetes.portálokra.

A rengeteg videó találat és fénykép arról árulkodik, hogy az írott sajtó, a televízió, és el-
sősorban az internetes források a megdöbbentés fő eszközének a vizuális prezentációt tartja. 
Még jobban fokozza a sokkoló képek és videók hatását, hogy ezek sok esetben olyan felvé-
telek, amelyeket a bántalmazás nézői készítenek. A találatok között előfordulnak ugyan a 
verbális agressziót tárgyaló cikkek is, ezek azonban kevésbé népszerűek. A média célja tehát 
véleményünk szerint nem más, mint az olvasók számának, az eladott lapok növelése. Ami 
üzleti szempontból nyilván érthető, ugyanakkor a közvélemény formálására negatív hatásokat 
fejt ki, hiszen a média által közölt források magas számából tévesen arra következtethetnénk, 
hogy az erőszakos bántalmazások száma rendkívüli mértéket öltött az iskolákban. Ennek az 
ellentétéről tanúskodnak viszont a szakmai kutatások adatai.

Sajnos, jelen tanulmány terjedelmi korlátai nem engedik, hogy a médiaforrások elemzé-
sébe belemélyedjünk, bár az iskolai erőszak vizsgálatának e szegmense még sok érdekes 
szempontot tartogathat. Ilyen például a cikkek és a fotók részletes tartalomelemzése, vagy a 
fórumok és az internetes hozzászólások analizálása, melyek mentén két eltérő aspektusból 
tárhatjuk fel a jelenség mintázatait. Ez azonban egy következő dolgozat apropója lesz.

Összegzés

Tanulmányunkban igyekeztük minél több szempontból körüljárni és bemutatni az iskolai 
erőszak jelenségkörét, valamint feltérképezni a résztvevők szociokulturális jellemzőit, a szo-
ciológiai és pszichológiai nézőpontokat, megoldási lehetőségeket, illetve a háttérben megbú-
jó okokat. A téma csak a 20. század utolsó évtizedeiben kapta meg az őt megillető figyelmet 
– ezt a nagyszámú magyar és nemzetközi szakirodalom is bizonyítja. Az évtizedek alatt egy-
re durvábbá váltak az oktatási intézményekben elkövetett zaklatások. A magyar és a nemzet-
közi híradások gyakran számolnak be olyan iskolai brutalitásokról, melyeket diákok követnek 
el, de a tanárokhoz és a szülőkhöz fűződő negatív cselekmények is időről-időre a világ elé 
tárulnak. Az elszenvedett traumatikus élmények később hatással lehetnek egy gyermek fejlő-
désére, illetve a tanár munkájában is nyomot hagynak.

Magyarországon az elmúlt 2-3 évben vált a téma népszerűvé, amelyben a sajtó szenzáció-
hajhászása is közrejátszott. A kutatások tükrében megállapíthatjuk, hogy szükséges lépéseket 
tenni az iskolai erőszak megállítására: állami, iskolai és egyéni szinten is. A tanárok sokszor 
panaszkodnak arra, hogy nincs a kezükben egyetlen olyan eszköz sem, amivel kezelni tudnák  
a feléjük irányuló agressziót. A megelőzésre koncentrálva különböző preventív programok és 
továbbképzések indultak, hogy a tanárokat felkészítsék a konfliktusok megoldására. A szegé-
nyebb társadalmi rétegekből és kiegyensúlyozatlan családi légkörből érkező gyerekek körében 
nagyobb az agresszivitás esélye. Sokszor tehát az események mögé kell néznünk, és meg kell 
vizsgálnunk, milyen okok válthatták ki az adott cselekedetet. Nem szabad elhamarkodott 
döntéseket hoznunk. Előfordulhat, hogy egy tanár elleni agresszív fellépés mögött egy több 

. 2 2008 márciusában egy budapesti, VIII. kerületi (alap- és középfokú) iskolában egy diák megfenyegette, majd 
egy csapteleppel bántalmazta fizikatanárát. Az incidenst egy másik tanuló mobiltelefonja kamerájával rögzí-
tette, és közzétette több internetes portálon. A felvétel rövid időn belül a televíziókhoz is eljutott.
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éve húzódó konfliktus áll, mely egy idő után a felszínre tör. Ez ugyanígy fordítva is megva-
lósulhat: ha a tanár követi el a cselekményt, akkor annak az is lehet az oka, hogy az évek 
során sem sikerül közös nevezőre jutnia az adott diákkal, és tehetetlenségében – vagy csak 
szimplán unszimpátia miatt – nem a kellő eszközökkel lép fel. 

Hosszú oldalakon keresztül lehetne még taglalni a témát; interjúk, esettanulmányok készí-
tésével pedig a további okokat lehetne feltárni. Az biztos, hogy egy létező jelenségről van szó, 
ami ellen addig kell fellépni a megfelelő programokkal és intézkedésekkel, amíg az iskolai 
erőszak nem ölt megállíthatatlan méreteket.
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Molnár Viktória Gizella

A MÉDIA HATÁSA A 14–18 ÉVES FIATALOK 
ELŐÍTÉLETESSÉGÉRE1

Bevezetés

Napjainkban egyre égetőbb problémává válik annak a kérdésnek a megválaszolása, hogy 
vajon milyen megfigyelhető és rejtett hatásmechanizmusai vannak az elektronikus média 
elterjedésének. Korántsem tekinthető véletlennek az, hogy egyre gyakrabban találkozunk a 
„mediatizált társadalom” kifejezéssel, hiszen a média átszövi mindennapjainkat.

A modern tömegkommunikáció azonban nemcsak az egyének hétköznapjaiban jutott kiemelt 
jelentőséghez, hanem kétségtelenül meghatározó szerepe van a ma társadalmának gazdasági 
és politikai életében. Ahogy Pikó Bettina is utal rá, a „globális média mint a nyilvánosság 
letéteményese, valóságos társadalom-lélektani forradalmat indított el” (Pikó 2003: 61) azzal, 
hogy alapvetően átformálta az egyén és társadalom kapcsolatát.

Lasswell szerint, bár a kommunikáció a társadalom normális működését hivatott segíteni, 
mégsem zárhatók ki annak úgynevezett rendellenes következményei sem. Ma tehát nem von-
ható kétségbe a média befolyásoló hatása a közgondolkodásra. Sőt, a modern tömegkommu-
nikációs eszközök elterjedésével „más típusú kommunikációs mechanizmusok váltak uralko-
dóvá, amelyek a társadalmi valóságot leképező szociális reprezentációkra is hatást gyakorol-
nak” (Pikó 2003). Ehhez a nézethez csatlakozik Császi Lajos is: „a populáris média 
különböző történetei… rítusok forgatókönyvei, amelyek változatosságuk, gazdagságuk, nép-
szerűségük miatt képesek arra, hogy a társadalmi és morális rend kulturális konstrukciójában 
fontos szerepet játszanak” (Császi 2002: 52). S mivel általánosságban elmondható, hogy a 
diszkrimináció és az előítélet korántsem elhanyagolható eleme a magyarországi közgondol-
kodásnak, joggal vetődik fel a kérdés, hogy vajon milyen hatással van a média az előítéletes-
ség kialakulására? Allport megjegyzi, hogy „A sztereotípiákat a tömegközlési eszközök szün-
telenül életre keltik, belekeverik az emberek fejébe és társadalmilag támogatják” (Allport 
1999: 255).

Azt gondolom, hogy ez a „veszély” leginkább a 14-18 éves korosztályt érinti, hiszen az 
ember ebben a korban sajátítja el azokat a normákat, elvárásokat és mintákat, amelyek lehe-
tővé teszik beilleszkedésüket a társadalomba; amikor a legfogékonyabbak a társadalmi kör-
nyezet hatásaira. Kohlberg szerint a társadalmi konvenciók tekintetbevétele az iskoláskor 

. 1 Köszönöm Dr. Murányi Istvánnak a dolgozatom elkészítéséhez nyújtott segítségét.
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végén kezd jellemzővé válni, majd az erkölcsi gondolkodás részévé válnak a csoportok kö-
zötti kapcsolatok, a társadalmi elvárások is. Az ezekhez az elvárásokhoz való igazodás azon-
ban magában rejti azoknak az értékeknek, morális ítéleteknek az elfogadását is, melyeket a 
felnőtt társadalom előnyben részesít. Így tehát a kisebbségekhez való viszonyulást is (Kohlberg 
1969). Erikson azt mondja, hogy a serdülőkor folyamán alakul ki az egyén társadalmi identi-
tása (Erikson 1968), vagyis a különböző társadalmi csoportokhoz viszonyított azonosságtu-
data. Ehhez a folyamathoz pedig szervesen kapcsolódik a külső csoportok megítélése. Így ez 
az időszak sok konfliktust hordoz az egyén számára – mind az önmagával, mind pedig a 
másokkal való kapcsolatában (Murányi 2006). Csepeli szerint „az értékelő beállítódások 
(attitűdök) szélsőséges megjelenési formái az előítéletek.” S az attitűdöket általában nem az 
egyén személyes tapasztalatai hívják életre, hanem „a környező társas világ ráhatásainak 
eredményekképpen (…) a szocializáció, vagyis a társadalomba való belenövés során jönnek 
létre” (Csepeli 2005: 152). 1998-ban az Anova Bt. és a TÁRKI kérdőíves kutatást végzett a 
média szocializációs hatásáról. Pontosabban azt vizsgálták, hogy képes-e a média módosíta-
ni, valamilyen mértékben háttérbe szorítani a család és az iskola érték-meghatározó és átadó 
szerepét. Az eredményekből kitűnt, hogy a vizsgált 12–18 éves korosztály televízió-nézési 
szokásai a felnőttekéihez hasonló trendet követnek, hiszen közel három órát töltenek a TV 
előtt naponta. Ez, vagy ennél magasabb óraszám jellemző az általános iskolás és az alacsonyabb 
kulturális háttérrel rendelkező fiatalokra (László 1999).  

Feltételezésem szerint tehát a média – mint szocializációs tér – rányomja bélyegét főként 
a vallási-, etnikai- és nemzeti kisebbségekkel (zsidók, romák, kínaiak) kapcsolatos attitűdök 
alakulására. Vizsgálódásaim középpontjában leginkább a cigányellenesség és az antiszemi-
tizmus áll. Az előbbi azért kap nagyobb hangsúlyt, mert egyrészt a cigányokkal szembeni 
intolerancia a legerősebb a magyar társadalomban, másrészt pedig, ellentétben az antiszemi-
tizmussal, a romákkal szembeni negatív érzület és viselkedési komponens, vagyis a diszkri-
mináció nem különül el egymástól (Fábián, Sík 1996). Az antiszemitizmus igen erős történel-
mi hagyományra tekint vissza, s bár a zsidókkal kapcsolatos negatív sztereotípiáknak igen 
széles bázisuk van, a konkrét elutasító magatartás nem feltétlenül jár együtt vele. Hiszen ez 
úgynevezett kulturális tabukba ütközik, nehezen tör a felszínre. Ugyanakkor félő, hogy ezek 
a nézetek radikalizálódnak, s az antiszemitizmus logikája más csoportokra alkalmazva lesz 
jelen a társadalomban (Erős 1998).

Kutatási problémám tehát annak a feltérképezése, hogy az elektronikus média fogyasztása 
és a 14 és 18 éves fiatalok előítéletessége között milyen erősségű kapcsolat tárható fel. Ez az 
elméleti modell azonban túlságosan leegyszerűsített.  Tekintetbe kell ezért mindenképpen 
venni a többi szocializációs ágens hatását is, gondolok itt elsősorban a család, az iskola és a 
kortárscsoport kiemelt jelentőségére. 

Dolgozatom első részében áttekintem a fiatalok médiafogyasztási szokásaira vonatkozó 
adatokat. Ezután a fiatalok előítéletességének hazai kutatásáról szeretnék képet adni. Az írásom 
második, empirikus részében pedig Iskola és demokrácia 2005 kutatás adatait felhasználva 
próbálok választ adni a kutatási kérdésemre, miszerint hatással van-e a média a magyar 14 és 
18 éves fiatalok romákkal és zsidókkal kapcsolatos attitűdjeire.
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A fiatalok médiafogyasztása

Gábor Kálmán a Magyarországon az 1990-es években kibontakozó ifjúsági korszakvál-
tásról szóló munkájában kifejti, hogy mivel hazánkban ezt a folyamatot jelentősen meghatá-
rozta a fogyasztói és szolgáltatási ágazat nagymértékű kiterjedése, a magyar fiatalok „kom-
munikációs státuszában” gyors növekedés indult, mellyel párhuzamosan megemelkedett a 
fogyasztói ipartól és a médiától való függőségük is. S ennek a korszakváltásnak alapvető 
jellemzője az iskolai tudás felértékelődése, a tanulással töltött idő kitolódása, másrészt pedig 
az ifjúság önállóságának és egyenjogúságra való törekvésének növekedése (Gábor, Kabai, 
Matiscsák 2003).

A fiatalok fogyasztói státuszában történő dinamikus növekedést igen markánsan mutatják 
a.Sziget-kutatások adatai is. Így például míg 1999-ben a Szigetre látogatóknak a 17,8 száza-
léka rendelkezett mobiltelefonnal, 54, 6 százaléka CD-lejátszóval és 43 százaléka számító-
géppel, addig ezen adatok 2004-ben rendre a következőképpen alakultak: 97%; 90,2% és .
77,8%. Emellett említést érdemel még, hogy 2004-ben otthoni számítógépes internet-hozzá-
féréssel rendelkezett a Sziget-fesztiválon megkérdezett fiatalok 55, 9 százaléka (Gábor 2004). 
Bár láthatjuk, hogy hazánkban az internet használata dinamikusan és intenzíven növekedik, 
mégis, a Magyar Információs Társadalom 2006-os éves jelentése arról számol be, hogy a nem 
internetezők számára továbbra is a televízió bizonyul a legfontosabb információforrásnak, sőt 
az internetezők körében is csekély mértékkel marad le a világháló után ebben a tekintetben. 
Ezen a ponton érdemes kitérni arra is, hogy ma a fiatal és felnőtt társadalom, illetve a társa-
dalmi rétegek között Fábián Zoltán szóhasználatával élve „digitális törésvonalról” beszélhetünk: 
„A leszakadók rétegéhez elsősorban az idősek, az alacsony iskolai végzettségűek, a fizikai 
munkát végzők, valamint a kistelepüléseken élők taroznak. A digitális írástudásban élenjárók 
csoportjába elsősorban a fiatalok, a vállalkozók, a szellemi munkát végzők, a felsőfokú vég-
zettségűek tartoznak” (Fábián 2002: 158). Ezzel a kérdéssel összefüggésben Csepeli a követ-
kezőket állapítja meg: „Részben megfordul a szocializáció iránya. Míg korábban az idősebbek 
az élet minden terén uralkodhattak a fiatalok fölött, addig az új helyzetben a fiatalok vannak 
előnyben, ha az infokommunikációs eszközök és az internet használatáról van szó.” (Csepeli 
2005: 294)

Ugyanakkor az internet-használat folyamatos növekedése korántsem jelenti a televízió 
nézés túlzott mértékű mennyiségi csökkenését, sőt, egy 2005-ben, a Tárki által, 12–18 éves 
iskolások és középiskolások körében végzett nagymintás, reprezentatív felmérés2 eredményei 
szerint a fiatalok többsége egy átlagos napon majdnem négy órát tölt a televízió előtt. Vala-
melyest pozitívan értékelhető, hogy a megkérdezettek közel fele úgy nyilatkozott, hogy szin-
te napi rendszerességgel nézi valamelyik csatorna hírműsorait, s ezeket tekintik a legmegbíz-
hatóbb információforrásnak is. Ezzel kapcsolatban érdemesnek tartok megemlíteni egy Lász-
ló által végzett kvalitatív, fókuszcsoportos vizsgálatot, melynek célja a 14–18 éves korosztály 
hírértelmező gyakorlatának vizsgálata. A vizsgálat során két csoport rajzolódott ki. Az egyik 
az aktív hírfogyasztók csoportja, akik rendszeresen megnézik a híradókat, és általában több 
csatornán párhuzamosan. Ezek a fiatalok viszonylag határozott pártpreferenciával rendelkez-
nek, figyelemmel kísérnek politikai háttérműsorokat is, és megfogalmazzák bizonyos csator-
nák tájékoztatáspolitikai problémáit, objektivitásbeli hiányosságait. Ellenben az eseti hírfo-

. 2 TÁRKI Fiatalok és a média 2005 című kutatása a Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat és az ORTT megbí-
zásából készült, több mint 2000 12–18 éves fiatal részvételével, országos, reprezentatív mintán.
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gyasztók táborába tartozó fiatalok inkább csak a kereskedelmi televízió csatornák hírműsora-
it követik figyelemmel kevésbé rendszeresen, s inkább passzív befogadás jellemzi őket. A 
kutatás tanulsága egyrészt az volt, hogy a fiataloknak pontos elvárásai vannak a hírműsorok 
szerkezetével, a beemelt hírek jelentőségével kapcsolatosan, másrészt pedig adott hírrel kap-
csolatosan más-más értelmezési keretet hoznak működésbe (László 2005).

Előítéletesség a fiatalok körében

Szabó Ildikó és Örkény Antal szerint „az előítéletességnek és az elutasító magatartásnak 
nemzedéki meghatározottsága is van. Az elutasítás az életkorral előrehaladva növekszik és az 
ellenséges közhangulat, a felnőttkori szocializáció hatására mélyül el az emberekben.” (Sza-
bó, Örkény 1998: 200) Ennek magyarázata lehet, hogy a serdülőkori identifikációs folyamat 
összekapcsolódik a kisebbségi csoportokkal kapcsolatos kategorizációs aktussal, valamint a 
felnőtt társadalom elvárásaihoz való igazodás kényszerével. Mindezen tényezők összekap-
csolódásával érthetővé válik, hogy egy alapvetően negatív sztereotípiákkal és előítéletesség-
gel terhes felnőtt társadalom közegében felnövekvő fiatalokat is jellemezni fogja a „másság-
gal” szembeni ellenséges viszonyulás (Murányi 2006).

Mivel az elsődleges szocializáció legfontosabb színtere a család, a családi háttér közpon-
ti szerepet játszik az előítéletesség kialakulásában. Több kutatás szempontja egyrészt az anya-
gi helyzet, másrészt pedig a szülők iskolázottsága. Ilyen vizsgálat volt például az 1992-ben, 
főiskolások és egyetemisták körében lebonyolított országos reprezentatív vizsgálat, melyből 
az derült ki, hogy a legnagyobb fokú intolerancia egyrészt azokat a fiatalokat jellemzi, akiknek 
a szülei magasan iskolázottak és magas társadalmi státuszúak, másrészt pedig azokat, akiknek 
alacsonyan iskolázottak és alacsony társadalmi állásúak (Kovács 1997). Azonban egy másik, 
szintén 1992-ben végzett, és a 10-17 éves korcsoportot reprezentáló felmérésben Murányi 
éppen ellenkező eredményre jutott, miszerint a legrosszabb és legjobb anyagi helyzetű csalá-
di háttérrel rendelkező fiatalok között alacsonyabb az előítéletesek aránya. Ezen túlmenően 
azt is alátámasztja a vizsgálat, hogy a magasan kvalifikált szülők gyermekeire kevésbé jel-
lemző a mássággal szembeni intolerancia (Murányi 1998).

Az imént említett két kutatással kapcsolatosan fel kell hívnunk a figyelmet arra, hogy 
különböző életkori csoportokat prezentál. Az előítéletesség vizsgálatának kapcsán pedig, ahogy 
fentebb idézetem, számolnunk kell azzal is, hogy az előítéletességnek „nemzedéki meghatá-
rozottsága is van” (Szabó, Örkény 1998). Egy Fábián Zoltán által is vezetett TÁRKI kutatás 
szintén alátámasztja ezt, hiszen az a tendencia rajzolódott ki, hogy míg az idősebb korcso-
portban az életkor növekedésével párhuzamosan nőtt a cigányokkal szembeni intolerancia is 
(a 18-30 évesek kevésbé cigányellenesek, mint a 30 évesnél idősebbek), addig a fiatalabb 
korcsoporton belül az életkor növekedésével csökkent a cigányokkal szembeni intolerancia 
mértéke (Fábián, Sík 1996). Ezzel szemben a már hivatkozott 10-17 évesek mintáján végzett 
kutatás másodelemzése során Murányi azt a megállapítást tette, hogy az életkorral előreha-
ladva a nemzeti és etnikai kisebbségekkel szembeni intolerancia lineárisan növekszik (Murá-
nyi 2006).

A szocializációs hatások mellett fontos elemzési szempont számos kutatásban a lakóhely, 
pontosabban fogalmazva az egyén környezetében a többség-kisebbség lakossági arány és az 
előítéletes gondolkodás közötti kapcsolat vizsgálata. Ez főként a cigányellenesség alakulása-
kor tekinthető mérvadónak, mert az eltérő cigány lakossági arány adott területen különböző 
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mértékű interakciós és kommunikációs lehetőséget feltételez a cigány és nem cigány lakosság 
között, ami a kisebbségek észlelésének tekintetében nem elhanyagolható tényező. Ezzel kap-
csolatosan ismét a 10-17 éves fiatalok körében lebonyolított felmérésre szeretnék utalni, ahol 
a másodelemzés során az eredmények azt mutatták, hogy azokban a régiókban, ahol a roma 
lakossági arány a többi területhez viszonyítva a legmagasabb illetve a legalacsonyabb, ott a 
legnagyobb az előítéletes attitűddel rendelkező fiatalok aránya. Azt, hogy az északi és keleti 
régiókban magas a cigányokkal szembeni intolerancia aránya, indokolhatja a magas roma 
lakossági arány, hiszen a rendszerváltás után bekövetkező drámai munkanélküliség főként a 
többségében alacsony iskolázottságú roma lakosságot érintette. Az ennek következtében lét-
rejövő szegénység összekapcsolódott a deviáns viselkedéssel, amely stigmaként kapcsolódott 
a cigányság fogalmához. 

De vajon mi lehet a magyarázat arra, hogy a sokkal jobb egzisztenciális helyzetben lévő 
nyugati régióban és a budapesti iparvidéken, ahol a roma lakossági arány a legalacsonyabb, 
az intolerancia mértéke közel azonos? Az eredményt a kisebbségekkel szembeni ítéletalko-
tásban jelentkező, Hamilton (1976) nevéhez fűződő illuzórikus korreláció hatásával magya-
rázták. Röviden összefoglalva ez annyit tesz, hogy a kisebbségi csoporttag észlelésekor az 
olyan külső jellemvonás, mint például a bőrszín igen erős ingernek bizonyul, és a többségi 
csoporttagok részéről igen nagy figyelem fordul a kisebbségi csoporttag viselkedésére, cso-
porton belüli helyzetére, ami téves észleléshez vezet. Másrészt pedig az is erősíti a sztereotí-
piák rögzülését, hogy kevés lehetőség van arra, hogy a személyes tapasztalatok által megkér-
dőjeleződjön a sztereotípia relevanciája, éppen az alacsony cigány lakossági arány miatt 
(idézi Murányi 2006: 82).

Ugyanakkor fontos még szót ejteni a szocio-kulturális és szocializációs tényezők mellett 
a vallásról, illetve a vallásosság előítéletes gondolkodásra gyakorolt hatásáról. Először is meg 
kell jegyezni, hogy nem feltétlenül a felekezeti hovatartozás, hanem inkább a vallásos hit 
megélésének milyensége illetve mértéke segíthet az előítélet és vallásosság közötti kapcsolat 
megértésében. A vallásos orientáció kategorizálása elsősorban Allport (1967) nevével fémje-
lezhető, akinek nyomán megkülönböztethetjük az úgynevezett külső és belső vallásosságot. 
Míg az előbbi esetében a vallás egyfajta támogatást jelent az egyénnek, vagyis pszichológiai 
szükséglet kielégítésére szolgál, addig a belső vallásosság esetében a hit az élet központi 
vezérlő elve, vagyis a vallásos meggyőződéshez alkalmazkodik az egyén viselkedésében 
élete minden területén (idézi Murányi 2004: 585). Ez azért tekinthető fontos szempontnak a 
kutatások során, mert a külső vallásosság esetében, melynek motivációja egyfajta biztonság-
érzet kialakulásának szükséglete és autoriter személyiségvonások, így magától értetődően 
kedvez az előítéletes gondolkodás kialakulásának. Ezzel szemben az „interiorizált” vallásos-
ság éppen ellenkezően hat, hiszen a viselkedés mércéje lesz; a vallás erkölcsi tanításainak 
követése jellemzi a másokhoz való viszonyában is az egyént (Allport 1999). 

A fiatalok előítéletességét vizsgálva; a vallásos orientációt is figyelembe véve, egy 2003-
ban Felekezeti fiatalok címmel lebonyolított survey kutatás során Murányi azt találta, hogy a 
vallásos orientáció mindkét típusa, a felekezeti hovatartozástól eltekintve is, az antiszemitiz-
mus növekedését hozza magával. Ugyanakkor elmondható, hogy a nemzeti és etnikai csopor-
tokkal szembeni intoleranciát a katolikus fiataloknál inkább a külső, míg a református feleke-
zetűeknél inkább a belső vallásos orientációt valószínűsíti. Bár a reformátusokat nagyobb 
mértékű előítéletesség jellemzi mind a cigányokkal, mind pedig a zsidókkal szemben a másik 
felekezethez képest, azonban esetükben a belső vallásos orientáció és a cigányellenesség 
között fordított arányú a korreláció. Ugyanakkor a református fiataloknak a cigányok iránti 
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viszonyulásában meghatározóbb szerepet játszik a szülők romaellenes attitűdje. A felekezeti 
hovatartozás és az előítéletesség közötti kapcsolat magyarázatának feltételezhetően a két 
vallás különbözősége lehet a kiindulópontja. Hiszen míg a katolikus vallás igen szabályozott, 
dogmatikus és az egyházi előírások szigorú betartását követeli meg a hívektől, addig a pro-
testáns egyház sokkal nagyobb szabadságot biztosít az individuumnak, a saját döntésnek, így 
a társadalomszemlélet változatosságának is utat enged (Murányi 2004). Továbbá a már fentebb 
is említett 10-17 éves fiatalok országos reprezentatív mintáján bonyolított kutatás azt igazol-
ta, hogy a vallásosság intenzitásának növekedésével párhuzamosan csökken az előítéletes 
beállítódással rendelkező fiatalok aránya. Ugyanezen vizsgálat igazolta azt is, hogy az isko-
latípus is meghatározó eleme az előítéletesség alakulásának a fiatalok körében, hiszen az 
eredmények szerint a gimnáziumban tanuló tizenévesek körében kisebb azok aránya, akik 
elutasítóak a különböző külcsoportokkal szemben (Murányi 2006).

Egy másik érdekes megközelítés volt, amikor Murányi István és Szabó Ildikó a fiatalok 
előítéletességének vizsgálatakor arra tettek kísérletet, hogy empirikusan igazolják a Fuchs és 
Case (1989) által az életforma és a rituális sűrűség fogalmával interpretált előítéletességet. A 
rituális sűrűség fogalma alapvetően a csoportkeretek nyitott, illetve zárt jellemvonásán alap-
szik. Ez meghatározza, hogy adott csoportban az interakciók mennyire homogének. Abban 
az esetben, ha az interakciók többnyire hasonló mintázatot követnek, melyeket homogén 
közös élmények és korlátozott nyelvi kódok jellemeznek, magas rituális sűrűségről beszélünk. 
S ennek szükségszerű velejárója a merev csoportszolidaritás, így magától értetődően a cso-
porton kívüliektől való erős elzárkózás, velük szembeni elutasítás. Ezzel szemben az alacsony 
rituális sűrűség széleskörű szociális hálóval és heterogén interakciókkal definiálható. Ennek 
eredménye pedig az, hogy a csoportba tartozó egyén kulturális tapasztalatai szerteágazóbbak, 
vagyis nagyobb a lehetősége arra, hogy más, az övétől különböző életformákkal is megismer-
kedjen. Ez azért fontos momentum, mert ha valaki el tudja fogadni, hogy az emberek külön-
bözőképpen élhetnek, ellenkező véleményt, életfelfogást és életvezetési módot képviselhetnek, 
csökken a valószínűsége annak, hogy a mássággal szemben intoleráns lesz. A Fuchs-Case 
(1992) szerzőpáros szerint tehát az előítélet nem attitűd, hanem életforma (idézi Murányi, 
Szabó 2007: 40). Murányi István és Szabó Ildikó3 arra a kérdésre keresték a választ, hogy mi 
indokolja, hogy a hátrányos családi, lakóhelyi és kulturális környezetből kikerülő fiatalokra 
jellemző leginkább a kisebbségekkel szembeni elutasítás. A vizsgálat eredményei alátámasz-
tani látszanak a rituális sűrűség és az előítéletesség között feltételezett összefüggést, hiszen 
elmondható, hogy a magas rituális sűrűséggel jellemezhető csoportban a legnagyobb az elő-
ítéletes fiatalok aránya (Murányi, Szabó 2007).

Ugyanakkor említést kell tenni arról, hogy a Sziget Fesztivál 2008.4 kutatás adatbázisának 
vizsgálatakor az derült ki a regressziós modellek eredményei alapján, hogy az életforma és 
az előítéletesség közötti kapcsolat a külföldi „szigetlakók” almintáján valóban igazolódott, 
míg a magyar fiatalok csoportjában csupán egy indikátor – a művészfilmekhez való viszony 
– jelezte az életforma hatását. S inkább a politikai-ideológiai preferenciák, valamint a szocio-
kulturális jellemzők közül a nem és a lakóhely fejtenek ki hatást a magyar „szigetlakók” 
előítéletességére (Murányi 2010).

. 3 A vizsgálat az „Iskola és demokrácia” elnevezésű, 2005-ben készült, reprezentatív kutatás adatbázisán ala-
pul.

. 4 A kutatást az Európai Ifjúsági Kutató, Szervezetfejlesztő és Kommunikációs Központ bonyolította Gábor 
Kálmán vezetésével. Az N=904 fős minta fele magyar, másik fele többségében holland, német és francia 
nemzetiségű volt.
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Hipotézisek

Abból indultam ki, hogy a már említett kutatásokkal összhangban a kevésbé urbanizált 
településen élő, fiatalabb korcsoportba tartozó fiúk előítéletesebbek a vizsgált külcsoportokkal 
szemben. Az elméleti áttekintés alapján a következő hipotéziseket fogalmaztam meg: 

a.) A fiatalok előítéletessége kapcsán az iskolatípus is meghatározó; a gimnáziumba járó 
fiatalok kevésbé elutasítóak.

b.) A magasan iskolázott szülők gyermekeinek előítéletességére kevéssé van hatással a 
médiafogyasztás.

c.) A magukat vallásosnak tartó fiatalok toleránsabbak a kisebbségekkel.
d.) A hírműsorok figyelemmel kísérésének gyakorisága és a fiatalok előítéletessége között 

fordított arányú lesz a korreláció, míg a politikai műsorok megtekintésének gyakorisága inkább 
a kisebbségekkel szembeni elutasító magatartást vonja magával.

A hipotézisek ellenőrzése

Miután dolgozatom első, elméleti részében megpróbáltam képet alkotni a média, az előíté-
let és a fiatalok összefüggéseiről, a kapcsolódó tendenciákról, a következőkben a fent megfo-
galmazott hipotéziseimet, kérdésfeltevéseimet szeretném empirikusan igazolni. Ehhez alapve-
tően az Iskola és demokrácia 2005 elnevezésű reprezentatív vizsgálat adatbázisát használom 
fel.

1. a kutatásról

.
Az iskolai demokrácia évének (2005) apropóján az ELTE, a Pécsi, a Szegedi, és a Deb-

receni Egyetem szociológia tanszéke, valamint az Echo Survey Szociológiai Kutatóintézet 
közösen bonyolította 2005 decemberében és 2006 januárjában az Iskola és demokrácia 
2005 nevet viselő, politikai szocializáció kutatást, melyre dolgozatom empirikus részében 
támaszkodom. A kutatás vezetője Csákó Mihály volt. A kutatás során alkalmazott kérdőív 
összeállításában a kutatásvezető mellett Szabó Ildikó, Ligeti György és Murányi István vett 
részt. Az országosan reprezentatív vizsgálatban, 7029 középiskolában tanuló, 9. és 11. 
évfolyamos diákot kérdeztek meg. Az adatfelvétel kiterjedt Budapest, Baranya megye, 
Fejér megye, Hajdú-Bihar megye és Szabolcs-Szatmár-Bereg megye középiskolás tanuló-
ira..
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2. a változók képzésE

Előítéletesség
Az.Iskola és demokrácia 2005 kutatás kérdőívében az előítéletesség mérésére alkalmasnak 

tekinthető indikátor, az ehhez hasonló nagymintás kutatásoknál elterjedt, a személyközi tá-
volságtartás metodikájára alapuló, padtársi szerep értékelésére vonatkozó kérdés. Az outgru-
pok, vagyis külcsoportok operacionalizálása során egyrészt a nemzeti kisebbségekre (finn, 
horvát, német, stb.), másrészt az etnikai kisebbségekre (cigány, zsidó) vonatkozóan tették 
mérhetővé az intoleranciát.

1. táblázat
Különböző csoportokhoz való viszony („Mit szólnál hozzá, ha a padtársad a következő csoportok tagja 
lenne?” A „zavarna” válaszok százalékos aránya)

.Zavarna, ha a padtársam… Teljes minta

cigány lenne 44

román lenne 29

zsidó lenne 26

kínai lenne 23

szerb lenne 23

kongói lenne 21

arab lenne 20

orosz lenne 18

szlovák lenne 14

német lenne 11

horvát lenne 10

finn lenne 9

erdélyi magyar lenne 7

Ezek az adatok is alátámasztják azt a tényt, melyet az eddig már hivatkozott kutatások is 
bizonyítottak, hogy a felnőtt társadalomhoz hasonlóan a magyar fiatalok körében is a legel-
utasítottabb külcsoport a cigány, de elég hangsúlyos a románok, a zsidók és a kínaiak padtárs-
ként való elutasítása is. 

A különböző csoportokkal szembeni intolerancia típusainak meghatározásához klaszter-
elemzést végeztem, melynek során alapvetően két típus rajzolódott ki. Az első típust az álta-
lában a kisebbségekkel szembeni erős elutasítás jellemzi, s csupán négy csoportot (erdélyi 
magyarok, finn, horvát, német) emelhetnénk ki, melyekkel szemben kevésbé viseltetnek el-
utasítóan. A másik csoportban alapvetően a felsorolt külcsoportokkal szembeni tolerancia 
hangsúlyos.
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2. táblázat
A külcsoportokhoz való viszony klasztercsoportjai (az elutasítók aránya az egyes klasztercsoportokban, 
százalékban)

Zavarna, ha a padtársam… Intoleráns csoport 
(N=1581) Toleráns csoport (N=4978)

arab lenne 67 6
cigány lenne 78 36
erdélyi magyar lenne 2� 2
finn lenne 3� 1
horvát lenne 40 1
kínai lenne 76 7
kongói.lenne 80 4
német.lenne 34 4
orosz.lenne 66 3
román.lenne 82 13
szerb lenne 79 �
szlovák.lenne �6 1
zsidó.lenne 74 11

A fenti táblázatból erőteljesen kitűnik, hogy a cigánysággal szembeni intolerancia valóban 
domináns elem a középiskolások különböző külcsoportokhoz való viszonyában, hiszen még 
a toleráns fiatalok között is minden harmadikat, 36 százalékukat zavarná, ha a padtársa cigány 
lenne.

A kérdőívben szerepelt még egy másik kérdés, amely megfelelő indikátora lehet az előíté-
letesség mérésének, mégpedig abban a tekintetben, hogy ellentétben az előbbivel nem a tár-
sadalmi távolságtartás dimenziójában jellemzi a fiatalok adott csoportokhoz fűződő viszonyát, 
hanem általában a kisebbségekkel kapcsolatos problémákhoz való hozzáállást szemlélteti. A 
négy itemre adott válaszokból egy 100 fokozatú skálát készítettem, ahol 0 az „egyáltalán nem 
ért egyet”, és 100 a „teljesen egyetért” választ jelenti. A kérdésekre adott válaszok átlagos 
értéke egyik esetben sem éri el az 50 pontot, vagyis a középiskolások megítélése szerint ezek 
a külcsoportokkal kapcsolatos kérdéskörök említésre talán méltóak, de túl nagy fontosságot 
nem tulajdonítanak nekik. Ezt követően az itemek bevonásával főkomponens-elemzést hasz-
nálva újabb mutatót hoztam létre.

3. táblázat
A kisebbségek problémáira való érzékenység főkomponense (Főkomponens-analízis, főkomponens-
súlyok)

Mennyire fontos számodra… Kisebbségek elfogadása
a kisebbségi jogok érvényesülése? 0,80
a.másság.elfogadása? 0,69
a kisebbségek védelme? 0,85
a rasszizmus-ellenesség? 0,42
Magyarázott variancia (százalék) 50,4
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Az eljárás sikeresnek értékelhető abban a tekintetben, hogy valamennyi item megfelelően 
illeszkedik a létrejött főkomponenshez, s viszonylag nagy faktorsúllyal szerepel, valamint az 
eredeti változók információtartalmának kicsivel több, mint fele megőrződött az új aggregált 
változóban.

Szocio-kulturális változók és a vallás
A kereszttábla elemzések során bevont szocio-kulturális változókat – mint a nem vagy a 

lakóhely – változatlanul hagytam. Az életkor esetében a születési évet használtam. 
Mivel az előítéletességben az elsődleges szocializációs színtér, vagyis a család igen fontos 

szerepet játszik, nem szabad figyelmen kívül hagyni az elemzések során. A legtöbb vizsgálat-
ban a családi háttér tekintetében az anyagi helyzet és a szülők iskolázottsága is mérvadó 
szempont volt. Azonban én a kulturális tőkét leginkább reprezentáló mutatónak a szülők 
kvalifikáltságát tekintem. Ebben a dimenzióban a szülők iskolázottságát kifejező mutatót 
klaszter-elemzéssel hoztam létre, s így két jól elkülönülő csoport keletkezett: egy alacsony és 
egy magas végzettségű szülői háttérrel rendelkező csoport.  Az alacsony iskolai végzettségű 
csoporton belül az apa végzettsége legfeljebb szakmunkásképző a minta 83 százalékában, az 
anya végzettségének ugyanezen adatai a minta 78 százalékában található. Míg a magasan 
kvalifikált szülők csoportjában a minimum érettségivel rendelkezők aránya az apa esetében a 
minta 55 százalékában, az anya esetében pedig a minta 77 százalékában van. 

A vallásosság mérése a kérdőívben, ahogyan a legtöbb nagymintás survey felmérésben, az 
önbesorolásra és a vallásgyakorlásra vonatkozó kérdésekkel történt. Mivel az, hogy valaki 
vallásosnak tartja-e magát, akár az egyház szerint, akár a maga módján, nem szükségképpen 
jár együtt a templomba járás gyakoriságával. Hiszen míg a rendszeresen (hetente, havi több-
ször) templomba járó fiatalokhoz a válaszadóknak csupán a 10,7 százaléka tartozik (63% 
ritkábban/családi alkalmakkor vagy ünnepekkor; 25% soha), addig a magát egyház szerint 
vagy a maga módján vallásosnak tartó fiatalok aránya 53 százalék. Ezért lehetőségeimhez 
mérten a vallásos motivációt inkább az önbesorolásra vonatkozó kérdéssel szeretném megra-
gadni.

Médiafogyasztás
A médiafogyasztás dimenzióban a kutatás kérdőívében három lehetséges indikátor talál-

ható. Az egyik a különböző televíziós csatornákon közvetített hírműsorok figyelemmel kísé-
résének gyakoriságára, a második a különböző politikai háttérműsorok nézésének gyakorisá-
gára, a harmadik pedig a különféle napilapok olvasásának gyakoriságára vonatkozik. Mind-
három változó csoport esetében a válaszokhoz a 0 értéket kódoltam, ha soha sem nézi adott 
híradót, politikai háttérműsort vagy soha sem olvassa adott hírlapot, és 1 értéket adtam hozzá, 
ha valamilyen gyakorisággal nézi vagy olvassa azokat. Ezt követően mindhárom esetben a 
pontszámokat összeadva az egyes változó csoportokon belül létrehoztam három új változót, 
melyek rendre a következők: Hírműsor nézés (0-10), Politikai háttérműsor nézés (0-8) és 
Újságolvasás (0-7).� A médiafogyasztás változóm ezek után úgy jött létre, hogy az imént 
felsorolt három változó bevonásával, klaszter-analízissel létrejött egy intenzív és egy alacsony 
médiafogyasztó csoport.

. � Mivel az „egyéb hírműsor”, a „más közéleti műsor” és az „egyéb újság” esetén sok volt a hiányzó adat, ezért 
ezeket nem vettem be a klaszterek szerkesztésekor a változók közé.
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4. táblázat
A médiafogyasztás klasztercsoportjai (K-Means klaszter-analízis, klaszter-középpontok)

Alacsony médiafogyasztók 
(N=2943)

Intenzív médiafogyasztók 
(N=2213)

Politikai háttérműsor nézés 2,99 4,77
Hírműsor nézés 3,46 5,87
Újságolvasás 1,71 4,72

Ezen kívül, mivel külön vizsgálom majd az előítéletesség és a híradó megtekintése, illetve 
a politikai háttérműsorok figyelemmel követése közötti összefüggést, mindkét változó cso-
porton belül klaszter-elemzést végeztem, megkülönböztetve így az intenzív és kevésbé inten-
zív híradónéző, illetve politikai háttérműsor néző fiatalokat.

Ezen túlmenően, mivel a kérdőívben nem szerepelt konkrétan az internet használatra vo-
natkozó kérdés, viszont a médiafogyasztás kapcsán nehezen hagyható ma figyelmen kívül, 
egy kompromisszumos megoldással arra jutottam, hogy az otthoni internet-hozzáférésre vo-
natkozó változót emelem be az elemzésbe. Ennek legfőbb indoka az, hogy a könnyebben 
elérhető otthoni hozzáférés nagy valószínűséggel gyakoribb internetezéssel jár együtt.

3. a hiPotézisek vizsgálata

Szocio-kulturális és területi jellemzők az előítéletesség alakulásában
Több, már a fentiekben hivatkozott fiatalokkal végzett kutatás bizonyította az életkor meg-

határozó szerepét az előítéletesség mértékének tekintetében. Az 1992-ben, 10-17 éves fiata-
lokkal készült, országos reprezentatív vizsgálat tanulsága szerint az intolerancia mértéke 
egyenes arányban növekszik az életkorral, azonban a nemnek nem volt szignifikáns hatása az 
előítéletességre nézve (Murányi, 1998). Mit mutatnak vajon az adatok a középiskolások kör-
ében?

5. táblázat
Előítéletesség a szocio-kulturális jellemzők mentén (sorszázalékban, faktorszkór-átlagokban)

Intoleráns csoport Toleráns csoport Kisebbségek elfogadása

Fiú
Lány

30
18

70
82

-0,2196
0,2195

14-15 éves
16-17 éves
18-19 éves

26
23
20

74
77
80

0,0264
-0,0312
0,0441

Budapest
megyeszékhely
nagyváros
kisváros
község

18
20
28
26
26

82
80
72
74
74

0,2273
0,0343
-0,0731
-0,1138
0,0153
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A táblázatból kitűnik, hogy igaz, nem túl nagy léptékben, de az életkor előrehaladtával a 
padtársként való elfogadás-elutasítás tekintetében csökken az intoleráns csoportba tartozók 
aránya, ellentétben a fent említett szintén hasonló korcsoportot reprezentáló kutatás eredmé-
nyeivel. Továbbá az is jól megfigyelhető, hogy a nem, mint független változó beemelésekor 
jelentős különbség rajzolódott ki a fiúk és lányok esetében, hiszen majdnem kétszer annyi fiú 
tartozik az intoleráns csoportba, amennyi lány. Az állandó lakóhellyel kapcsolatosan elmond-
ható, hogy a leginkább urbanizált településeken; a fővárosban illetve a megyeszékhelyeken 
élő fiatalokat jellemzi leginkább a kisebbségekkel szembeni toleránsabb viszonyulás, az el-
fogadás főkomponens faktorszkór-átlaga is itt veszi fel a legmagasabb pozitív értékeket. Az 
azonban elgondolkodtató, hogy a nagyvárosban miért szökken a legmagasabbra az intolerán-
sak aránya, a kisvárosban és a községekben élőkhöz képest. Ezen túlmenően szót kell ejtenünk 
arról is, hogy a fiatalok előítéletessége és lakóhelyük regionális elhelyezkedése között is több 
vizsgálat tárt már fel összefüggést (Murányi, 1998). Ahogyan már az elméleti részben is el-
hangzott, a többség-kisebbség relációban egyrészt az adott régió gazdasági-kulturális fejlett-
sége, másrészt adott területen belüli cigány lakossági arány is fontos szerepet játszhat. Ezért 
elkerülhetetlennek tartom, hogy megnézzem, miként alakul ez a kapcsolat a magyar középis-
kolások körében.

6. táblázat
Az előítéletesség klasztercsoportjai és az elfogadás főkomponens az egyes megyék szerint (oszlop-szá-
zalékban és faktorszkór-átlagokban)

Megye Intoleráns csoport Toleráns csoport Kisebbségek elfogadása

Budapest 12 17 0,1613

Baranya 16 19 0,1026

Fejér 28 31 -0,0267

Hajdú-Bihar 21 17 -0,0817
Szabolcs-Szatmár-

Bereg 23 1� -0,1246

A kapott eredmények jól illeszkednek a már említett vizsgálat tanulságához, hiszen jól 
látszik, hogy az intoleráns klasztercsoportba tartozó fiatalok 44 százaléka a Magyarország 
keleti régiójához tartozó két megyében él. Azt is ki kell emelnünk, hogy a kisebbségek elfo-
gadásának főkomponenséhez kapcsolódó faktorszkór-átlag negatív értéket vett fel Fejér me-
gyénél is. Valamint az is jól látszik, hogy a budapesti iparvidék régiójához tartozó két terüle-
ten, Fejér megyében és a fővárosban él az elutasítók csoportjának 40 százaléka. Ez a tenden-
cia azért érdekes, mert a témában meghatározónak tekinthető Kemény István nevéhez fűződő 
vizsgálat szerint a keleti régióban a legmagasabb, 5 százalék körüli, a budapesti iparvidéken 
pedig szinte a legalacsonyabb, 2 százalék alatti a cigányok össznépességen belüli aránya 
(Havas-Kemény, 1995). Nagy valószínűséggel az elmaradottabb keleti régióban magyaráz-
ható a kapott eredmény azzal, hogy a gazdaságilag fejletlenebb térségben, ahol az életszínvo-
nal és az iskolázottság szintje alacsonyabb az emberek hajlamosabbak a bűnbakképzésre, és 
a magas cigány lakossági arány jobban valószínűsíti a konfliktusok kialakulását is a többség 
és kisebbség között. Az előítéletesség oka fejlettebb régióban, ahol szinte a legalacsonyabb a 
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roma lakosság aránya, Murányi István magyarázata szerint is, ahogy már fentebb is jeleztem, 
az illuzórikus korreláció (Murányi, 2006).

Az iskolatípus és az előítéletesség kapcsolata
A következőkben arra keresem a választ, hogy vajon az általam vizsgált középiskolás di-

ákok körében is megvalósul-e az a tendencia, mint a már sokat emlegetett 10-17 évesek ku-
tatásban is bebizonyosodott, hogy különbség van a fiatalok különböző kisebbségi csoportok-
hoz való viszonyában aszerint, hogy milyen képzési típusba tartoznak. Vagyis valóban tole-
ránsabbak-e a gimnáziumba járó fiatalok?

7. táblázat
Az előítéletesség klasztercsoportjai és az elfogadás főkomponens az iskolatípus szerint (oszlop-száza-
lékban és faktorszkór-átlagokban)

Iskolatípus Intoleráns csoport Toleráns csoport Kisebbségek elfogadása

gimnázium 30 40 0,1012
szakközépiskola 44 40 -0,0987
szakiskola 26 20 -0,0080

Valóban elfogadóbbak a gimnáziumban tanuló fiatalok, hiszen egyrészt az intoleráns cso-
portban 10 százalékkal kevesebb gimnazista van, mint a toleráns klasztercsoportban, míg a 
szakközép vagy szakiskolában tanulók az előítéletes csoportban vannak felülreprezentálva. 
Másrészt pedig a kisebbségek elfogadása főkomponens faktorszkór-átlagának értéke csak az 
előbbi esetben mutat pozitív értéket.

A szülők iskolázottsága és az előítéletesség kapcsolata
A második hipotézisemben azt állítottam, hogy azok a fiatalok, akik magasan kvalifikált 

szülői háttérrel rendelkeznek, egyrészt kevésbé viseltetnek előítéletességgel a más nemzeti-
séghez vagy etnikumhoz tartozó kortársaik iránt, másrészt a médiafogyasztás kevéssé van 
hatással a mássághoz való viszonyuk milyenségére.

Úgy tűnik, hogy igaznak bizonyult az az állítás, hogy a magasan iskolázott szülők gyerekei 
kevésbé előítéletesek. Hiszen egyrészt, ahogyan az alábbi táblázat mutatja, a magasan kvali-
fikált szülői háttérrel rendelkezők klasztercsoportjának kicsivel több, mint az ötöde tartozik 
csupán azok közé a fiatalok közé, akik elutasítják az „idegen” padtárs lehetőségét. Másrészt 
nem túl nagy értékkel ugyan, de az elfogadás főkomponens faktorszkór-átlaga is pozitív elő-
jellel.rendelkezik.

8. táblázat
Az előítéletesség klasztercsoportjai és az elfogadás főkomponens szülők iskolázottságának függvényében 
(sorszázalékban, faktorszkór-átlagokban)

Szülők végzettsége Intoleráns csoport Toleráns csoport Kisebbségek elfogadása

magas 22 78 0,0185
alacsony 26 74 -0,0335
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A következőkben azt kell megállapítani, hogy vajon a magasan kvalifikált szülők gyerme-
kei körében miként alakul a médiafogyasztás és az előítéletesség kapcsolata. Az adatok alap-
ján elmondható, hogy a várt eredmény született, hiszen mind az intenzív, mind pedig a kevés-
bé intenzív médiafogyasztók klasztercsoportjában a magasan iskolázott szülői háttérrel ren-
delkező, intoleráns fiatalok aránya közel azonos. Bár első pillantásra úgy tűnik, hogy a 
hipotézisem igaznak bizonyult, a biztonság kedvéért érdemes megnézni: hogyan alakul a 
médiafogyasztás a magasan és az alacsonyan kvalifikált szülői háttérrel rendelkezők esetében. 
Úgy tűnik, nem vontam le elhamarkodott következtetést, hiszen az eredmények azt mutatják, 
hogy a magasan iskolázott szülők gyerekei mind az alacsony, mind az intenzív médiafogyasz-
tók klasztercsoportjaiban felülreprezentáltak. Ezen kívül hozzá kell tennem, hogy bár fontos-
nak tartottam volna megvizsgálni az internet-használat és az előítéletesség közötti összefüggést, 
ahogy már fentebb jeleztem, konszenzusos megoldásként az otthoni internet-hozzáférést te-
kintettem ebben az esetben független változónak. Úgy tűnik, hogy azoknak a fiataloknak, akik 
rendelkeznek otthoni hozzáféréssel, csupán a 22 százaléka tartozik az intoleráns csoportba, 
míg a 78 százaléka a toleráns csoport tagja. Ugyanakkor meg kell jegyeznem, hogy hasonló-
an alakult a helyzet azok esetében is, akiknek nincsen otthon internet-hozzáférése. Tehát azt 
kell mondanunk, hogy habár az intenzív médiafogyasztók között a magasan iskolázott szülők 
gyerekei felülreprezentáltak, ugyanakkor kevésbé intoleránsak a mássággal szemben. Az in-
tolerancia így végső soron nem is annyira a médiafogyasztással, mint inkább a szülők isko-
lázottságával függ össze. S ez alátámasztja Murányi István és Szabó Ildikó vizsgálatát, mi-
szerint a médiafogyasztás, mint a rituális sűrűség egyik komponense, az életforma egyik in-
dikátora, éppen hogy a toleranciát valószínűsíti, nem pedig az elutasítást (Murányi, Szabó 
2007).

Az előítélet és a vallásosság kapcsolata
Az előítéletesség vizsgálatakor releváns kérdés, hogy vajon a vallásosos orientáció milyen 

kapcsolatban áll a mássággal szembeni intoleranciával. Már jeleztem korábban, hogy ebben 
a kérdéskörben nem hanyagolható el, hogy vajon úgynevezett külső vagy belső vallásosságról 
van-e szó. Esetemben azonban sajnos nincs mód ilyen megkülönböztetésre, hiszen a kutatás-
hoz felhasznált kérdőívben, ahogy már említettem, csupán az önbesorolásra illetve a temp-
lomba járás gyakoriságára vonatkozó kérdés szerepelt. Ezért abból indulok ki, hogy ha vala-
ki azt mondja, hogy vallásosnak tartja magát, azt belső meggyőződésből teszi, vagyis magá-
énak tekinti azokat az erkölcsi és morális elveket is, amelyeket a keresztény vallás képvisel, 
köztük a „szeresd felebarátodat” alapelvet, a másokkal való toleranciát.

9. táblázat
Az előítéletesség klasztercsoportjai és az elfogadás főkomponens a vallásos önbesorolás szerint (oszlop-
százalékban és faktorszkór-átlagokban)

Vallásossága Intoleráns csoport Toleráns csoport Kisebbségek elfogadása

„egyház szerint” 7 7 0,0537

„maga módján” 4� 46 0,0857

„bizonytalan” 10 12 -0,0354

„nem vallásos” 30 30 -0,0819

„elutasítja” 6 3 -0,4127
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A vallásosság szempontjából való önbesorolásra adott válaszok megoszlása mind az into-
leráns, mind pedig a toleráns fiatalok klasztercsoportjain belül szinte azonos mértékű, ellenben 
a kisebbségek elfogadásának faktorszkór-átlaga csak a magukat valamilyen módon vallásos-
nak tartó fiatalok esetében vett fel pozitív értéket. Tehát az elgondolásom, ha nem teljes 
mértékben ugyan, kissé ambivalens módon, de igazolást nyert arra nézve, hogy a vallásos 
fiatalok érzékenyebbek a kisebbségek problémáira, tehát elvben kevésbé elutasítóak, azonban 
a gyakorlatban, egy mindennapi élethelyzetben, a padtársi szerepben már nem különböznek 
a magukat kevésbé vallásosnak tartó kortársaiktól. A teljesség kedvéért azonban, úgy gondo-
lom, utána kell járnom, hogy hogyan alakul a helyzet, ha a vallásgyakorlás szempontjából is 
megvizsgálni.a.dolgot.

10. táblázat
Az előítéletesség klasztercsoportjai és az elfogadás főkomponens a vallásgyakorlás szerint (oszlop-
százalékban és faktorszkór-átlagokban)

Intoleráns csoport Toleráns csoport Kisebbségek elfogadása
„minimum hetente” 7 6 0,1167
„havi többször” 4 4 0,1700
„ritkábban” 8 10 0,0481
„csak ünnepekkor” 14 13 0,0165
„családi alkalom” 36 42 0,0164
„soha” 29 23 -0,1232

A fenti táblázat alapján látszik, hogy a válaszok megoszlása az előítéletes és toleráns cso-
portok esetében hasonló eredmények születtek, mint az önbesorolás esetén, habár az intoleráns 
csoportban nem sokkal ugyan, de többen vannak, akik soha sem járnak vallási összejövete-
lekre a toleráns csoporthoz képest. Azonban az elfogadás főkomponens csak a templomba 
soha sem járók esetén vett fel negatív értéket, valamint a rendszeres résztvevők esetén a töb-
bihez képest a legnagyobb értékű a kisebbségek elfogadásának faktorszkór-átlaga. Így ebben 
az esetben is megállapíthatjuk, hogy a vallási összejöveteleken való rendszeres részvétel inkább 
a kisebbségekkel kapcsolatos problémakörökre való érzékenységet valószínűsíti.

Hírműsor, politikai háttérműsor és az előítéletesség kapcsolata
Mielőtt utánajárnék annak, hogy harmadik hipotézisem, miszerint a gyakori és rendszeres 

hírfogyasztás a kisebbségekkel szembeni toleráns viszonyulást valószínűsíti, szeretnék arra a 
László Miklós által hivatkozott, 2005-ben bonyolított Tárki-kutatásra utalni, amely a 12-18 
éves fiatalok korcsoportját országosan reprezentálja. Hiszen ennek a felmérésnek az eredmé-
nyei azt mutatják, hogy a magyar fiatalok számára a híradók a leginkább megbízható infor-
máció közvetítők, s megkérdezett fiatalok több mint fele azt mondta, hogy megtekintette a 
kérdezést megelőző napon a hírműsort valamelyik csatornán (idézi László 2005: 62). Ezzel 
némiképp összhangban a középiskolások körében végzett felmérés adatai arról tanúskodnak, 
hogy valóban elenyésző azoknak a fiataloknak a száma, akik soha, semmilyen csatornán nem 
néznek híradót: mindössze egy százalék nyilatkozott így. Továbbá az is jó eredménynek érté-
kelhető, hogy minden ötödik fiatal minimum három különböző csatornán megtekinti a híradót 
valamilyen gyakorisággal. Ez is illeszkedik valamelyest a már említett László-kutatás meg-
állapításához, miszerint a fiatalok egy része párhuzamosan nézi a híradásokat több csatornán, 
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hiszen tisztában vannak azok esetleges fogyatékosságaival. A tájékozottság, a nyitottság pedig 
valamilyen tekintetben visszaszorítja a mássággal szembeni intoleranciát, itt szeretnék utalni 
ismét a rituális sűrűség és az előítélet közti kapcsolat vizsgálatára (Murányi, Szabó 2007).

A híradók nézésének (0-10) a középiskolások közötti átlagpontja 4,5.  A következőkben 
azokat a fiatalokat, akik 5 fölötti ponttal rendelkeznek, intenzív hírfogyasztóknak tekintem. 
Ők alkotják a válaszadók 30 százalékát. A másik 70 százalék 1-5 híradót néz valamilyen 
gyakorisággal. A politikai háttérműsorok megtekintésének (0-8) átlagpontja pedig 4. A vá-
laszadó fiataloknak a 4 százaléka nyilatkozott úgy, hogy egyáltalán nem szokott nézni politi-
kai műsorokat.

11. táblázat
Előítéletesség klasztercsoportjai és az elfogadás főkomponens a híradó nézés csoportjai szerint (oszlop-
százalékban és faktorszkór-átlagokban)

Intoleráns csoport Toleráns csoport Kisebbségek elfogadása

1. hírnézés csoport (1-5) 72 70 -0,0324
2. hírnézés csoport (6-10) 28 30 0,1030

Az eredmények azt mutatják az intoleráns és toleráns fiatalok klasztercsoportjaiban, hogy 
a híradó-nézés gyakorisága és a között, hogy az illető elfogadja-e padtársnak valamilyen 
külcsoporthoz tartozó kortársát, nincsen kapcsolat. S erre utal a Pearson-féle korrelációs együtt-
ható is, amely nem jelez szignifikáns kapcsolatot, azonban kisebbségek elfogadása főkompo-
nens esetén a korrelációs együttható értéke 0,289 (p ≤0,01). Valamint a táblázatban látható, 
hogy a főkomponens faktorszkór-átlaga pozitív előjelű az átlagosnál több híradót néző fiata-
lok csoportjában. Tehát azt mondhatjuk, hogy azok a fiatalok, akik rendszeresen, több csator-
nán figyelemmel kísérik a hírműsorokat, érzékenyebbek a kisebbségekkel kapcsolatos jogi és 
emberi problémáira.

Másik feltételezésem – miszerint a politikai háttérműsorok nézése a kisebbségekkel szem-
beni intoleranciát valószínűsíti – nem hozta a várt eredményt: nincsen kapcsolat az előítéle-
tesség és a politikai háttérműsorok figyelemmel kísérése között, s ez esetben a kisebbségek 
elfogadása esetén sem mutatható ki korreláció. Ezek szerint ezt a hipotézist nem sikerült bi-
zonyítani.

4. a kisebbségek elfogadásáNak magyarázó modellje

A kisebbségek elfogadásának magyarázatához többlépéses lineáris regresszió elemzést 
használok, ahol a függő változó a kisebbségek jogi és erkölcsi szempontból – mondhatni 
„elviekben” – való elfogadását reprezentáló főkomponens lesz. A magyarázó változók első 
csoportját a szocio-kulturális változók alkotják: a nem, az életkor, az állandó lakóhely és az 
iskolatípus.6 A második csoportba tartozik családi hátteret reprezentálandó a szülők iskolai 
végzettsége, valamint a vallásosság önbesorolásra és vallásgyakorlásra vonatkozó kérdései.7.
A harmadik csoportban az előítéletesség úgynevezett „gyakorlati” dimenziójára vonatkozó 

. 6 A szocio-kulturális változók az elemzés által megkívánt dummy változók: nem (1-férfi, 0-nő); lakóhely (1- 
nagyobb város, 0-kisváros, község); életkor (születési év); iskolatípus (1-gimnázium, 0- nem).

. 7 Kulturális háttér és vallásosság: szülők végzettsége (1-magas, 0-alacsony); vallásossága (1-igen, 0-bizonyta-
lan/nem); milyen gyakran jár vallási összejövetelre? (1- hetente/havonta többször, 0-ritkán/soha).
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változók.szerepelnek:.a.padtársként.való.elfogadás.8A negyedik, utolsó lépésben a médiafo-
gyasztásra vonatkozó változókat vonom be az elemzésbe.9

12. táblázat
Regressziós modell: szocio-kulturális magyarázó változók (stepwise method, béta-együtthatók)

Nem - 0,219
Lakóhely 0,049
Magyarázott variancia (százalék) 5,1

Úgy tűnik, hogy az első modellben a szocio-kulturális jellemzők közül csak a nemnek és 
a lakóhelynek van szignifikáns hatása. Vagyis azt mondhatjuk, hogy a kisebbségek jogi és 
erkölcsi perspektívában való elfogadása a valamilyen nagyvárosban élő lányokra jellemző. A 
modell magyarázó ereje ugyan nem túl nagy, csak kevéssel nagyobb, mint 5 százalék.

13. táblázat
Regressziós modell: szocio-kulturális, családi háttér és vallásosság magyarázó változók (stepwise met-
hod, béta-együtthatók) 

Nem -0,208
Lakóhely 0,051
Vallásosság 0,081
Magyarázott variancia (százalék) 5,5

A második modellben azt látjuk, hogy csak az önbesorolás szerinti vallásosság változónak 
van szignifikáns hatása, így csak ez maradt benn a másodszor bevont változó blokkból. Tehát 
ez azt jelzi, hogy ha valaki alapvetően vallásosnak tartja magát, demokratikusabb szemlélet 
jellemzi a kisebbségekhez való viszonyában is. Ennek köszönhetően, ha nem is túl sokat, de 
valamennyit javult a modell magyarázó ereje is.

. 8 Előítéletesség változók: zavarna-e ha a padtársad arab, cigány, finn… stb. lenne? (1-igen, 0-nem)

. 9 Médiafogyasztás változók: Milyen gyakran nézel hírműsort az m1/m2, RTL, TV2, Duna… stb. csatornán? 
(1- nézi, 0-nem); Milyen gyakran nézed a következő politikai háttérműsorokat: Aktív, Politikai barométer… 
stb.? (1-nézi, 0-nem); Milyen gyakran olvassa: Blikk, Népszava… stb.? (1-olvassa, 0-nem)
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14. táblázat
Regressziós modell: szocio-kulturális, családi háttér és vallásosság, előítéletesség magyarázó változók 
(stepwise method, béta-együtthatók)

Nem -0,141

Lakóhely 0,050

Vallásosság 0,072

Padtárs: cigány -0,255

Padtárs:.zsidó -0,083

Padtárs:.román -0,063

Padtárs: szerb -0,043

Padtárs: kínai -0,048

Padtárs: finn 0, 062

Padtárs: arab -0,042

Padtárs:.szlovák -0,037

Magyarázott variancia (százalék) 21,3

Az előítéletesség közelség-távolság dimenziójának bevonásával észre kell vennünk, hogy 
15,5 százalékkal növekedett meg a kisebbségek elfogadásának magyarázata. Valamint úgy 
látszik, hogy abban az esetben, ha valaki egy hétköznapi szituációban (padtárs-szerep) nem 
viselkedik elutasítóan a táblázatban feltüntetett kisebbségi csoporthoz tartozó kortársával, 
akkor az előítéletesség morális dimenziójában is elfogadó lesz.

15. táblázat
Regressziós modell: szocio-kulturális, családi háttér és vallásosság, előítéletesség, médiafogyasztás 
magyarázó változók (stepwise method, béta-együtthatók)

Nem -0,141

Lakóhely 0,043

Vallásosság 0,060

Szülők végzettsége 0,052

Padtárs: cigány -0,267

Padtárs:.román -0,080

Padtárs:.zsidó -0,089

Padtárs: kínai -0,064

Padtárs: finn 0,060

Padtárs: szerb -0,060

Újságolvasás: Népszabadság 0,058

Hírműsor-nézés: CNN 0,051

Magyarázott variancia (százalék) 22,2
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A médiafogyasztásra vonatkozó változócsoport bevonása után újabb 1,2 százalékkal nőtt 
a magyarázott variancia. S érdekes módon a szülők iskolai végzettsége is szignifikáns részt 
magyaráz a függő változóból. Ez feltételezhetően azért tért vissza a modellbe, mert ahogy már 
fentebb volt róla szó, a szülők iskolai végzettsége hatással van az előítéletességre, mégpedig 
a magasan kvalifikált szülői háttér a kisebbségek elfogadásának irányába hat. A modellből 
kitűnik, hogy sem a hazai kereskedelmi televíziós csatornákon, sem pedig a tárgyilagosabbnak 
és hitelesebbnek ítélt közszolgálati televíziók által közvetített hírműsoroknak nincs hatásuk 
a fiatalok kisebbségekkel szembeni humánus viszonyulás kialakításában, szemben a nemzet-
közi csatorna híradójával, amely pozitívan korrelál a kisebbségek elfogadásának főkompo-
nensével. A politikai háttérműsorok teljes egészében kiestek a modellből, ami megerősíti, 
hogy az utolsó hipotézisem valóban nem állta meg a helyét.

Összefoglalás

A magyar fiatalokat célzó legtöbb szociológiai kutatásnak, melyek közül néhányról már 
szót ejtettem az eddigiekben, kétség kívül hangsúlyos témája az előítéletesség. Azért sem 
elhanyagolható kérdéskör ez, mert nehezen kiküszöbölhető a kisebbségekkel szembeni into-
lerancia kialakulása a felnőtt társadalom alapvetően elutasító miliőjében való felnövekedés 
során.

Somlai Péter (1997) értelmezésében a szocializációs folyamathoz tartozik egyrészt a tár-
sadalomba való beilleszkedés, az elvárt viselkedésminták elsajátítása, mellyel párhuzamosan 
kialakul a fiatalok azonosságtudata, melynek szerves részét képezi a külcsoportok megítélése, 
a hozzájuk fűződő viszony létrejötte. Ez a korántsem konfliktusoktól mentes folyamat pedig 
komoly identitáskrízis kialakulásával jár együtt (Murányi 2006). Mindazonáltal a szocializá-
ció kétpólusú folyamat, hiszen egyidejűleg a kulturális átörökítés aktusa is (Somlai 1997).

Dolgozatom központi témája az előítéletesség mellett az, hogy a média, mint szocializá-
ciós tér, hogyan kapcsolódik be a fiatal nemzedék mássághoz fűződő beállítódásának, viszo-
nyának a formálódásába. Ez azért lényeges kérdés, mert mára a média a „szabadidős érdek-
lődés központi.eleme (McQuail 2003: 13)”, s ennek köszönhetően a közösségi értékek átadá-
sának meghatározó közege lett (Angelusz 2000).

A magyar középiskolások országosan reprezentatív mintáján (N=7029) végzett vizsgáló-
dásaim során, a szakirodalom már kiemelt kutatásaihoz idomulva, elkerülhetetlennek tekin-
tettem megnézni, hogy vajon hogyan alakul a külcsoportokhoz való viszony az olyan szocio-
kulturális jellemzők mentén, mint a nem, az életkor, az állandó lakóhely, a vallásosság, az 
iskolatípus és a szülők iskolázottsága. Az eredmények igazolják az eddigi kutatások megál-
lapításait: a kevésbé urbanizált településen (kisváros, község) élő, alacsony iskolázottságú 
szülői háttérrel rendelkező, szakközép- vagy szakiskolába járó és önmagát inkább nem vallá-
sosnak tartó fiúk valóban intoleránsabbak a különféle külcsoportokhoz tartozó kortársaikkal 
szemben. Az életkor esetében azonban az a tendencia rajzolódott ki, hogy az életkor előreha-
ladtával kevésbé nagy az elutasítás az „idegen” padtárs gondolata iránt.

Az előítéletesség társadalmi távolságtartás (padtárs-szerep) dimenziójában a várt végki-
fejlettel ellentétben azonban nem volt kimutatható kapcsolat a hírműsorok megtekintésének 
vagy a politikai háttérműsorok nézésének gyakoriságát és a fiatalok intoleranciáját illetően.

Abban a tekintetben viszont kissé másként közelíthetjük meg a kérdést, hogy a középis-
kolások mennyire érzékenyek a kisebbségek jogi és erkölcsi értelemben vett problémáira, 
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azaz mennyire tartják fontosnak a rasszizmus-ellenességet, a másság elfogadását, a kisebbsé-
gek védelmét és a kisebbségi jogok érvényesülését. Az általam elvégzett, többlépéses lineáris 
regresszió-elemzés tanulsága szerint a nemnek, az állandó lakóhelynek, az önbesorolás sze-
rinti vallásosságnak, a közösségi vallásgyakorlatnak és a szülők iskolázottságának volt szig-
nifikáns hatása a szociokulturális háttérváltozók közül. Az derült ki, hogy egyrészt a magasan 
kvalifikált szülői háttérrel rendelkező, városban élő, önmagát vallásosnak tartó lányok az el-
fogadóbbak a kisebbségekkel szemben. Másrészt kiemelendő, hogy azok a fiatalok, akiket 
nem zavarna, ha a padtársa cigány, román, zsidó, kínai vagy szerb lenne, azaz a vizsgált kö-
zépiskolások által a leginkább elutasított csoportokhoz tartozna, egyértelműen együtt jár a 
kisebbségek „demokratikusabb” szemléletével.

Érdekes eredmény született a médiafogyasztással kapcsolatosan az iménti modellben, 
hiszen a bevont változók közül a CNN televíziós csatornán való hírműsor megtekintése, va-
lamint a mintába került hírújság olvasása pozitívan korrelált a kisebbségek elfogadásának 
főkomponensével. A magyarázat egyrészt az lehet, hogy, ahogy már hivatkoztam László (2005) 
kvalitatív kutatására, a magyar fiatalok kiforrott és határozott elképzelésekkel és elvárásokkal 
rendelkeznek a hírműsorok tárgyilagosságát, megszerkesztettségét illetően, s ebből fakadóan 
az ezzel kapcsolatos hiányosságokat észlelik is. Az, hogy a nemzetközi, kizárólag hírműso-
rokra specializálódott CNN csatornán való hírnézés pozitívan korrelál a kisebbségek elfoga-
dásával, alátámasztja az előbbieket. Másrészt pedig, az imént említett kutatással összefüggés-
ben, nem tekinthető véletlennek az sem, hogy a felsorolt sajtótermékek közül a modellben 
csak az adott hírújság (a Népszabadság) maradt bent, mint a kisebbségek demokratikus szem-
léletének magyarázó változója. 

Az eredmények pedig azt jelzik, hogy a kisebbségek problémáira való érzékenység irá-
nyában hat az említett médiatermékek fogyasztása, s nem pedig az intoleráns viszonyulással 
jár együtt.
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Márkus Zsuzsanna.

KÁRPÁTALJAI KÖZÉPISKOLÁSOK 
IDENTITÁSDIMENZIÓI1

Bevezetés

A kisebbségek megmaradásáért folytatott mindennapi küzdelemben három, egymással 
szorosan összefüggő, de egyenként is kulcsfontosságú tényező játszik döntő szerepet: a nyelv, 
az oktatás és a politika. A nyelv megőrzése gyakorlatilag egyet jelent a közösség megmara-
dásával, az asszimiláció elkerülésével, ugyanis a nyelv a kommunikáció eszköze, a nemzeti 
identitás és a közösségi összetartozás szimbóluma. Az oktatásnak, az anyanyelvi iskolázta-
tásnak meghatározó szerepe van a nyelvmegtartásban, továbbá abban is, hogy a felnövekvő 
nemzedékek a nyelvcsere és a beolvadás vagy pedig a nemzeti értékek megőrzése és tovább-
adása mellett döntenek. A politika pedig az a „szükséges rossz”, amely nélkül nem beszélhe-
tünk kisebbségről mint közösségről. A politika az, ami meghatározza, milyen nyelvi jogai 
vannak a közösségnek, milyen szinten lehet jelen az oktatásban a kisebbség nyelve, és hogy 
az iskola rejtett tantervei révén milyen társadalmi célok elérésére érdekében használja fel a 
nyelvet és az oktatást (Beregszászi, Csernicskó, Orosz 2001).

Tanulmányomban e három tényező hatását szeretném vizsgálni a kárpátaljai magyar kö-
zépiskolások életében. A nemzeti identitás kialakításában talán az oktatásnak van a legnagyobb 
szerepe, mivel az iskola mind a nyelvhasználat, mind pedig a kisebbségi politizálás egyik 
meghatározó színhelye. Ukrajna nemzeti politizálásában kiemelten kezeli saját oktatásügyét. 
Más intézkedések mellett a nemrég bevezetett oktatási reformjai az egységes nemzetállam 
kialakítását szolgálják. Ezek a lépések azonban a kemény munkával kiépített kárpátaljai ma-
gyar oktatási hálózatot alapjaiban veszélyeztetik.

Emiatt helyeztem kutatásom középpontjába a kárpátaljai magyar oktatásügyet. Arra keres-
tem a választ, hogy a két vizsgált középiskola diákjainak életében, nemzeti identitásának ki-
alakulásában és megőrzésében miképp van jelen az anyanyelvi oktatás, milyen befolyásoló 
hatással bír, továbbá, hogy a vizsgált jelenségben milyen különbségek vannak a két középis-
kola diákjai között. Ezen kívül vizsgáltam azt is, hogy milyen tipikus attitűdök alakultak ki a 
teljes magyar nemzettel, Magyarországgal és más közösségekkel kapcsolatban.

. 1 Köszönöm Prof. Dr. Szabó Ildikónak a dolgozatom elkészítéséhez nyújtott segítségét.



84

Nemzeti identitás és nemzeti szocializáció 

Romsics Ignác szerint a nemzet mai szóhasználata valamilyen történelmileg kialakult 
tartós emberi közösséget jelent, amelyet különböző sajátosságok kötnek össze és különböz-
tetnek meg más közösségektől. Ezeknek a sajátosságoknak pontos és általános érvényű meg-
határozása eddig senkinek sem sikerült, és a történelmi fejlődés bonyolultsága és a nemzetté 
válás különböző útjai miatt valószínűleg soha nem is fog. Az egyes meghatározásokban fel-
sorakoztatott ismérvek (a közös származás, nyelv, vallás, kultúra, történelmi emlékezet és 
mítoszrendszer, terület, gazdaság, állam- és jogrendszer) különböző kombinációi ugyanis 
sohasem fedik teljesen a magukat nemzetként tételező közösségek összességét (Romsics 1998, 
9).

A nemzet politikai fogalma azokban az országokban alakult ki legkönnyebben, amelyekben 
az etnikai határok egybeestek az államhatárokkal. Magyarországon ez a folyamat többször is 
végbement. A 20. század történelmi változásai újra és újra átrajzolták a közép-európai orszá-
gok határait, minek következtében több millió ember kötődik olyan közösségekhez, melyek-
hez csak állampolgári kötelékek fűzik, ugyanakkor saját nemzeti hovatartozásuk szerint pedig 
egy olyan csoporthoz, melynek legnagyobb része egy másik országban él (Szabó, Örkény 
1998.). 

A fentiekben a politikai- és a kultúrnemzet európai ideáltípusáról esett szó. A politikai 
nemzet tagjainak identitása az állam és az egyén viszonya alapján szerveződik, míg a kultúr-
nemzet tagjainak identitása független az állam és az egyén viszonyától: a közös nyelv, a tra-
díciók és közös kultúra az, ami összeköti a tagokat (Szabó, Örkény 1998). „A magyar törté-
nelemben az államnemzeti és a kultúrnemzeti felfogásnak egyaránt megvoltak az előzményei 
és a hagyományai. A trianoni határokkal Magyarországon alapvetően megváltozott a kétféle 
nemzetfelfogás egymáshoz való, nyitott és kényelmes viszonya és perspektívája. A nemzet 
kategorizációjában a közös múlt és a közös politikai jelen szétváltak egymástó” (Szabó, Örkény 
1998: 172).

Murányi István a nemzeti identitás meghatározásában hangsúlyozza, hogy ez nem más, 
mint egy adott nemzet hagyományaival, értékrendjével való azonosulás, melynek alapján az 
egyén az adott nemzet tagjának érzi magát. Továbbá „a hovatartozással és az azonosulással 
kapcsolatos érzelmi és gondolati mintákat tartalmazó kommunikációs együttes, szocializáci-
ós fejlemény.” (Murányi 2006: 26).

Közép-Európa térképének az első világháború utáni újrarajzolása sokak számára azt jelen-
tette, hogy a nyelvi-etnikai és az állampolgári hovatartozás szerves összetartozásának meg-
szűntek a politikai akadályai. Ugyanakkor mások számára éppen ellenkezőleg, ez a történel-
mi fordulópont vert éket a kétféle kötelék közzé. Azzal, hogy az első világháború lezárásával 
a korábbi magyar állam polgárainak nagy csoportjai kerültek akaratuk ellenére egy olyan 
állam fennhatósága alá, amelyhez addig sem nyelvi, sem kulturális, sem állampolgári azonos-
ságtudat nem kötötte őket, máig kondicionálódott a térség egyik legfontosabb interkulturális 
problémája, amely a nemzeti hovatartozás és az állampolgárság ellentmondásos, sokszor 
konfliktusokkal teli viszonyához vezetett.

A nemzeti és etnikai hovatartozás és az állampolgárság összeegyeztetése ma már többnyi-
re nem okoz problémát a nyugati világ polgárainak, akár olyan kultúrákhoz tartoznak, amely-
ben az államnemzet-koncepció, akár olyanhoz, ahol a kultúrnemzet-koncepció az elfogadott. 
Ez nem jelenti azt, hogy megszűnt volna minden probléma a többség és a kisebbség viszo-
nyában vagy a különböző etnikai identitással rendelkezők között. De az azonos állampolgár-
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ságúak normája és az állampolgári lojalitással összeférő etnikai azonosságtudat kettőssége 
elfogadottá vált. Az a tény, hogy az állam polgárai nem feltétlenül tartoznak ugyanahhoz a 
nyelvi, nemzetiségi, etnikai vagy vallási csoporthoz, ma már nem terheli meg politikai konf-
liktusokkal a szomszédos államok közötti kapcsolatokat. Ezzel szemben Közép- és Kelet-
Európa meghatározó politikai problémái rendre az állampolgárság és a nemzetiség konfliktu-
sos viszonya és esetleges egybe nem esése mentén élednek újjá (Szabó, Örkény 1998).

Az egyén nemzeti identitásának kialakulása szocializációs folyamat eredménye. Szabó 
Ildikó szerint a nemzeti szocializáció legfontosabb formális színtere az iskola. Az iskola a 
nemzetre mint közösségre vonatkozó értékek és normák közvetítésével formálja a nemzeti 
identitás kialakulását. Igazi jelentősége abban rejlik, hogy a kívánatos tartalmi elemek és 
hatások előre tervezhetőek (Szabó 2009). 

A nemzeti szocializációs folyamat másik fontos színtere a család. A család a személyes 
mintákon, a hétköznapi világ tapasztalatain és evidenciáin keresztül hat a nemzeti identitás 
kialakulására. Ezen kívül a család segít értelmezni az iskola és a médiumok által közvetített 
tartalmakat is (Szabó 2009). 

A nemzeti szocializációban a személyes politikai cselekvések, a megélt események és a 
nemzettel kapcsolatos irodalmi, művészeti és tudományos alkotások mint a kulturális élmények 
forrásai is szerepet játszanak. Szabó Ildikó (2009) szerint a nemzeti szocializáció akkor a 
legharmonikusabb, ha a formális (iskolai, egyházi, katonai) és a nem formális (családi, ta-
pasztalati, kulturális) szocializáció kiegészíti egymást, a magán- és a közösségi történelem 
összekapcsolódik egymással.

A szocializáció legfontosabb közvetítő eszköze a nyelv, amelyet a gyermek a családban 
sajátít el. A gyermek számára a nyelv révén teremtődik meg egy szimbolikus vonatkoztatási 
keret. A nyelv a gondolkodás és a társadalmi környezettel való kapcsolattartás eszköze. Se-
gítségével felidézhetjük a társadalmi valóságot és kifejezhetjük magunkat. A nyelv közvetíti 
a szocializáció normatív, affektív és kognitív tényezőit (Szabó 2000).

A kárpátaljai magyarok identitástudata

A nemzeti identitás fogalma a Közép-Európában élő magyar népcsoportok körében első-
sorban nem etnikai, nem a vérségi összetartozást hangsúlyozó jelentést takar, hanem sokkal 
inkább a kultúrához és az érzelmek világához kapcsolódik.

Csernicskó a kárpátaljai magyarok identitástudatát három empirikus vizsgálat és egy mé-
lyinterjúkat tartalmazó kötet adatai alapján foglalja össze.2 A kutatás szerint a kárpátaljai 
magyarság esetében a magyarsághoz való tartozás büszkeségben, örömben, általában pozitív 
jellegű érzésekben fejeződik ki. A konkrét helyhez kötött identitástudat bizonytalanságára 
utal, hogy a valahová tartozás érzése nagyon alacsony arányban jelent meg a válaszadóknál.

Egy másik szociológiai felmérés3 eredményei alapján is hasonló következtetés vonható le. 
A kárpátaljai magyarság haza-képe meglehetősen ellentmondásos, mivel többféle társadalmi 

. 2 A Budapest székhelyű Teleki László Alapítvány Közép-Európa Intézete hat ország (Szlovákia, Ukrajna, 
Románia, Kis-Jugoszlávia, Ausztria és Magyarország) összesen 2245 felnőtt, magyar anyanyelvű polgára 
körében végzett kérdőíves felmérést a nemzeti azonosságtudatról. Kárpátalján 1992/93 őszén-tavaszán 12 
településen 303 magyar anyanyelvű személyre terjedt ki a felmérés.

. 3 A felmérést a Beregszász székhelyű Spektrum Társadalomkutató Műhely végezte 22 kárpátaljai településen 
300 fő bevonásával.
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közegben élte meg kisebbségi létének évtizedeit. A vizsgálat szerint a kárpátaljai magyarok 
úgy ítélik meg, hogy az ukrán függetlenség ez idáig több rosszat hozott, mint jót, ebből kifo-
lyólag a megkérdezettek mindössze 1,4%-a fogadta el Ukrajnát hazájának, ugyanannyian, 
mint ahányan Európát (ennél kevesebben már csak a Szovjetunióba vágyódtak vissza, az ők 
arányuk 1%). A válaszadók 5,2%-a a teljes magyar nyelvterületen otthon érzi magát. Magyar-
ország mint haza az adatközlők 8,2%-ánál jelenik meg (a 60 év fölötti korosztálynál ez az 
arány elérte a 23,4%-ot, a szórványban élőknél a 13,8%-ot). A bizonytalanságot és a közeg 
idegenségét bizonyítja, hogy a megkérdezettek 10,7%-a úgy érzi, nincs igazi hazája. A kár-
pátaljai magyarság hazaképét elemezve a kutatás vezetője arra a következtetésre jut, hogy a 
régió magyar lakossága megalkotta saját, leszűkített hazafogalmát, „amely szerint a haza nem 
ország, hanem az egykor volt igazi haza letört darabkája, egy szűkebb régió: a szülőföld, az 
a terület, ahol az ember saját hagyományai szerint él, ahol saját anyanyelvét használja, saját 
nemzettársával alkot közösséget” (Kovács 1996: 18). Ez a kialakult hazakép az elemző szerint, 
mert az adatközlők 71,8%-a e mellett döntött. Ugyanakkor ellentmondásosnak tűnik az, hogy 
a megkérdezettek 53%-a számolt be arról, hogy ő vagy valamelyik családtagja valamilyen 
formában foglalkozott már a Magyarországra való áttelepedés gondolatával.

Egy másik kutatás is ezeket a megállapításokat erősíti meg.4 Vagyis a kárpátaljai magyarok 
számára a haza fogalma lokálisan erősen kötött, a közvetlen környezet az, nem pedig elvont 
politikai-politológiai fogalom.

Tehát a kárpátaljai magyarság hazaképe nem államokhoz, hanem szűkebb szülőföldjükhöz 
kötődik. Sajátos helyet foglal el benne Magyarország, amely mint állam szintén nagyon ke-
véssé értékelt, inkább a magyar nemzet szimbólumaként jelenik meg. Mindez következménye 
a kárpátaljai magyarság történelmének. Az országok iránti lojalitás kialakulását és megszilár-
dulását akadályozták a gyakori határmódosítások. A Szovjetunió mint haza nem fogadható el 
a kárpátaljai magyarok számára, mert máig elevenen élnek és a közelmúlt politikai változá-
sának következtében a felszínre is kerültek a kollektív emlékezetből mindazok az események, 
amelyek szorosan kötődtek a szovjet rendszerhez. A friss ukrán államiságtól való elzárkózás 
pedig egyenes következménye az ország állampolgáraihoz való viszonyulásnak. A gazdasági 
mélyrepülés, a megtakarított javak pillanatok alatti elvesztése talán nem fordította volna az 
állam ellen a kisebbségi polgárokat, de a kiszolgáltatottság, amely nap mint nap éri az embe-
reket, a bérek és a fizetések visszatartása vagy az energiakorlátozások az Ukrajna iránti ellen-
szenvhez vezetett. Mindezt fokozza a már korábban kivívott nemzetiségi jog korlátozása, il-
letve fokozatos nyírbálása.

Mivel Kárpátalja mint önálló földrajzi és politikai fogalom csak a 20. század folyamán jött 
létre, így ebben a régióban nem voltak olyan erős hagyományai a regionális kötődésnek, mint 
például Erdélyben vagy a szintén nagy tradíciókkal rendelkező Vajdaságban. Csernicskó (1998: 
137) szerint a szülőföld iránti erősödő kötődés, amely a fent említett szociológiai kutatásokból 
kiderül, talán ennek a Kárpátalja-tudatnak a stabilizálódását mutatja.

 4 Nem klasszikus szociológiai módszertannal készült a Mezsgyén állva. A kárpátaljai magyar értelmiség az 
ezredforduló küszöbén című kötet (Balla szerk, 1993), mégis képet ad a kárpátaljai magyar értelmiség ellent-
mondásos hazafogalmáról. A könyv 11 kárpátaljai magyar értelmiségivel készített beszélgetést, és a négy in-
terjúkészítő önvallomását is tartalmazza. Az interjúk azonos szempontok alapján készültek, választ keresve 
többek között arra, hogyan viszonyulnak a megkérdezettek szülőföldjükhöz, Magyarországhoz és ahhoz az 
államhoz, ahol élnek.
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A kisebbségi oktatás

A határon túli magyar nemzetiségűek anyanyelvi oktatásának ügye a kisebbségi közössé-
gek egyik állandó, kiemelt kérdése. A rendszerváltást megelőző évtizedekben az anyanyelvű 
oktatás fejlesztése politikai korlátokba ütközött. A magyar nyelvű oktatás mellett szóló érvek 
így az 1990-es évek kisebbségi elitek sérelmi politizálásának részét alkották. A kisebbségi 
iskola fő funkciója a nemzeti felfogás szerint elsősorban a kisebbségvédelem és az identitá-
sápolás.

Oktatáspolitikai megközelítésben a Magyarországgal szomszédos országok két csoportba 
sorolhatók. Az egyikbe Horvátország, Szlovénia és Ausztria tartozik. Ezekben az országokban 
viszonylag kisszámú magyar népesség él, ugyanakkor többé-kevésbé biztosított a magyar, 
illetve a két-tannyelvű alapoktatás és felsőfokú képzés.

A másik csoportba tarozó országok, Románia, Szlovákia, Szerbia és Ukrajna, az ún. szov-
jet típusú oktatási rendszert örökölték meg. Ennek alapvető jellemzői a nagyfokú centralizá-
ció, a műszaki jellegű közép- és felsőfokú képzések dominanciája, a középfokú oktatásban 
való kötelező részvétel, ezzel szemben a felsősokú képzések szűkössége, a korai szakosodás. 
Mivel új országokról, illetve új politikai-gazdasági helyzetbe került államokról van szó, az 
oktatáspolitika igyekezett kielégíteni a nemzetállami igényeket. A kisebbségi iskolák felada-
ta ezekben az országokban nemcsak a nemzetiségi identitás erősítése volt, hanem a nemzet-
állammal való azonosulás és az állampolgári lojalitás kitermelése is. Az oktatási szféra a 
kelet-közép európai országok rendszerváltozásainak nemcsak elszenvedője, hanem aktív ré-
szese.volt.

Mindegyik országról elmondható, hogy a kilencvenes években a nemzetállami igények 
alakították az oktatási programokat, amely részben elfedte azt a tényt, hogy a korábbi politikai 
és gazdasági rendszer teljesen összeomlott. Az oktatási rendszer nemzeti alapintézményként 
való értelmezése a határon túli magyar kisebbségi közösségek vezetőit is arra késztette, hogy 
törekedjenek új magyar tannyelvű köz- és felsőoktatási intézményeket létrehozni. Az oktatás-
ügy a szimbolikus politizálás kulcselemévé vált.

Mindegyik országban az oktatásügy jogi hátterét erős kettőség jellemzi. Az előző korszak-
ból örökölt szerkezetek és az Európai Uniós elvárásokhoz való igazodás keveréke jellemezte 
a kisebbségi oktatási jogokat. Ukrajnában a szovjet rendszer öröksége és az ukrán nemzeti 
megújulás kihívásai, valamint az Európai Uniós normák vállalásából eredő új konfliktusok 
teszik bizonytalanná a helyzetet.

A 21. század eleji oktatási rendszerek állapotát és esélyeit a demográfiai adottságok is 
meghatározzák. A magyar kisebbségek vonatkozásában mindegyik országban csökkent a 
gyermeklétszám (Papp 2008). Kárpátalja többségében rurális környezetben élő lakosságáról 
nincsenek részletes adatok, de az kimutatható, hogy 1989–2001 között 20% körüli volt a 
demográfiai fogyás és a magyar népesség elöregedőben van (Molnár, Molnár 2005).

Az iskolázottsági mutatók sok vonatkozásban szintén negatív trendet jeleztek. Mindegyik 
ország esetében az iskolai végzettség emelkedésével csökken a magyarok országos átlaghoz 
viszonyított részaránya. Kárpátalján az oktatási rendszer struktúrájának hiányosságai és egyéb 
okok miatt a magyar nemzetiségűek körében ugyan viszonylag magas az érettségivel rendel-
kezők aránya, de rendkívül alacsony a felsőfokú végzettségűeké.

A demográfiai adottságok és az iskolázottsági mutatók alapján a kisebbségi magyar okta-
táspolitika megpróbálta csökkenteni azt a különbséget, amely a magyar anyanyelvűeknek a 
többségiekkel szembeni alacsonyabb képzettségi állapotát jelezte. A kisebbségi magyar szak-
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mai és politikai vélemények elsősorban a magyarok felsőoktatásban való részvételének szá-
zalékos alulreprezentálását, illetve a magyar nyelvű felsőoktatási kínálat szűkösségét hang-
súlyozták. Ennek egyenes következménye volt a kárpátaljai, erdélyi, szlovákiai és vajdasági 
felsőoktatási fejlesztések beindítása, hivatkozással a nemzetiségi hátrányok kompenzálásának 
és az oktatási esélyegyenlőség megteremtésének szándékára.�

A kisebbségi magyar oktatáspolitika fejlesztésének másik területe a középfokú oktatás. 
Ebben fontos szerepet játszottak a helyi pedagógusokat tömörítő szervezetek is (Papp 2008). 
Például a Kárpátaljai Magyar Pedagógusszövetség 1991-es megalakulásakor megfogalmazta 
azokat a célokat, amelyeket a kárpátaljai magyar oktatásügyben el szeretne érni: az anyanyel-
vű oktatási hálózat kiteljesedését, azaz a magyar nyelvű oktatást az óvodától a felsőoktatásig, 
valamint a kulturális autonómia biztosítását a magyar oktatási intézmények számára (Orosz 
2007).

A középfokú oktatás további helyszínei az egyház és az alapítványi iskolák. Ezek az in-
tézmények egyes régiókban az elitoktatás és a tehetséggondozás helyszínei. Kárpátalján pél-
dául hét tehetséggondozó intézményből öt egyházi fenntartású.6

Az általános és középfokú magyar nyelvű oktatás kihívásai mindegyik régióban különböz-
nek, de néhány közülük, mint például a demográfiai csökkenéssel kapcsolatos iskolarendszer 
átalakítása, az államnyelv elsajátítása, a szakképzett pedagógusok rurális környezetbe való 
vonzása és megtartása, a pedagógiai pálya elnőiesedése, a magyar pedagógusok továbbkép-
zési rendszerének kiépítése, a megfelelő magyar nyelvű tankönyvek elkészítése, a magyaror-
szági szak- és tankönyvek használata és a magyar nyelvű romák iskolai integrációja általá-
nosnak tekinthető (Papp 2008).

Korábbi kutatások

1. mozaik 2001. magyar fiatalok a kárPát-medeNcébeN

Az.Ifjúság 2000 kutatás tapasztalatai és eredményei teremtették meg a MOZAIK 2001.
alapjait. A vizsgálat Szlovákia, Románia, Jugoszlávia és Ukrajna régióira terjedt ki. A kutatás 
célja az volt, hogy kirajzolódjon egy átfogó kép a határon túli magyar fiatalok anyagi és kul-
turális erőforrásairól, életmódjáról és értékrendszeréről, valamint, hogy információt nyújtson 
azokról a hosszú távú oktatáspolitikai és külpolitikai kezdeményezések hatásairól és megíté-
léséről, amelyek a szomszédos országok magyarlakta területeit érintik.

A kutatás vizsgálati dimenziói voltak a határon túli magyar fiatalok gazdasági és társadal-
mi helyzetének jellemzői, az egyes régiók magyar fiataljait érintő problémakörök, valamint 
az egyes régiókban a magyarsággal együtt élő többségi nemzethez tartozó fiatalok vélemé-
nyének, társadalmi és gazdasági helyzetének összehasonlító elemzése.

. � Kárpátalján az állami szféra részeként magyar nyelvű képzés folyik az Ungvári Nemzeti Egyetemen, a szin-
tén állami Munkácsi Tanítóképzőben, valamint a kisebbségi magyar felsőoktatás fejlesztése eredményeként 
létrejött és alapítványi forrásokból fenntartott II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskolán. Emellett 
Kárpátalján is megjelentek magyarországi felsőoktatási intézmények kihelyezett tagozatai, a Nyíregyházi 
Főiskoláé és a Szent István Egyetemé.

. 6 Péterfalvi Református Líceum, Karácsfalvi Sztojka Sándor Líceum, Munkácsi Szent István Líceum, Nagybe-
regi Református Líceum, Nagydobronyi Református Líceum.



89

A kutatásból kiderült, hogy a megkérdezett kárpátaljai fiatalok csaknem fele (45%-a) tovább 
szeretne tanulni, amely arra utal, hogy a fiatalok számára a tanulás egyfajta túlélési stratégia. 
Emellett a fiatalok többsége pozitívan szemléli saját közösségét, azaz a kárpátaljai magyarsá-
got. Ez azonban esetükben nem jelenti azt, hogy az anyaországi magyarokról vagy az ukrá-
nokról lesújtó véleménnyel lennének. Továbbá a vizsgálat eredményei azt is megmutatják, 
hogy a kárpátaljai magyar fiatalok 95%-a szerint a Kárpátalján élő magyarok részei a magyar 
nemzetnek, és szerintük az önbesorolás, a nyelvi és a kulturális közösség a legmeghatározóbb 
abban, ki a magyar, és ez sokkal lényegesebb, mint az állampolgári hovatartozás (Csernicskó, 
Soós 2001).

2. egymás szemébeN: a kárPátaljai közéPiskolások véleméNye az ukráNságról és öNma-
gáról

2000 tavaszán Kárpátalja hat járásában (ungvári, munkácsi, beregszászi, nagyszőlősi, técsői, 
huszti járás) 595 középiskolás vett részt az Egymás szemében című kutatásban.. A kutatók, 
Csernicskó István és Márku Anita arra keresték a választ, hogy a középiskolások körében 
milyen tipikus attitűdök alakultak ki az ukrán állammal és az ukránsággal kapcsolatban. A 
kutatók az eredményeket összevetették a tanulók saját közösségükről alkotott képével (Cser-
nicskó, Márku 2000).

A vizsgálat során többek között az ügynök-módszert alkalmazták, vagyis az adatközlőknek 
látszólag különböző beszélőket kellett megítélniük. A beszélők eltérő nyelveken mondtak el 
egy szöveget. A diákokat arra kérték, hogy magukat a beszélőket minősítsék bizonyos szem-
pontok szerint. A beszélők közül azonban a magyar és az ukrán nyelven beszélő ugyanaz volt. 
Tehát amikor a diákok eltérő ítéleteket hoznak az ügynök által alakított beszédről, akkor nagy 
a valószínűsége annak, hogy az ügynök által beszélt két nyelvet ítélik meg különbözőképpen. 
A kísérletben a nyelv volt az egyetlen változó tényező, vagyis az eredmények nem nyelvi, 
hanem társadalmi sztereotípiákat mutatnak. Azonban az eredményekből kitűnik, hogy nincs 
számottevő különbség az ügynök magyar és ukrán hangjának megítélése között (Csernicskó, 
Márku 2000). 

A vizsgálat második része a diákok magyarokról és ukránokról alkotott explicit és implicit 
képének feltárására irányult. A kutatók La Vine Campbell munkáját használták fel, aki elkü-
lönítette egymástól azokat az általános autosztereotípiákat, amelyeket a közösségek rendsze-
rint saját magukról alkotnak, és az úgynevezett heterosztípiákat, amelyeket a szomszédos 
közösségekről alkotnak. A vizsgálat hipotézise szerint a tanulók válaszaikban elkülönítik majd 
az auto- és a heterosztípiákat, mégpedig olyan módon, hogy a pozitív tulajdonságokat a ma-
gyarokra, a negatívokat az ukránokra tartják majd többen jellemzőnek. A kapott eredmények 
alapján a hipotézis igazolódott. A vizsgálatból tehát kiderült, hogy a tanulók saját közösségü-
ket szinte minden tekintetben az ukránok fölé helyezik (Csernicskó, Márku. 2000).

Kutatásom eredményei

1. a vizsgált két közéPiskola

A Kaszonyi Középiskola a beregi táj egyik legnagyobb településén, a magyar határ köze-
li Kaszonyban található. A 2001-es népszámlálási adatok szerint a település lakóinak száma 
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2338 fő. Ebből 2087 fő vallotta magát magyar nemzetiségűnek, a teljes lakosság 89%-a (Mol-
nár – Molnár 2005). A csehszlovák időben Kaszonynak két magyar tannyelvű népiskolája 
volt, egy állami 8 osztállyal, illetve egy római katolikus elemi 1 osztállyal. Ezen kívül volt 
egy állami óvodája is. A közösségben azonban két cseh tannyelvű osztályt is szerveztek, 
ahová elsősorban a cseh hivatalnokok és a helyi zsidó családok gyermekei jártak. Az 1938-as 
államfordulat után a cseh tanintézetet hivatalosan megszüntették, a többi oktatási intézmény 
megmaradt. 1945-től magyar tannyelvű általános, 1953-tól középiskola is működik Kaszony-
ban (Botlik, Dupka 1993).

Az általam vizsgált másik középiskola az Ungvári Dajka Gábor Középiskola. Ungvár 
Ukrajna kárpátaljai területének székhelye, legnagyobb városa. A város teljesen a magyar 
nyelvhatár peremén fekszik, így lakossága mindvégig vegyes volt. Lakossága a 2001-es nép-
számlálási adatok szerint 115568 fő volt, ebből 7972 fő vallotta magát magyarnak, a lakosság 
6,9%-a. Az ukrán népesség aránya 77,8%. Háromnyelvű városként is emlegetik, mivel jelen-
tős számú orosz lakosság is él a városban, arányuk 9,6% 7 (Molnár, Molnár 2005).

Ungvár a magyar művelődés központja is. Itt jelenik meg a magyar nyelvű hetilapok, fo-
lyóiratok többsége, itt található az az egyetem, amelynek magyar nyelv szakán évente több 
mint húszan végeznek.8. Itt jelenik meg a Kárpátalján kiadott magyar nyelvű könyvek több-
sége, itt van a magyar nyelvű tankönyvek kiadója, a magyar nyelvű oktatási irányító nemze-
tiségi kabinet magyar osztálya. Itt szerkesztik a rádió és a televízió magyar műsorait, itt alakult 
meg a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség (KMKSZ), a Hungarológiai Központ, a Ma-
gyar Írószövetség Kárpátaljai Írócsoportja, továbbá a területi és az egyetemi könyvtárnak itt 
van a legnagyobb magyar könyvállománya Kárpátalján. A városban 1946-tól magyar tannyel-
vű általános iskola, 1954-től középiskola is működik (Botlik, Dupka 1993).

2010 januárjában a fent említett két középiskola érettségi előtt álló diákjai vettek részt 
kutatásomban. Mindkét középiskola magyar tannyelvű, magyar anyanyelvű tanulókkal és 
tanárokkal. A minta teljes körű volt: a vizsgált iskolák középiskolás diákjai, összesen 109 fő 
lekérdezése történt kérdőíves technikával. Emellett interjúkat is készítettem a két középisko-
la igazgatójával és a Beregszászi Járás Oktatásügyi Hivatalának vezetőjével.

Az ungvári középiskolából 30, míg a kaszonyiból 79 középiskolás tanuló vett részt a vizs-
gálatban. A minta alapmegoszlásai alapján a nemek aránya kiegyenlítetlen volt, mindkét is-
kola esetében a lányok nagyobb arányban képviseltették magukat, mint a fiúk.

1. táblázat 
A diákok megoszlása iskolánként és nemek szerint (százalékban)

.. Férfi Nő Összesen
Kaszonyi Középiskola 27,5 4� 72,5
Dajka Gábor Középiskola  11,9 15,6 27,5
Összesen (N=109) 39,4 60,6 100

. 7 Továbbá élnek itt még románok (0,1%), cigányok (1,5%), szlovákok (2,2%), németek (0,2%), beloruszok 
(0,4%).

. 8 Az egyetemen 1963-tól működik önálló magyar filológiai szak, magyar nyelv és irodalom tanárokat képez-
nek, azonban csak szaktantárgyaikat hallgathatják magyarul. 
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2. a Nyelv

Egy nyelv gyakran a nemzeti identitás alapját is jelentheti. Csernicskó (2004a) szerint 
Európában a nyelv és a nemzeti identitás olyan szoros kapcsolatban van egymással, hogy a 
nemzeti lét egyik legfontosabb attribútuma lett a nemzeti nyelv. Továbbá úgy véli, hogy az 
anyanyelv és az identitás kapcsolata gyakran erős érzelmi töltéssel is bír. Az anyanyelv meg-
őrzését sokan gyakorlatilag a nemzeti identitás megőrzésével azonosítják.

Gereben (1999) szerint is az anyanyelv a kisebbségben élő magyarok körében önazonos-
ságuk megfogalmazása során fontosabb szerepet játszik, mint az anyaországban. Tehát a nyelv 
mint a hétköznapi érintkezés eszköze, az információ és a kultúra hordozója kisebbségi hely-
zetben identitást fémjelző szimbólummá válhat.

Kárpátalja vonatkozásában kiemelten fontos a nemzeti nyelv megőrzése. A magyar nyel-
vészek többsége, akik valamilyen módon foglalkoztak a határon túl élő magyarok helyzetével, 
egyetértenek abban, hogy a Kárpát-medencei kisebbségi magyarok esetében a nyelvmegtartás 
egyet jelent a nemzeti megmaradással (Csernicskó 2004b).

Az általam vizsgált középiskolás diákok 81,7%-a vallotta magát magyar nemzetiségűnek, 
és 89,9%-uk mondta azt, hogy magyar az anyanyelve. Magasabb volt azok aránya tehát, akik 
magyar anyanyelvűnek vallották magukat, mint azoké, akik magyar nemzetiségűnek. Ez arra 
enged következtetni, hogy a nyelv mellett más dimenziók is alakítják, befolyásolják a kárpát-
aljai középiskolások nemzeti identitását. Azok aránya, akiknek e két identitásdimenzió meg-
egyezett, vagyis magyar anyanyelvűként a magyar nemzet tagjának érzik magukat 98,9% volt. 
A vizsgált dimenziók mutatói iskolánként eltérőek voltak.

2. táblázat
Az anyanyelv a nemzeti hovatartozás függvényében (százalékban)

Anyanyelv Magyar nemzetiségű   Ukrán nemzetiségű 
magyar 98,9 �0.
ukrán 1,1 4�.
egyéb 0. �.
Összesen (N=109) 100 100

Szembetűnően magas azon ukrán tanulók aránya, akik magyar anyanyelvűnek vallják 
magukat, ennek okai valószínűleg Kárpátalja demográfiai jellemzőiből következően a vegyes 
házasságokban keresendők. Szintén a demográfiai adatok magyarázzák a tanulók nemzeti 
hovatartozásának arányait, mivel az ungvári iskolások között nagyobb arányban voltak ukrán 
nemzetiségű tanulók (33,3%), mint Kaszonyban (12,7%).

3. táblázat
A nemzeti hovatartozás az anyanyelv függvényében az iskolák bontásában (százalékban)

Iskola 
(N=109)

Nemzeti 
hovatartozás 

Magyar 
anyanyelvűek   

Ukrán 
anyanyelvűek 

Egyéb 
anyanyelvűek 

Kaszonyi 
Középiskola.

magyar 88,3 �0. - 
ukrán 11,7 �0. - 

Dajka Gábor 
Középiskola.

magyar 95,2 0. 0.
ukrán 4,8 100. 100.
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A 3. táblázatban látható arányok azért meglepőek, mert mindkét intézmény magyar tan-
nyelvű. Felmerülhet a kérdés, hogy miért járnak a nem magyar nemzetiségű tanulók magyar 
középiskolába? Kaszony esetében viszonylag egyszerű a válasz, mivel a faluban nincs ukrán 
iskola, tehát mondhatni, kénytelen az ukrán szülő is a magyar iskolába járatni gyermekét. 
Ungvár esete azonban sokkal bonyolultabb. Ott vannak ukrán középfokú oktatási intézmények, 
tehát az iskolaválasztás a szülő tudatos döntése. Árpa Péter, a Dajka Gábor Középiskola 
igazgatója elmondta, hogy az ukrán szülők bizonyos előnyöket látnak abban, hogy gyermekük 
megtanuljon magyarul is, ezt pedig többek között a magyar tannyelvű iskolában tehetik 
meg:

„Nagyon sok olyan egészségesen gondolkodó ukrán család van, aki az általános európai 
kultúra jegyében megadja a lehetőséget gyermekeinek, hogy tanuljanak meg még egy nyelvet, 
és ha mondjuk az angol vagy a német nyelvet megtanulván, ugyan mennyi az esélyük, hogy 
valaki elmegy Angliába vagy Németországba? Azt viszont értik nagyon jól, hogy Magyarország 
itt egy karnyújtás, és átmennek Magyarországra látogatni, akár turistaként is. Ha megtanul-
ták a magyar nyelvet, akkor azzal sok mindent el tudnak érni. Tehát az egyszerű, egészséges, 
józan gondolkodásnak ez az eredménye, akkor miért ne tanulják meg.”

Kíváncsi voltam arra is, hogy attól függetlenül, hogy a tanulók milyen nemzetiségűnek 
vallják magukat és mi az anyanyelvük, milyen nyelven beszélnek a családban, szocializációjuk 
elsődleges színterén. A legtöbben a magyar nyelvet használják a családi kommunikációban. A 
magas arány nem meglepő, ugyanis a magyar nemzetiségűek vannak többen a mintában is.

Természetesen ebben az esetben is különbségek vannak a kaszonyi és az ungvári iskolások 
között. Az ungvári diákok egy jelentős része (26,7%-a) ugyanis ukránul beszél otthon.

4. táblázat
A családi kommunikációban leggyakrabban használt nyelv (százalékban)

Leggyakrabban használt nyelv Kaszonyi Középiskola Dajka Gábor Középiskola 
magyar 96,2 70.
ukrán 3,8 26,7 
egyéb - 3,3 
Összesen (N=109) 100 100

Érdemes megjegyezni a családi kommunikációban használt nyelvek és az anyanyelvek 
közötti összefüggéseket is. Az ukrán anyanyelvűek 30%-a használja otthon a magyar nyelvet, 
ugyanakkor a magyar anyanyelvűek 4,1%-a beszél ukránul otthon.

5. táblázat
Az anyanyelv és a családi kommunikációban leggyakrabban használt nyelv közötti összefüggések (szá-
zalékban)

Leggyakrabban használt nyelv Magyar 
anyanyelvűek

Ukrán 
anyanyelvűek 

Más 
anyanyelvűek 

magyar 95,9 30. - 
ukrán 4,1 70. - 
más. - - 100.
Összesen (N=109) 100 100 100
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A vizsgált dimenziók (a nemzeti hovatartozás, az anyanyelv, a családban leggyakrabban 
használt nyelv) iskolánkénti különbségeit – ahogy korábban már utaltam rá – a demográfiai 
adatokból következtethető vegyes házasságok magas aránya okozza. Ungváron, ahol a több-
ségi nemzet az ukrán (77,8%) vélhetően magasabb arányban fordulnak elő vegyes házasságok, 
mint Kaszonyban, ahol a lakosság mondhatni színmagyar.

3. az oktatás

Az oktatás a kisebbségi önmeghatározás eszköze és terepe, egy közösség identitásának 
kialakításában, megőrzésében és megerősítésében kiemelkedően fontos szerepet játszik az 
iskola (Kozma 2005). Kárpátaljai vizsgálatomat ezért végeztem az anyanyelvi oktatás szín-
helyén, az iskolában.

Vizsgálatomból az derül ki, hogy a Kaszonyi Középiskolába járó diákok iskolai osztály-
zatokkal mért teljesítménye jobb, mint az ungváriaké. A különbséget magyarázhatná az a tény 
is, hogy az ungvári iskolába járó diákok jelentős részének (30%) nem magyar az anyanyelve, 
vagyis nem az anyanyelvén tanul, így nehezebb elsajátítaniuk a tananyagot, amely megmu-
tatkozik iskolai teljesítményükben. További elemzések azonban megmutatják, hogy nem így 
van, mivel szinte megegyezik a magyar és a nem magyar anyanyelvű tanulók iskolai teljesít-
ménye. Tehát a két iskola közötti eltérés okát másban kell keresni.

6. táblázat
A tanulók iskolai teljesítménye iskolánként (százalékban)

Iskolai teljesítmény Kaszonyi Középiskola  Dajka Gábor Középiskola 
jeles. 5,1 - 
jó. 30,4 30.
közepes. 51,9 56,7 
elégséges. 12,7 13,3 
elégtelen. - - 
Összesen (N=109) 100 100

7. táblázat 
Iskolai teljesítmények anyanyelv szerint (százalékban)

Iskola Teljesítmény Magyar 
anyanyelv Ukrán anyanyelv Más 

nyelv

Kaszonyi Középiskola 

jeles. 5,2 0 -
jó. 29,9 �0* -

közepes. 51,9 �0* -
elégséges. 13 0 -
elégtelen. 0 0 -

Dajka Gábor Középiskola 

jeles. 0 0 0
jó. 33,3 2�* 100

közepes. 52,4 62,5* 0
elégséges. 14,3 12,5*1 0
elégtelen. 0 0 0

Szerettem volna azt is megtudni, hogy milyen a középiskolás diákok továbbtanulási szán-
déka. Az adatok elemzéséből kiderült, hogy a megkérdezett diákok 79,8%-a szeretne az érett-
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ségit követően további tanulmányokat folytatni. A MOZAIK 2001 kutatás eredményeivel 
összhangban ez az arány igen magas, amely arra enged következtetni, hogy a kárpátaljai 
középiskolások egyfajta túlélési stratégiaként ítélik meg a továbbtanulást.

A továbbtanulási szándékban szintén különbségek vannak a két középiskola között. Leg-
magasabb arányban (93,3%) a Dajka Gábor Középiskola diákjai szeretnének továbbtanulni, 
míg a Kaszonyi Középiskolásoknak csupán a 75,9%-a.

Az utóbbi években olyan rendeleteket vezettek be az ukrán oktatási rendszerben, amelyek 
meghatározták az oktatás megreformálását, és jelentősen befolyásolhatják a magyar középis-
kolások továbbtanulási szándékát és formáját. Egy 2005-ös rendelet szerint Ukrajna oktatá-
sának fejlesztése érdekében az érettségiző diákok teljesítményét iskolájuktól függetlenül kell 
értékelni. Ennek értelmében minden járásban független vizsgaközpontokat kell létrehozni, és 
ezekben tehetik le érettségi vizsgájukat a diákok. A 2008. februári rendelet kimondja, hogy a 
független vizsgaközpontokban letett érettségi vizsga egyben a felsőoktatási intézményekbe 
történő felvételi vizsga is. Továbbá a rendelet szerint annak, aki ukrajnai felsőoktatási intéz-
ménybe szeretne felvételizni a különböző szaktantárgyakon kívül kötelező érettségi vizsgát 
kell tennie ukrán nyelvből és ukrán irodalomból. A rendelet azonban a kisebbségi iskolákban 
tanuló diákok számára a szaktantárgyak esetében megengedi, hogy azokat a vizsga megkez-
dése előtt egy szaktanárokból álló munkacsoport lefordítsa a kisebbség nyelvére (ez az en-
gedmény az ukrán nyelv és irodalom vizsgára ez nem vonatkozik). Azonban 2008 szeptem-
berében hoztak egy olyan rendeletet, amely értelmében a felsőoktatási intézménybe való 
felvételi vizsga csak ukrán nyelven történhet. Mivel a felsőoktatási intézménybe való felvé-
teli vizsga egyben a független vizsgaközpontokban letett érettségi vizsga, így azok a 2010-es 
vizsgaidőszaktól kezdve csak ukrán nyelven történhetnek. Tehát a kisebbségi diákok számá-
ra tett korábbi engedmény, miszerint a szaktantárgyi vizsgákat anyanyelvükön tehetik le, ér-
vényét veszti.

Ezen oktatáspolitikai lépések miatt megváltozott a szülők beiskolázási stratégiája is. Sok 
kárpátaljai magyar iskolában csökkent a tanulók létszáma, ugyanis a szülők jelentős része 
inkább ukrán iskolába íratta be vagy íratta át gyermekét abban a reményben, hogy majd kön-
nyebben boldogul később az életben. Ez azonban hosszú távon veszélyezteti a kárpátaljai 
magyarság megmaradását, mivel az ukrán iskolában tanuló magyar diákok sokat veszítenek 
nemzettudatukból. Továbbá az alapfokú tanulmányokat idegen nyelven elsajátító kisebbségi 
tanulók jelentős hátrányt szenvednek tanulmányi előmenetelükben is.

Interjúimban mindkét középiskola igazgatója kifejtette a programról alkotott véleményét. 
A Kaszonyi Középiskola igazgatója szerint a reform alapgondolata használható, azonban a 
reformot rosszul valósították meg. Mindkét igazgató egyetért abban, hogy ez nem kedvező a 
magyar anyanyelvű és magyar tannyelvű iskolában érettségiző diákoknak. Az ungvári iskola 
igazgatója a nyelvi sajátosságokat hangsúlyozta. A korábbi évek tapasztalatai alapján az igaz-
gató urak azt is elmondták, hogy mindkét iskola esetében a továbbtanulási szándék nem csak 
Ukrajnához kötött, hanem igen magas a magyarországi felsőoktatási intézményekben tanuló 
diákok aránya is, ami azzal magyarázható, hogy a kisebbség számára szűk képzési objektum 
biztosított Ukrajnában. 

Vizsgálatomból az derül ki, hogy legtöbben még mindig, a bevezetett reform ellenére is, 
Ukrajnában szeretnének továbbtanulni. A jelenlegi oktatáspolitika igazi hatása természetesen 
csak pár év múlva lesz érzékelhető.
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8. táblázat
Továbbtanulási szándék országonként (százalékban)

Ország Kaszonyi 
Középiskola   Dajka Gábor Középiskola 

Magyarország 25,3 33,3 
Ukrajna 50,6 60.
Nem szeretne továbbtanulni 24,1 6,7 
Összesen (N=109) 100 100

A nyelvi hátrányokon túl a magas magyarországi továbbtanulási szándékot más változók 
is magyarázhatják, mint például a Magyarországon élő közeli rokon léte, a szülők magyaror-
szági munkavállalása vagy a család anyagi helyzete. Az elemzések azonban megmutatták, 
hogy a magyarországi továbbtanulás és az előbbiekben felsorolt változók között nem áll fenn 
szignifikáns kapcsolat.

4. Nemzetfelfogás

.

.A trianoni békeszerződést követően Magyarországon alapvetően megváltozott a politikai 
nemzet és a kultúrnemzet koncepciójának egymáshoz való viszonya. A nemzet fogalmának 
meghatározásakor a közös múlt és a közös politikai jelen elváltak egymástól, továbbá az ál-
lampolgárságnak mint alkotóelemnek a jelentősége erőteljesen csökkent (Szabó, Örkény 1998). 
Gereben Ferenc (1999) vizsgálatai is rámutattak, hogy a Kárpát-medencei magyar kisebbsé-
geknél a magyarsághoz való tartozást elsősorban nem a vérségi leszármazás, hanem jórészt 
az anyanyelvhez, a kultúrához, a történelmi és vallási hagyományokhoz, szokásokhoz való 
kötődés jelenti.

Saját vizsgálatom eredményei megmutatják, hogy a két középiskola diákjai is a magyar-
sághoz való tartozást elsősorban nyelvi és kulturális jellemzők alapján határozzák meg. Ugyan-
is 64,2% azok aránya, akik mind a Magyarország szomszédos országaiban élő magyarokat, 
mind pedig a nyugat-európai országokban élő magyarokat a magyar nemzet részének tekintik 
(a teljesen kirekesztők9 aránya, akik egyik csoportot sem tekintik a magyar nemzet részének 
14,7% volt). Továbbá nem elhanyagolható azon tanulók aránya (16,9%), akik bár magyar 
nemzetiségűnek tekintik magukat Kárpátalján, mégsem gondolják azt, hogy a magyar nemzet 
tagjai a szomszédos országokban élő magyarok, vagyis nem tartják magukat a teljes magyar 
nemzethez tartozónak.

9. táblázat
A magyar nemzet részeinek tekintett nem anyaországi magyar csoportokról való vélekedés nemzetiség 
szerinti megoszlása (százalékban)

A magyar nemzethez tartoznak… 
(N=109)

Magyar 
nemzetiségűek  Ukrán nemzetiségűek 

Magyarország szomszédos országaiban élő 
magyarok 83,1 6�.

a nyugat-európai országokban élő magyarok 74,2 �0.

. 9 A „teljesen kirekesztők” fogalmát Szabó Ildikó és Örkény Antal használta a magyarországi diákok azon cso-
portjának megnevezésére, akik semmilyen más magyar csoportot nem tekintettek a magyar nemzet részének. 
A fogalom ellentétpárja a „teljesen nyitottak” volt (Szabó, Örkény 1998).



96

A nemzetfogalom másik lehetséges megközelítésének módja annak vizsgálata, hogy a 
tanulók mi alapján döntik el valakiről, hogy magyarnak tartják-e vagy sem (Szabó, Örkény 
1998). A kérdésekre adott válaszokat összegezve (a fontossági skála átlagértékei alapján) az 
látható, hogy míg a legfontosabb kritérium a magyar nyelv ismerete, addig a legkevésbé lé-
nyeges tényező az, hogy Magyarországon szülessen. Összességében a kultúrnemzet kritériu-
mait tartják fontosabbnak a diákok.

10. táblázat
A magyarság kritériumai a négyfokú fontossági skála átlagértéki alapján

A magyarság kritériumai Átlagérték 

Beszéljen magyarul 3,4679 

Magyar nemzetiségűnek vallja magát 3,2569 

Magyar legyen az anyanyelve 3,1743 

Ismerje és szeresse a magyar kultúrát 3,1560 

Környezete magyarnak tartsa 2,9541 

Legalább az egyik szülője magyar nemzetiségű legyen 2,789 

Legyen magyar igazolványa 2,6789 

Magyar állampolgár legyen 2,4312 

Magyarországon lakjon 1,9725 

Magyarországon szülessen 1,7156 

A két középiskola diákjainak véleménye eltér egymástól. Továbbra is a legfontosabb té-
nyezők a kultúrnemzet kritériumaiból kerülnek ki, ám a fontossági sorrendben vannak elté-
rések.

11. táblázat
A magyarság kritériumai a négyfokú fontossági skála átlagértéki alapján a Kaszonyi Középiskolában

A magyarság kritériumai  Átlagérték 

Beszéljen magyarul 3,4937 

Magyar nemzetiségűnek vallja magát 3,3291 

Magyar legyen az anyanyelve 3,2025 

Környezete magyarnak tartsa 3,0759 

Ismerje és szeresse a magyar kultúrát 3,0506 

Legyen magyar igazolványa 2,8354 

Legalább az egyik szülője magyar nemzetiségű legyen 2,6329 

Magyar állampolgár legyen 2,4177 

Magyarországon lakjon 2,0380 

Magyarországon szülessen 1,6203 
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12. táblázat
A magyarság kritériumai a négyfokú fontossági skála átlagértéki alapján a Dajka Gábor Középiskolá-
ban

A magyarság kritériumai Átlagérték 
Ismerje és szeresse a magyar kultúrát 3,4333 
Beszéljen magyarul 3,4 
Legalább az egyik szülője magyar legyen 3,2 
Magyar legyen az anyanyelve 3,1 
Magyar nemzetiségűnek vallja magát 3,0667 
Környezete magyarnak tartsa 2,6333 
Magyar állampolgár legyen 2,4667 
Legyen magyar igazolványa 2,2667 
Magyarországon szülessen 1,9667 
Magyarországon lakjon 1,8 

A kapott eredmények összhangban vannak a MOZAIK 2001 kutatás adataival. Annak meg-
határozására, hogy ki számít magyarnak hasonló kérdést fogalmaztak meg a kutatók. Az 
eredményekből az látszik, hogy szintén a kultúrnemzet kritériumai a leginkább meghatározók, 
közülük is az első helyen az önbesorolás, a másodikon pedig magyar nyelv ismerete szere-
pel.

A továbbiakban arra kerestem a választ, hogy a diákok nemzeti önértékelésének milyen 
értelmezései és következményei vannak más csoportokra nézve. A kérdőívben tizenhárom 
állítás szerepelt, melyeket aszerint kellett értékelniük a középiskolásoknak, hogy mennyire 
értenek velük egyet.

13. táblázat
A magyar nemzeti önértékelés a mérésére használt ötfokú skála átlagértékei alapján

Nemzeti önértékelés Átlagérték 
Szeretem a magyar nyelvet 4,2294 
Magyarnak érzem magam 3,8716 
Jobb lenne, ha a magyar nemzetiségűek egy országban élnének 3,8532 
Büszke vagyok arra, hogy magyar vagyok 3,6881 
Jó érzés magyarnak lenni 3,6422 
Általában kedvelem a magyarokat 3,6055 
Szeretem Magyarországot 3,367 
Úgy érzem, közös származás, közös gyökerek kötnek össze a magyarokkal 3,3303 
Általában jobban szeretem a magyarokat, mint más nemzeteket 3,1468 
Azt érzem, hogy a magyarok egy nagy családot alkotnak, amelyhez 
én is hozzátartozom 2,7798 

Azt érzem, hogy Magyarország a hazám 2,6422 
Általánosságban azt érzem, hogy a magyarok különbek más nemzeteknél 2,6147 
Életem nagy részét Magyarországon szeretném leélni 2,6147 
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A diákok magyarságtudatának legfontosabb tényezője a magyar nyelv szeretete. A legke-
vésbé lényeges tényező a középiskolások számára pedig az, hogy Magyarországon éljék le 
további életüket. Úgy gondolom, hogy ezek az értékek szintén a kisebbségi lét és a sajátos 
nemzeti szocializáció jellemzőire vezethetők vissza. Továbbá a skála utolsó helyein szereplő 
állítások alacsony értékei egy erős lokális identitásról is árulkodhatnak.

5. a jövőre voNatkozó elkéPzelések

A továbbiakban a tanulók jövőre vonatkozó elképzeléseit mutatom be. A továbbtanulási 
szándékról a korábbiakban már ejtettem szót, azonban a következőkben vizsgált szándékok 
úgy gondolom, kapcsolatban állhatnak vele. A magyarországi munkavállalással, a magyar 
állampolgárság megszerzésével és a Magyarországon élés lehetőségével is foglalkoztam. A 
három tényező közül a magyarországi munkavállalás fordult elő a legnagyobb arányban, a 
megkérdezett tanulók több mint fele (54,1%) szeretne Magyarországon dolgozni. A magas 
arány valószínűleg Kárpátalja gazdasági helyzetével hozható összefüggésbe: a magas mun-
kanélküliséggel, a kevés munkalehetőséggel, a Magyarországon megkeresett pénz (kárpátal-
jai) reálértékének nagyságával. 36,7% jövőbeli elképzelései között szerepel a Magyarország-
ra való átköltözés, és ugyanennyien (36,7%) voltak azok, akik a magyar állampolgárságot 
akarják megszerezni. Nem elhanyagolható azok aránya sem, akik amellett, hogy a jövőben 
Magyarországon szeretnének munkát vállalni édesapjuk/nevelőapjuk is Magyarországon dol-
gozik (18,6%), vagyis a pénzkeresésnek magyarországi példája áll előttük.

14. táblázat
Magyarországi munkavállalás az édesapa/nevelőapa munkahelyének függvényében (százalékban)

Édesapa/nevelőapa munkahelye Magyarországi munkavállalás  

Ukrajna 52,5 

Magyarország 18,6 

Más.ország. 0.

Nem.dolgozik. 28,8 

Összesen (N=109) 100

Iskolai bontásban is érdemes megnézni a jövőre vonatkozó terveket. A kaszonyi középis-
kolások 59,5%-ának szerepel jövőbelei tervei között a magyarországi munkavállalás, míg az 
ungvári középiskolások esetében a tervek között legnagyobb arányban (50%) a Magyaror-
szágra.való.költözés.szerepel.

15. táblázat
A jövőre vonatkozó tervek iskolánkénti megoszlása (százalékban)

Tervek (N=109) Kaszonyi 
Középiskola 

Dajka Gábor 
Középiskola

magyarországi munkavállalás 59,5 40.

átköltözés Magyarországra 31,6 �0.

magyar állampolgárság megszerzése 35,4 40.
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A tanulók egy jelentős részének (30,3%) amellett, hogy Magyarországon szeretne dolgoz-
ni, szándékában áll a magyar állampolgárságot is megszerezni. Viszont ennél magasabb azok-
nak az aránya (39,4%), akik egyik lehetőséget sem szeretnék kihasználni.

Itt csak a továbbtanulás és a Magyarországra való átköltözés kapcsolatát szeretném bemu-
tatni. 19,3% azoknak az aránya, akik amellett, hogy magyarországi felsőoktatási intézmény-
ben szeretnék folytatni tanulmányaikat, át is kívánnak költözni Magyarországra. Vélhetően 
ezek a diákok úgy gondolják, hogy a magyarországi tanulmányok folytatása megkönnyíti 
végső céljukat, az áttelepülést.

16. táblázat
A magyarországi továbbtanulás és az áttelepülés kapcsolata (százalékban)

Ország, melyben továbbtanulni szeretne (N=109) Átköltözés Magyarországra  
Magyarország 19,3 
Ukrajna 13,8 

Úgy gondolom, hogy a három terv közül (magyarországi munkavállalás, átköltözés Ma-
gyarországra és a magyar állampolgárság megszerzése) a magyar állampolgárság megszerzé-
sének vannak a legnehezebben teljesíthető feltételei, ugyanis egyéb feltételek mellett a legtöbb 
esetben az általam vizsgált másik két tervnek is meg kell valósulni ahhoz, hogy valaki magyar 
állampolgár lehessen. Emiatt a magyar állampolgárság megszerzése mint a jövőben elérni 
kívánó cél megkívánja a részletesebb elemzést. Legnagyobb arányban, az ungvári magyar 
diákok fele szeretné megszerezni a magyar állampolgárságot, és az ukrán nemzetiségűek 
közül is az ungváriak szeretnének a legtöbben magyar állampolgárok lenni.

17. táblázat
A magyar állampolgárság megszerzésének terve az iskola és a nemzetiség függvényében (százalékban)

Terv (N=109) Iskola Magyar 
nemzetiségű

Ukrán 
nemzetiségű   

Magyar állampolgárság 
megszerzése.

Kaszonyi Középiskola 39,1 10*
Dajka Gábor Középiskola �0. 20*2

.
6. a vallás

Elemzésem utolsó részében a kisebbségek identitásának egy másik dimenzióját, a vallást 
vizsgálom. Gereben10 megállapítja, hogy a vallásosság és az azonosságtudat mértéke szoros 
kapcsolatban áll egymással. „A vallásosságnak azok a kitüntetett esetei, amelyek a szokásos-
nál aktívabb, mélyebb és gazdagabb vallásosságot jelentenek, általában a nemzeti identitás-
tudatot is elmélyítik, pozitív beállítottságát és aktivitását fokozzák.” Ugyanakkor Tomka 
Miklós ebben a jelenségben erősen hangsúlyozza a kisebbségi helyzet szerepét. „A társada-

. 10 Két felmérés eredményeire hivatkozik a szerző. Az egyiket a kilencvenes évek első felében végezte a Kárpát-
medence hét (majd Horvátországgal kibővítve nyolc) országban. Vizsgálatának fő témája a nemzeti identitás-
tudat volt. Később, Tomka Miklós vallásszociológussal együttműködve, Erdély (1998), Kárpátalja (1999), a 
Felvidék (1999), a Vajdaság (2000) és Magyarország (2000) felnőtt lakosságának (500 főtől 1000 főig terjedő, 
összességében csaknem 4000 főt kitevő) reprezentatív mintáin végzett kérdőíves felmérést a nemzeti, vallási 
és kulturális identitástudat témakörben.
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lomtudományi logika, a történelemi tapasztalat és aktuális adatok egyaránt bizonyítják, hogy 
a kisebbségek, köztük a kisebbségi sorban élő magyarság, saját kulturális gyökereit a val-
lásban és annak intézményrendszerében látja a legbiztosabban továbbélni. A nemzeti kisebb-
ség a vallást erőteljesen igénybe veszi önazonossága ápolásához.” (idézi Gereben 1999: 
38).

A vizsgált középiskolák diákjainak csaknem teljes része (95,4%) mondta azt magáról, hogy 
valamilyen módon vallásos. Kutatásom eredményeiből az derül ki, hogy a magyar nemzeti-
ségű diákok vallásosabbak, mint ukrán társaik: majdnem minden magyar nemzetiségű diák 
vallásosnak mondta magát (98,9%), az ukrán nemzetiségűeknek viszont csak 80%-a. Tehát a 
magyar diákok identitásának kialakításában feltehetően igen meghatározó szerepet tölt be a 
vallás. Azonban a további elemzések megmutatják, hogy a különböző nemzetiségű tanulók 
vallásgyakorlása között kevés eltérés mutatkozik. Egyedül a vallását egyáltalán nem gyakor-
ló magyar és ukrán diákok között van nagyobb különbség, az ukránoknál magasabb ez az 
arány.

21. táblázat
A vallásgyakorlás nemzetiség szerint (százalékban)

Vallásgyakorlás Magyar nemzetiségű   Ukrán nemzetiségű 
Hetente 29,2 30.
Havonta többször 32,6 2�.
Évente többször 16,9 10.
Csak a nagy egyházi ünnepek alkalmával 13,5 0.
Csak családi események alkalmával 2,2 �.
Egyáltalán nem járok 4,5 20.

Összegzés

A vizsgálat eredményei alapján elmondható, hogy a kárpátaljai magyar fiatalok pozitívan 
szemlélik saját közösségüket és a magyar nemzetet. Nemzeti identitásukban elsősorban a 
kultúrnemzeti kritériumok érvényesülnek, a legkevésbé meghatározó tényező a Magyaror-
szágon való élés és a magyarországi születés. Nem lehet figyelmen kívül hagyni azt sem, 
hogy a középiskolások egy jelentős csoportja magyar nemzetiségűként nem gondolja azt, 
hogy a nagy magyar nemzetnek is része, vagyis nemzeti identitásuk inkább lokális jelleget 
ölt.

Az iskolák összehasonlítása arra világít rá, hogy nincs jelentős eltérés a vizsgált tényezők 
között az ungvári és a kaszonyi diákok között, azonban a demográfiai jellemzőkből adódó 
különbségek érezhetőek.

Mindkét iskolába járó diákok továbbtanulási szándékának aránya igen magas volt, viszont 
az ukrajnai felsőoktatási intézmények népszerűsége nagyobb, mint a magyarországiaké.

A vallásosság dimenziójáról elmondható, hogy a vizsgált tanulók csaknem teljes hányada 
mondta magáról, hogy vallásos. Továbbá a vallásgyakorlás tekintetében nincs nagyobb eltérés 
a magyar és az ukrán diákok között.

A vizsgált dimenziók közül az identitás kialakításában legnagyobb szerepe a nyelvnek van. 
Ez az a dimenzió, amely köré szerveződtek a többi dimenzió vizsgálatának eredményei. Ezt 
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bizonyítja, hogy a középiskolás diákok a magyarsághoz való tartozást leginkább nyelvi és 
kulturális jellemzők alapján határozzák meg. Sebestyén Árpád írta a kárpátaljai magyarság 
nyelvi helyzetét elemző egyik tanulmányában: „Látni kell: a magyar nemzetiség sorsa jelen-
tős mértékben a magyar nyelv sorsa a területen.” (idézi Csernicskó 2004). Az ukrán kormány 
is igen jól felismeri ezt a sajátos helyzetet. Emiatt szerepel elsődleges tervei között a magyar 
nyelv funkciói körének csökkentése, elsősorban a kisebbségi oktatásban.
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Nyüsti Szilvia

MAGYAR KÖZÉPISKOLÁSOK DEMOKRÁCIA-
ÉRTELMEZÉSÉNEK TERÜLETI 

kÜlÖNBségeI1

Bevezetés

A politikai szocializáció egyik meghatározó értelmezése szerint az egyén és a társadalom 
között zajló folyamatos interakciók révén a szocializálódó egyén egyszerre tárgya és alanya 
a kétirányúnak tekintett folyamatnak (Percheron 1999a; Szabó 2000, 2009). Elfogadva ezt a 
megközelítést, könnyen belátható, hogy a demokrácia az intézményes feltételek mellett az 
azokat működtető polgárok értékrendjétől és attitűdjeitől is nagymértékben függ (Murányi–Be-
rényi 1997; Murányi 2006).2 A politikai szocializációt kétirányú interaktív jellege mellett az 
is jellemzi, hogy kora gyermekkorban elkezdődik  és egész életen át tart (Percheron 1999b). 
A fentiek miatt a lakosság – így a fiatalok – demokratikus állampolgári kultúrájával, illetve 
demokrácia-értelmezésével kapcsolatos szociológiai kérdésfeltevések a hosszú múlttal ren-
delkező, szilárd demokráciákban is releváns kutatási témák.3.

Magyarországon az államszocializmusról a demokráciára való átmenet sikerességét nehe-
zíti, hogy az ország történelme nem kedvezett a kikristályosodási folyamatoknak, így a kü-
lönböző politikai-történeti időszakok értékrendjei és intézményei „egymásra csúsztak” (Csá-
kó 2004; Szabó 2000; 2009). Ennek egyik lényeges oka, hogy hazánkban a XX. században 
összesen kilencszer került sor a politikai hatalomgyakorlás módjának megváltozására, az ál-
lamhatárok pedig négyszer módosultak a század folyamán (Szabó–Falus 2000; Szabó 2009). 
Ráadásul nem szabad elfelejtenünk, hogy hazánkban az 1989-es rendszerváltást megelőzően 
sem létezett még megszilárdult demokratikus rendszer, melynek értékeihez és hagyománya-
ihoz visszatérhettek volna a társadalom tagjai.

. 1 A tanulmány közel azonos formában megjelent: Területi különbségek a magyar fiatalok demokrácia-értelme-
zésében, Új Ifjúsági Szemle 2010 tél,  VIII. évfolyam 4. szám, 36–50. o. Köszönöm Dr. Murányi Istvánnak a 
dolgozatom elkészítéséhez nyújtott segítségét.

. 2 Almond és Verba megjegyzi, hogy a demokrácia intézményi feltételei – persze csak formálisan – akár etatista 
rendszerek keretei között is létezhetnek (Almond, Verba, 1997).

. 3 Itt elég megemlítenünk az Egyesült Államokban 1998-ban végzett állampolgári tudásszintmérést, a National 
Assessment of Educational Progress-t (NAEP), vagy az IEA 1999-es 28 országra kiterjedő, 14 éves fiatalok 
körében végzett állampolgári tudás és részvétel vizsgálatát (CivEd) (Kinyó, 2009).
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A vizsgált középiskolások azért különösen érdekesek a demokrácia szempontjából, mert 
ők a rendszerváltás óta felnőtt első generáció, ők már a “demokrácia gyermekei” (Csákó 2007). 
Ezek a fiatalok a politikai szocializáció szempontjából rendkívül heterogén körülmények 
között nőttek fel, mivel a történelmileg kialakult viselkedés- és reakcióminták túlélik a poli-
tikai rendszerek változásait, átalakulásuk sok időt vesz igénybe (Szabó 2000). 

Kelet-Európa.demokratizálódási folyamataival párhuzamosan több nemzetközi összeha-
sonlító kutatás vizsgálta az országonként eltérő demokrácia-felfogásokat (Simon 2001; Erős, 
Murányi, 2001; IEA 1999). A fiatalok körében végzett hazai empirikus kutatások közül a 
középiskolások demokrácia-képének leírására vállalkozó legátfogóbb vizsgálatoknak az „Is-
kola és társadalom 2005, és 2008” kutatások tekinthető.4 A 2005. évi adatbázis alapján Csákó 
arra kereste a választ, hogy milyen összefüggés van a demokrácia-értelmezés valamint a 
politikai ismeretek és attitűdök között (Csákó, 2007; 2009), míg Sik a két vizsgálat összeha-
sonlító elemzése során a republikánus, a liberális és az antidemokratikus értékek szocializá-
ciós hátterének felderítésére vállalkozott (Sik, 2010). Mindezek mellett Murányi tanulmányá-
ban – a 2008. évi adatok alapján - az előítéletesség és a demokrácia-értelmezés közötti kap-
csolatról olvashatunk (Murányi, 2009).

A fenti írások a területi különbségek mélyebb elemzésével nem foglalkoztak, többnyire a 
megye csak egy volt a demokrácia-értelmezéseket vizsgáló ok-okozati vagy leíró modellek 
változói között. Azonban Magyarországon regionálisan jelentős társadalmi és gazdasági kü-
lönbségekkel találkozunk, melyek kutatási témától függetlenül indokolják e dimenzió vizs-
gálatát. Tanulmányunkban ezért tárgyaljuk a középiskolások demokrácia-értelmezésének 
területi jellemzőit. 

Az „Iskola és társadalom 2008” kutatás során öt megye (Baranya, Csongrád, Fejér, Hajdú-
Bihar, Szabolcs-Szatmár-Bereg) és a főváros 9. és 11. évfolyamos középiskolás diákjainak 
önkitöltős kérdőíves adatfelvételét a kutatásban résztvevő egyetemek szociológia szakos hall-
gatói terepgyakorlatuk keretében végezték. A kérdőíveket 2008. október 15. és december 15. 
között, tanórákon töltötték ki az N=5962 fős, megye és iskolatípus szerint reprezentatív min-
tába került középiskolások. 

A másodelemzés során a következő kérdésekre próbáltunk válaszolni: a rendszerváltás 
után felnövekvő fiatalok mit értenek a demokrácia fogalmán? A demokrácia értelmezése mi-
lyen kapcsolatban van a területi dimenzióval?  A Magyarországon sok tekintetben fennálló, a 
rendszerváltás óta csak fokozódó területi különbségek megfigyelhetők-e a középiskolások 
demokrácia-értelmezéseiben?

. 4 Az említett kutatás 2005-ben – a „Demokráciára nevelés európai évében” – Csákó Mihály kezdeménye-
zésére három egyetem szociológia tanszéke (ELTE, DE, PTE), valamint a székesfehérvári ECHO Survey 
Szociológiai Kutatóintézet, a Tábla és Penna Társadalomkutató Műhely és a Kurt Lewin Alapítvány közös 
kutatási projektjeként jött létre. A lekérdezés a szociológus hallgatók szakmai gyakorlatának keretében 7000 
fős mintán, négy megyében (Baranya, Fejér, Hajdú és Szabolcs) és a fővárosban, 9. és 11. osztályosok repre-
zentatív mintáján valósult meg (Csákó, 2007). 2008-ban szinte azonos kérdőívvel megismételték a kutatást, 
azonban ekkorra bővült a kutatásban résztvevők, és így a vizsgálatba bevont megyék száma is (Baranya, 
Fejér, Hajdú, Szabolcs, Csongrád, és a főváros). Ekkor a kutatásban részt vett az ELTE, a DE, a PTE, és a 
SZTE szociológiai tanszéke, az MTA Regionális Kutatóközpont és az Echo Survey Szociológiai Kutatóinté-
zet. A kutatás vezetője változatlanul Csákó Mihály volt, a közreműködő kutatók pedig Szabó Ildikó, Murányi 
István, Bognár Adrienn, Domokos Tamás, Kiss Mária Rita és Sik Domonkos voltak (Murányi, 2009).
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területi külöNbségek magyarországoN

Az országra jellemző társadalmi-gazdasági területi különbségeket a hétköznapi 
diskurzusokban és a szakirodalmi publikációkban egyaránt előforduló kifejezések jelölik: 
kelet-nyugati lejtő, főváros-vidék szakadék vagy települési hierarchia.  A regionalitás és lo-
kalitás ugyanakkor meghatározó szocializáló tényező is (Gábor 1996)..Az értékátadás folya-
matában felerősödött a léthelyzet hatása, aminek differenciáló szerepét tovább erősítik az 
országon belüli regionális és településtípusok közötti területi hátrányok (Boros 1992)..A.te-
rületi sajátosságok egyfajta kumulatív módon tartalmazzák a társadalmi környezetre jellemző 
viselkedési mintákat, értékeket és szerepeket, ily módon befolyásolva a fiatalok szocializáci-
óját..

A következőkben – nyilván a teljesség igénye nélkül – a 2001. évi népszámlálás és KSH 
adatok alapján a területi egyenlőtlenségek néhány fő jellemzőit a 2008. évi kutatás mintájában 
szereplő öt megyére és a fővárosra vonatkozóan ismertetjük.

Területi különbségek a népszámlálás és a KSH adatai alapján
A következőkben megyei lebontásban ismertetem az egy főre jutó GDP-t, a munkanélkü-

liségi rátát, a legmagasabb iskolai végzettséget, illetve a romák arányát az adott népességen 
belül. (1. táblázat)

A főváros helyzete minden vizsgált mutatót tekintve a leginkább, míg Szabolcs-Szatmár-
Bereg megye helyzete a legkevésbé kedvező. Az egy főre eső GDP.és.a.munkanélküliségi ráta.
tekintetében több mint négyszeres, a roma népesség arányát tekintve ötszörös az eltérés Bu-
dapest és a keleti megye között, de az iskolázottság közötti különbség is számottevő. Szabolcs-
Szatmár-Bereg mellett Hajdú-Bihar megye helyzete is több szempontból kedvezőtlen. A má-
sik három megye sorrendje nem egyértelmű, mivel bizonyos mutatókban az egyik, míg más-
hol a többi helyzete előnyösebb, azonban közöttük is jelentős különbségekkel találkozhatunk 
(munkanélküliségi ráta, romák aránya).
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1. táblázat
Területi egyenlőtlenségek jellemzői (Ft/fő, illetve százalékban) Forrás: KSH 2007-es és 2008-as évkö-
zi adatok, valamint 2001. évi népszámlálási adatok�

Országos 
átlag Budapest Bara-

nya
Csong-

rád Fejér Haj-
dú

Sza-
bolcs

GDP (2007, 
ezer Ft/fő) 2�27 �493 1834 1891 241� 1805 13�2

Legmagasabb iskolai végzettség (2001, a megfelelő korúak százalékában):

Legalább 
nyolc 
általános

89 87 80 81 80 77 74

Legalább 
érettségi 38 �2 30 33 29 29 23

Legalább 
egyetem/
főiskola

13 19 9 10 8 8 6

Munka-
nélkülisé-
gi.ráta
(2008, %)

8 4 10 8 6 9 18

Romák ará-
nya a népes-
ségen belül 
(2001, %)

2 1 2 1 1 2 �

Területi különbségek a 2008. évi adatbázis alapján
Az „Iskola és társadalom 2008” kutatás adatbázisa alapján képzett változók természetesen 

nem feleltethetők meg egyértelműen a fentebb ismertetett statisztikai mutatóknak, az össze-
vetést inkább a területi eltérések minta alapján leírt tendenciáinak „kontrolljaként” kezeljük. 
A 2. táblázatban a család anyagi helyzetét,6.a.szülők iskolai végzettségét,7.a.munkanélküli 
szülők arányát,8.illetve.a.más etnikumhoz tartozó osztálytárs előfordulásának arányát a megyei 
és fővárosi alminták alapján közöljük.

. � KSH évközi területi adatok: http://portal.ksh.hu/portal/page?pageid=37,592051-&_dad=portal&_schema 
=PORTAL; és a 2001. évi népszámlálás területi adatai: , Utolsó letöltés: 2010. március 26.

. 6 A család anyagi helyzetének összevont mutatóját quick-cluster elemzéssel képeztük. Az elemzésbe bevont  
hat változó: „Van-e a családotok tulajdonában…(1) 5 évnél fiatalabb személygépkocsi; (2) mosogatógép; (3) 
LCD televízió; (4) széles sávú internethozzáférés?” és „Van-e saját külön…(5) számítógéped; (6) szobád?”

. 7. A. szülők iskola végzettsége összevont változó kategóriáit az apa és az anya iskolai végzettségét bevonva 
szintén quick-cluster elemzéssel konstruáltuk. 

. 8. A.munkanélküli szülők változó képzése: ha bármelyik szülő, vagy akár mindkettő munkanélküli, akkor a Van 
csoportba, ha egyik szülő sem munkanélküli, akkor a Nincs csoportba soroltuk a válaszadót. 
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2. táblázat
A megyék közötti területi különbségeket tükröző változók százalékban, 2008

Teljes minta Buda-
pest

Bara-
nya

Csong-
rád Fejér Hajdú Sza-

bolcs

Anyagi helyzet: (p≤ 0.001)1

Rossz 
anyagi 
helyzetű

41 33 41 49 41 4� �3

Jó anyagi 
helyzetű �9 67 �9 �1 �9 �� 47

Szülők iskolai végzettsége: (p≤ 0.001)
Alacsony 49 39 48 �6 �7 58 60
Átlagos 23 22 2� 22 18 26 23
Magas 28 39 27 22 2� 16 17
Van-e munkanélküli a szülők között? (p≤ 0.001)
Nincs 93 97 94 94 93 91 84
Van 7 3 6 6 7 9 16
Van-e olyan osztálytársad, aki más etnikumú, mint te? (p≤ 0.001)
Nincs �6 �3 42 66 68 62 ��
Van 44 47 58 34 32 38 4�

A táblázat egyértelműen azt igazolja, hogy – eltekintve a más etnikumú osztálytárs ará-
nyától – érvényesek a statisztikai adatok előzőekben tárgyalt tendenciái: Budapesten a leg-
kedvezőbb, míg Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében a legrosszabb helyzetűnek tekinthetjük 
az ott élő fiatalokat. A Hajdú-Bihar megyei fiatalokat – hasonlóan a statisztikai adatoknál 
megfigyeltekhez - inkább kedvezőtlen helyzet jellemzi, míg a másik három megye az adatbá-
zis alapján is változó képet mutat.

A statisztikai adatokhoz viszonyítva a más etnikumhoz tartozó osztálytárs arányainál.ta-
pasztalható jelentős eltéréseket több oknak is tulajdoníthatjuk. A mintavételi torzításon kívül 
a 2001. évi népszámlálás időbeli távolságával, vagy a szegregált iskolai osztályok arányával 
is számolhatunk. Az értelmezést az is nehezíti, hogy a kérdőívet kitöltő etnikai hovatartozá-
sára vonatkozóan nem szerepelt kérdés a kérdőívben.

A statisztikai és a kérdőíves kutatás alapján mért adatok alapján a következő sorrendet 
állíthatjuk fel a megyék és a főváros között: 1. Budapest, 2. Baranya, 2. Fejér, 2. Csongrád, 
3. Hajdú-Bihar, 4. Szabolcs-Szatmár-Bereg. A sorrend nem egyértelmű, mivel csak a főváros 
és a két kelet-magyarországi megye helye állapítható meg biztosan, a másik három megyét 
inkább azonos pozíció jellemzi. (A népszámlálás, illetve a KSH adataihoz képest Baranya 
megye helyzete kedvezőbb az „Iskola és társadalom 2008” kutatás eredményei alapján.

a közéPiskolások demokrácia-értelmezése

A.demokrácia széles körben használt fogalom, azonban gyakran úgy beszélnek róla, hogy 
hiányzik a pontos fogalmi meghatározás (Hudecz 2007; Bódig 2007). A rendszerváltozást 
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követően divatossá vált társadalomtudományi fogalom gyakori használata együtt járt a defi-
níció elhomályosodásával is. A demokrácia meghatározásának nehézsége nem csak az orszá-
gonként eltérő gyakorlati megvalósulás sokszínűségének, hanem az idők során kialakult sok-
féle jelentésréteg egymásra rakódásának is köszönhető (Simon 2001). Továbbá a demokrácia 
eszméi nem állnak összhangban a valósággal, így egyszerre tekinthető leíró.és.előíró.foga-
lomnak (Sartori 1999). A fentiek miatt a szakirodalomban fellelhető demokrácia-elméletek 
még ma sem a konszenzus, hanem sokkal inkább a sokféleség irányába hatnak (Simon 2001).  
Nem célunk ennek a szakirodalmi sokféleségnek a bemutatása és/vagy egy kizárólagosan 
használt demokrácia fogalom elfogadása, csupán olyan empirikus demokrácia-kép tipológi-
ákat kívánunk konstruálni, melyek alkalmasak a területi különbségek vizsgálatához.

3. táblázat
Területi különbségek az egyes fogalmi elemek megítélésében (százfokozatú skála átlag, 0: semennyire; 
100: teljesen)9

Teljes 
minta

Buda-
pest Baranya Csong-

rád Fejér Hajdú Szabolcs

a.magánélet.
tiszteletben 
tartása (p≤ 0.001)

78 80 76 7� 76 79 74

a törvények 
betartása.
(p≤ 0.001)

78 78 7� 78 79 80 80

törvény előtti 
egyenlőség.
(p≤ 0.05)

76 76 74 7� 76 77 78

szólásszabadság.
(p≤ 0.05) 76 78 76 7� 73 77 74

társadalmi.
igazságosság.
(p≤ 0.05)

74 76 74 72 75 75 72

a.politikai.
választás.
lehetősége (p≤ 
0.05)

72 74 69 69 70 73 70

egyesülési 
szabadság.
(p≤ 0.001)

69 71 68 67 6� 71 68

a kisebbségi 
jogok.
érvényesülése 
(p≤ 0.001)

�� 59 �� �3 �1 �3 �0

. 9 Az átlag fölötti értékeket soronként félkövérrel kiemeltük.
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Az „Iskola és társadalom” kutatás kérdőívének egyik kérdésében tizenkét elemről kellett 
eldönteniük a középiskolásoknak, hogy mennyire tartoznak bele a demokrácia fogalmába.10.
Az elemek a következők voltak: a kisebbségi jogok érvényesülése; a magánélet tiszteletben 
tartása; a politikai választás lehetősége; a társadalmi különbségek csökkentése; a törvények 
betartása; beleszólás a politikába; egyesülési szabadság; szólásszabadság; szolidaritás a rá-
szorulókkal; társadalmi igazságosság; többpártrendszer; törvény előtti egyenlőség.11

A felkínált elemek közül átlagosan – ahogy azt Csákó a 2005-ös, Murányi pedig a 2008-as 
adatok alapján már korábban is megállapította (Csákó, 2007; Murányi, 2009) – a demokrácia 
fogalmába leginkább a magánélet tiszteletben tartását (78 pont), a törvények betartását (78 
pont), és a törvény előtti egyenlőséget (76 pont); legkevésbé fontosnak a többpártrendszert 
(60 pont) és a kisebbségi jogok érvényesülését (55 pont) tartják a középiskolások.

A tizenkét változóra adott válaszok megyei átlagértékei azt igazolják, hogy jelentős terü-
leti különbségek jellemzik a középiskolások demokrácia-értelmezését (3. táblázat). A megyék 
közötti eltérések csak négy elem megítélésében nem voltak szignifikánsak: társadalmi különb-
ségek csökkentése; beleszólás a politikába; szolidaritás a rászorulókkal; többpártrendszer.

Budapest és Hajdú-Bihar megyét – két, illetve egy elem kivételével – a teljes minta átlaga 
fölötti értékek jellemzik, míg Csongrád és Baranya megyében minden átlag alatti. A legnagyobb 
különbséggel a kisebbségi jogok érvényesülésének megítélésekor találkozhatunk (Budapest: 
59 pont, Szabolcs-Szatmár-Bereg megye: 50 pont).

A demokrácia-kép típusai
A tizenkét elemből képzett demokrácia-kép típusok bemutatása előtt a korábbi elemzések 

néhány eredményére utalunk. A 2005. évi kutatás adatainak feldolgozása során Csákó nem 
talált markáns látens struktúrát az elvégzett főkomponens elemzés és faktoranalízis alapján, 
így két, tartalmi szempontból elkülönített indexet alakított ki. Az egyiket a kérdésblokk poli-
tikai elemeiből, a másikat pedig inkább a szociális elemeiből képezte, majd a két indexérték 
arányából képzett három kategóriát használta függő változóként (inkább politikai; inkább 
szociális; is-is) (Csákó 2007). A 2008. évi adatbázist felhasználó tanulmányában Murányi 
faktoranalízis alapján különített el két változócsoportot: az egyiket civil a.másikat.pedig.po-
litikai demokrácia-kép típusnak nevezte el (Murányi 2009). 

A következőkben az általunk konstruált – tartalmi, illetve matematikai szempontok alapján 
létrehozott – kétféle demokrácia-kép tipológiát ismertetjük.

I. Tartalmi tipológia: politikai, kiegyensúlyozott és társadalmi demokrácia-kép típusok
A Csákó-féle logikához hasonló, tartalmi szempont alapján konstruált demokrácia-kép 

tipológia kialakítása során három kategóriát különítettünk el.12 A fiataloknak felkínált tizenkét 
elemből elsőként két változócsoportot hoztunk létre (politikai elemek – társadalmi elemek), 
melyekből külön-külön indexet képeztünk. A politikai index hét elem értékeinek átlagát (a 
politikai választás lehetőségét; a beleszólást a politikába; a többpártrendszert; a törvények 

. 10 Az elemzések során 0-100 fokú skálát képeztünk. 

. 11 Csákó Mihály felhívja a figyelmet rá, hogy „a demokrácia 12 elemét nem a fiatalok megnyilatkozásaiból 
tártuk fel, hanem magunk határoztuk meg, és úgy kínáltuk fel nekik – ezek tehát nem eredmények, hanem 
eszközök” (Csákó, 2007: 6).

. 12 Négy kategóriából álló tipológiával is próbálkoztunk (szabadság; szociális és gazdasági demokrácia; politi-
kai demokrácia; jogi demokrácia), azonban a megyénkénti elemzés miatt kevés elemszám esett volna egy-egy 
kategóriába, ezért végül elvetettük.
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betartását; a törvény előtte egyenlőséget; a szólásszabadságot; és az egyesülési szabadságot), 
a.társadalmi pedig öt elemét (a magánélet tiszteletben tartását; a társadalmi igazságosságot; 
a szolidaritást a rászorulókkal; a társadalmi különbségek csökkentését; és a kisebbségi jogok 
érvényesülését) tartalmazza.13 Majd a két átlag arányának értékeit kategorizálva alakítottuk 
ki.a.politikai, a kiegyensúlyozott.és.a.társadalmi demokrácia-kép típusokat.14  A három típus 
megoszlását a mintába került fiatalok között az 1. ábra mutatja be.

1. ábra A három demokrácia-kép típus százalékos megoszlása a mintában

Az így képzett tipológia alapján azok, akikre a politikai demokrácia-értelmezés a jellemző, 
a politikai indexbe sorolt hét elemet az átlagosnál jobban, míg az öt társadalmi elemet az át-
lagosnál kevésbé preferálják..Ezzel szemben a társadalmi demokrácia-felfogással jellemez-
hető tizenéveseket éppen fordított preferenciák jellemzik..A.kiegyensúlyozott típusba került 
fiatalok a mintaátlaghoz képest mind a tizenkét változót inkább a demokrácia fogalmába 
tartozónak vélik, így a politikai és társadalmi elemek hasonló aránya átlagosan magasabb 
értékekkel is párosul.1�

A három demokrácia-kép típus megoszlásában – bár minden kategóriában a politikai.ará-
nya a legmagasabb – statisztikailag szignifikáns eltéréseket találunk a nemek, az évfolyam és 
az iskolatípus szerint elkülönült csoportok között, továbbá a család jövedelmi helyzete és a 
szülők iskolai végzettsége is differenciál. (4. táblázat)

. 13 A Cronbach-féle alfa értékei: politikai = 0,838; társadalmi = 0,750

. 14 Miután a társadalmi index értékét elosztottuk a politikai indexével, a kategóriákat az alábbiak szerint alakí-
tottuk ki: ha a két index aránya kisebb, mint 0,95, akkor politikainak; ha 0,95 és 1,05 közötti, akkor kiegyen-
súlyozottnak; ha pedig 1,05 fölötti, akkor társadalminak kódoltuk.

. 1� Természetesen ebbe a típusba tartoznak azok a fiatalok is, akik minden kérdésre azonos értéket adtak. Ez ös-
szesen 398 fő, tehát a kiegyensúlyozott csoport közel egyharmada. Ezen belül minden elemre 0 értéket adott 
23 fő, 25-ös értéket 8 fő, 50-es értéket 141 fő, 75-ös értéket 32 fő, 100-as értéket pedig 194 fő.

Politikai
kiegyensúlyozott
társadalmi

28,5%

26,6%

44,8%
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4. táblázat
A három demokrácia-kép típus százalékos megoszlása különböző változókategóriákon belül16

Politikai Kiegyensúlyozott Társadalmi
Nem (p≤ 0.001)

Férfi 50 27 23
Nő 40 27 33

Évfolyam (p≤ 0.001)
9..évf. 41 28 31
11..évf. 48 2� 27

Iskolatípus (p≤ 0.05)
Gimnázium 4� 28 27
Szakközépiskola 47 2� 28
Szakiskola 41 26 33

Jövedelmi helyzet (p≤ 0.001)
Jó anyagi helyzetű 47 27 26
Rossz anyagi helyzetű 42 27 31

Szülők iskolai végzettsége (p≤ 0.001)
Alacsony 42 26 32
Átlagos 50 2� 2�
Magas 46 28 26
Teljes minta 4� 27 28
N= 2106 12�2 1341

A nemek között ugyanaz a tendencia érvényesül, amit már Csákó Mihály is megállapított 
a 2005. évi adatbázis elemzésénél (Csákó 2007),17 mivel – azonos kiegyensúlyozott arány 
mellett - a fiúk inkább a politikai, míg a lányok inkább a társadalmi elemeit hangsúlyozzák a 
demokráciának. Azonban a korábbi eredményekkel ellentétben a magasabb életkor a társadal-
mi.és.a.kiegyensúlyozott demokrácia-kép kisebb, míg a politikai típus nagyobb preferálásával 
jár együtt. További eltérés, hogy Csákó elemzésében az iskolatípus nem differenciált, szemben 
a mi eredményünkkel: az átlagoshoz képest a gimnazisták a kiegyensúlyozott, a szakközépis-
kolások.a.politikai, míg a szakiskolások a társadalmi demokrácia-képet támogatják inkább. A 
rosszabb anyagi körülmények között élők és az alacsony iskolai végzettségű szülők gyermekei 
az átlagosnál jobban preferálják a társadalmi, míg a jó anyagi helyzetű és az átlagos iskolai 
végzettségű szülők gyermekei pedig a politikai típust. A magasan kvalifikált szülők gyerme-
keit.mind.a.politikai, mind a kiegyensúlyozott típus enyhén átlagon felül jellemzi.

A tartalmi szempontok alapján létrehozott demokrácia-kép tipológia szignifikánsan eltér 
a fővárosban, illetve a különböző megyékben élő középiskolások között is. (5. táblázat) Az 

. 16 A mintaátlag fölötti értékeket félkövérrel emeltük ki a táblázatban.

. 17 Itt ismételten felhívjuk a figyelmet, hogy az általunk használt demokrácia-kép tipológia csak hasonló, de 
semmiképpen sem megegyező a Csákó tipológiájával. Joggal feltételezhetjük, hogy a két elemzés eredményei 
közötti eltérések nem a két adatfelvétel között történt változásoknak, hanem a mérőeszközök különbségének 
köszönhetők. 
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eredmények arra utalnak, hogy a főváros és Baranya megye fiataljai az átlagosnál jobban 
preferálják.a.társadalmi demokrácia-kép típust, míg Hajdú-Bihar és Szabolcs-Szatmár-Bereg 
megye középiskolásaira az előzőektől 8-10 százalékpontnyi értékkel magasabb politikai arány 
jellemző. A Csongrád megyében élő fiatalok mindhárom típust a teljes mintához hasonló 
arányban támogatják, valamint Baranya és Fejér megyével együtt sajátos átmenetet képeznek 
a „szélsőségek” között.

5. táblázat
A három demokráciakép-típus százalékos megoszlása megyénként és a megyék sorrendje18

Megye (p≤ 
0.001)

Megyék 
sorrendje Politikai Kiegyensúlyozott Társadalmi

Budapest 1. 42 2� 33
Baranya 2. 41 29 30
Fejér 2. 43 29 28
Csongrád 2. 4� 27 28
Hajdú 3. 50 26 24
Szabolcs 4. 51 27 22
Teljes minta 4� 27 28

Ha az eredményeket összevetjük a korábban, megyék között kialakított szocio-kulturális 
sorrenddel, akkor a hátrányosabb helyzetű megyék felől a kedvezőbb helyzetűek, illetve Bu-
dapest felé irányuló növekvő társadalmi demokrácia-kép arányt figyelhetünk meg. A több 
szempontból is kedvezőtlen helyzetű Hajdú-Bihar és Szabolcs-Szatmár-Bereg megyékben az 
átlaghoz képest 5-6 százalékponttal magasabb a politikai demokrácia-típust elfogadók aránya, 
míg a legkedvezőbb helyzetű fővárosban ugyanezt a társadalmi demokrácia-kép esetében 
mondhatjuk el. 

A megyék közötti eltérések látszólag ellentmondanak annak, hogy a társadalmi.demokrá-
cia-kép típus inkább az alacsonyan iskolázott szülők és a rossz anyagi helyzetű családok 
gyermekeire jellemző. Mivel magyarázható, hogy az ezekkel a szocio-kulturális jegyekkel 
leginkább jellemezhető megyékben élő fiatalok támogatják magas arányban a politikai de-
mokrácia-kép típust? Feltevésünk szerint a területi egységek közötti eltéréseket nem tulajdo-
níthatjuk kizárólag – egyik, vagy másik demokrácia-kép típust inkább valószínűsítő – szocio-
kulturális csoportok megyénként eltérő arányának. Ennek igazolására a következőkben a te-
rületi egységeken (főváros, illetve az öt megye) belül is elvégeztük a fenti elemzéseket. A 
megyénként statisztikailag szignifikáns eltéréseket az alábbiakban közöljük (6. táblázat).

A Baranya megyében élő fiataloktól eltekintve, a két nem közötti eltérések minden me-
gyében szignifikánsak. A teljes mintát jellemző trend – a fiúk inkább a politikai, a lányok 
inkább a társadalmi demokrácia típust fogadják el – a területi almintákon külön-külön is ér-
vényesül, igaz eltérő arányokkal. Budapesten mindkét nem esetében a teljes minta átlagához 
hasonló, vagy annál akár jelentősen nagyobb arányban támogatják a társadalmi demokrácia-
képet, miközben Hajdú-Bihar megyében ugyanez a politikai demokrácia-kép típusra igaz.

A kilencedik és tizenegyedik évfolyam közötti eltérések csak a fővárosban és Hajdú-Bihar 
megyében élő fiatalok esetében szignifikánsak. Mindkét esetben az idősebb életkor a társadalmi-.és.

 18 A táblázatban szerepel az ország területi különbségeit taglaló alfejezetben kialakított megyék közötti szo-
cio-kulturális helyzetet tükröző sorrend is. A szemléltetés érdekében félkövérrel kiemeltük az átlag fölötti 
értékeket, illetve néhány cellát szürke háttérrel jelöltünk.
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a.kiegyensúlyozott demokrácia-kép típus arányának csökkenésével, illetve a politikai típus növe-
kedésével jár együtt, azonban Hajdúban ez a növekedés sokkal intenzívebb, mint a fővárosban.

Az iskolatípusok alapján elkülönített csoportokat tekintve, a fővárosban, Baranya és Hajdú-
Bihar megyében tapasztaltunk szignifikáns eltéréseket. Budapest és Baranya megye szakiskolásai 
esetében a politikai demokrácia-kép túlsúlya helyett társadalmi típus preferálása a jellemző.

A szülők iskolai végzettsége és a jövedelmi helyzet alapján elkülönült csoportok demok-
rácia-értelmezésének eltérései csak a fővárosban és Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében szig-
nifikánsak. A politikai és a társadalmi típus esetében minden kategórián belül jelentős arány-
beli eltéréseket figyelhetünk meg a budapesti és a szabolcsi fiatalok demokrácia-képe között. 
A legferdébb eloszlás a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében élő, magasan iskolázott szülők 
gyermekeinek csoportját jellemzi (a politikai demokrácia-kép típust 61 százalék, míg a tár-
sadalmi típust.15 százalék preferálja). (6. táblázat)

6. táblázat
Területi különbségek a szocio-kulturális csoportok demokrácia-értelmezésében (százalékban)19

Politikai Kiegyensúlyozott Társadalmi

Nem Bp Cs F H Sz Bp Cs F H Sz Bp Cs F H Sz

Férfi 4� �1 49 �6 �6 28 26 27 23 27 27 23 24 21 17
Nő 39 40 3� 4� 43 24 28 32 28 27 37 31 33 27 29
Évf. Budapest Hajdú Budapest Hajdú Budapest Hajdú
9..évf. 39 41 26 30 3� 29
11..
évf. 4� 58 2� 22 30 20

Isk. 
tip. Bp. B. H. Bp. B. H. Bp. B. H.

Gim. 40 47 �2 29 30 29 31 23 19
Szki. 46 37 �0 23 29 26 31 34 24
Szi. 34 36 4� 20 2� 21 46 39 34
Jöv. 
helyz. Budapest Szabolcs Budapest Szabolcs Budapest Szabolcs

Jó 4� �6 26 26 29 18
Rossz 37 46 24 28 39 26
Szül. 
isk. Budapest Szabolcs Budapest Szabolcs Budapest Szabolcs

ala-
csony 38 4� 23 30 39 2�

átlagos 47 58 2� 23 28 19
magas 44 61 28 24 28 1�
Teljes 
minta 4� 27 28

. 19 A táblázatot soronként olvasva, az azonos területi egység alá eső százalékértékeket összeadva kapjuk meg 
a 100%-ot. A táblázat áttekinthetőségének kedvéért, nem közöljük a cellákba eső elemszámokat, azonban 
jelezzük, hogy az mindenhol elérni a statisztikailag megkívánt értéket.
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A fővárosi és megyei alminták vizsgálata arra utal, hogy – a teljes mintánál megfigyelt 
hasonló tendenciák mellett – a három demokrácia-kép típus támogatási aránya több esetben 
lényegesen eltér a területi egységeken belüli szocio-kulturális csoportokban. Így az eltéréseket 
feltehetően nem az egyes szocio-kulturális csoportok megyénként eltérő arányának, hanem 
egyéb területi hatásnak tudhatjuk be.

II. Statisztikai tipológia: a gyenge és az erős demokrácia-kép típusok
A matematikai-statisztikai módszerrel kialakított tipológia klaszterelemzés (K-means) 

eredménye. A kérdésblokk tizenkét elemének (változóinak) bevonása után a fiatalok két cso-
portját különítettük el. Az első csoport a mintaátlaghoz képest kevésbé, a második csoport 
pedig inkább a demokrácia fogalmába tartozónak vélte mind a tizenkét kritériumot. Ennek 
megfelelően az első típust gyenge, míg a másodikat erős demokrácia-képpel rendelkező cso-
portnak neveztük el. (7. táblázat)

7. táblázat
Szerinted az alábbiak milyen mértékben tartoznak bele a demokrácia fogalmába? A teljes minta átlaga 
és a két klasztercsoport átlaga. (Százfokozatú skála átlag, 0: semennyire; 100: teljesen)

Gyenge 
demokrácia-kép Teljes minta

Erős 
demokrácia-

kép

a magánélet tiszteletben tartása 63 78 88
a törvények betartása 62 78 90
törvény előtti egyenlőség �� 76 91
szólásszabadság �� 76 91
társadalmi.igazságosság �3 74 89
a politikai választás lehetősége �0 72 87
egyesülési szabadság �0 69 82
a társadalmi különbségek csökkentése 47 66 78
beleszólás a politikába 46 66 80
szolidaritás a rászorulókkal 49 66 77
többpártrendszer 44 60 72
a kisebbségi jogok érvényesülése 39 �� 66

A két csoport közül az erős demokrácia-kép típus a teljes minta 42 százalékát, míg a gyen-
ge típusú csoport az 58 százalékát alkotja..A nem, évfolyam és iskolatípus szerint elkülönült 
csoportokon belül szignifikánsan eltér a különböző demokrácia-képpel jellemezhető klaszte-
rek aránya, de ugyanez figyelhető meg a szülők iskolai végzettsége, illetve a család jövedelmi 
helyzete alapján képzett csoportoknál is. (8. táblázat)
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8. táblázat
A gyenge és az erős demokrácia-képpel jellemezhető klasztercsoportok százalékos megoszlása külön-
böző változókategóriákon belül

Gyenge demokrácia-kép Erős demokrácia-kép
Nem (p≤ 0.001)
Férfi 44 �6
Nő 39 61
Évfolyam (p≤ 0.001)
9..évf. 45 ��
11..évf. 38 62
Iskolatípus (p≤ 0.001)
Gimnázium 32 68
Szakközépiskola 44 �6
Szakiskola 57 43
Jövedelmi helyzet (p≤ 0.05)
Jó anyagi helyzetű 43 �7
Rossz anyagi helyzetű 39 61
Szülők iskolai végzettsége (p≤ 0.001)
Alacsony 46 �4
Átlagos 39 61
Magas 34 66
Teljes minta 42 58

A lányok, a 11. évfolyamon tanulók, a szakközépiskolások és a gimnazisták csoportjában 
magas, míg a fiúk, a 9. évfolyamon tanulók és a szakiskolások csoportjában alacsonyabb az 
erős demokrácia-képpel jellemezhetők aránya. A magasan képzett szülők gyermekeihez vi-
szonyítva, az alacsonyan iskolázott szülők gyermekeinek csoportjában szintén kisebb az erős 
demokrácia-kép arány. Némileg meglepő, hogy a család jövedelmi helyzete fordított kapcso-
latban van a kialakított demokrácia típusokkal: az erős demokrácia-képet a kevésbé jó anya-
gi helyzetű háttérrel jellemezhető fiatalok nagyobb arányban támogatják. 

A területi egységek között – hasonlóan a tartalmi tipológiához – a két demokrácia-kép 
klaszter aránya szignifikánsan eltér (9. táblázat). Azonban a megyék között korábban tapasz-
talt trendnek – miszerint a hátrányosabb helyzetű megyék felől a kedvezőbb helyzetűek, il-
letve Budapest felé jellegzetes átmenetet figyelhetünk meg – ezúttal nyomát sem találjuk: a 
területi egységek közötti, különböző szocio-kulturális ismérvek alapján kialakított sorrenddel 
nem magyarázhatóak az arányoknál megfigyelt eltérések.
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9. táblázat
Az erős és a gyenge demokrácia-képpel jellemezhető klasztercsoportok százalékos megoszlása megyén-
ként

Megye
(p≤ 0.05) Gyenge demokrácia-kép Erős demokrácia-kép

Budapest 39 61
Hajdú 40 60
Szabolcs 43 �7
Baranya 43 �7
Fejér 45 ��
Csongrád 46 �4
Teljes minta 42 58

A megyék (és a főváros) közötti eltérések nem olyan jelentősek, mint a tartalmi tipológi-
ánál, és éles váltásokkal sem találkozhatunk, inkább egyfajta folyamatos átmenet van a két 
„szélsőséges” eloszlást képviselő megye között. A megyék sorrendje is felborult. Igaz, hogy 
a főváros maradt az egyik szélen, de most közvetlen szomszédságában olyan megyéket (Haj-
dú-Bihar, illetve Szabolcs-Szatmár-Bereg) találunk, amelyek a tartalmi tipológia alapján a 
másik szélsőséges pozíciót képviselték. 

A területi egységek különbségei alapján a demokrácia-kép klaszterek egészen más meg-
oszlását és sorrendjét vártuk. Joggal feltételezhetjük, hogy a területi egység (megye, illetve 
főváros) csak közvetett magyarázatát jelenti az eltérő demokrácia-értelmezéseknek, valójában 
egyéb változók (területi egységeken belüli) eloszlásának hatásával kell számolnunk 

Ezúttal is részletesebben vizsgáljuk a megyei almintákat. (10. táblázat). A teljes mintát 
jellemző tendenciák most is megismétlődnek a területi egységeken belül. A statisztikailag 
szignifikáns eredményeket figyelembe véve az erős demokrácia-kép megyénként is inkább a 
nőket, az idősebbeket, a magasabb iskolatípusba járókat, a magasabban iskolázott szülők 
gyermekeit, illetve a rosszabb anyagi helyzetben élőket jellemzi.
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10. táblázat
Területi különbségek a különféle szocio-kulturális csoportok demokrácia-értelmezésében (százalék-
ban)20

Gyenge Erős
Nem Fejér Fejér
Férfi �0 �0
Nő 38 62
Évf. Bp. Hajdú Szabolcs Bp. Hajdú Szabolcs
9..évf. 43 44 49 �7 �6 �1

11..évf. 36 36 38 64 64 62

Isk. tip. Bp. B. Cs. F. H. Sz. Bp. B. Cs. F. H. Sz.
Gim. 34 33 27 27 29 32 66 67 73 73 71 68
Szki. 39 48 �4 46 44 47 61 �2 46 �4 �6 �3
Szi. 61 �7 �7 62 �3 �3 39 43 43 38 47 47
Anyagi 
helyzet Budapest Szabolcs Budapest Szabolcs

Jó 41 47 �9 �3
Rossz 3� 40 6� 60
Szül. isk. Budapest Baranya Budapest Baranya
alacsony 47 �0 �3 �0
átlagos 38 40 62 60
magas 31 3� 69 6�
Teljes 
minta 42 58

A megyék közötti eltérések mérsékeltebbek, mint a tartalmi tipológia esetében, ugyanakkor 
az iskolatípus erőteljes differenciáló hatása szembetűnő a megyei almintákon belül is. A leg-
szélsőségesebb eloszlás a Fejér megyei fiatalokat jellemzi: itt a gimnazisták 73 százalékát, a 
szakiskolásoknak pedig csupán 38 százalékát jellemzi az erős demokrácia-kép típus.

A többi elemzett változó esetében a megyék közötti legnagyobb különbség 6 százalékpont, 
míg a tartalmi tipológia esetében minden szociokulturális csoporton belül találkoztunk 10 
százalékpont fölötti regionális eltérésekkel is. (6. táblázat)

Az eredmények összefoglalása

Tanulmányunkban a következő kérdésekre próbáltunk választ adni: a rendszerváltás után 
felnövekvő fiatalok mit értenek a demokrácia fogalmán? A demokrácia értelmezése milyen 
kapcsolatban van a területi dimenzióval?  A Magyarországon sok tekintetben fennálló, a 

. 20 A táblázatot soronként olvasva, az azonos területi egység alá eső százalékértékeket összeadva kapjuk meg 
a 100 %-ot. A táblázat áttekinthetőségének kedvéért, nem közöljük a cellákba eső elemszámokat, azonban 
jelezzük, hogy az mindenhol elérni a statisztikailag megkívánt értéket.
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rendszerváltás óta csak fokozódó területi különbségek megfigyelhetők-e a középiskolások 
demokrácia-értelmezéseiben?

A kérdések megválaszolása érdekében az elemzés során kétféle demokrácia-kép tipológiát 
használtunk. Az egyiket tartalmi szempontok szerint, a másikat pedig egy matematikai módszer 
alkalmazásával hoztuk létre. Az első tipológia a politikai, a kiegyensúlyozott.és.a.társadalmi; 
a.második.pedig.az.erős.és.a.gyenge demokrácia-kép típust foglalja magába. Az „Iskola és 
társadalom 2008” kutatás adatbázisának másodelemzése alapján elmondható, hogy a tartalmi 
szempontok szerint létrehozott típusok közül a politika demokrácia-kép jellemzi leginkább a 
fiatalokat (45 százalék), a kiegyensúlyozott (28 százalék) és a társadalmi típus (27 százalék) 
pedig hasonló arányt mutatva sokkal kevésbé. Az egymástól intenzitásukban különböző, gyen-
ge.és.erős demokrácia-értelmezések közül az utóbbi a középiskolások 58, míg az előbbi a 42 
százalékukat írja le.

Az elemzés alapján a megyék, illetve a főváros fiataljainak demokrácia-értelmezése között 
szignifikáns eltérések tapasztalhatók, ami egyaránt igaz a tartalmi, és a matematikai alapon 
létrehozott tipológiára is. Azonban a kétféle tipizálás eltérő eredményekhez vezetett a megyék 
közötti különbségek részletesebb vizsgálatakor:

A tartalmi szempontból elkülönített demokrácia-kép típusok megyénkénti eloszlása egy 
sajátos tendenciát rajzol ki a területi egységek között, amit összefüggésbe lehet hozni a kö-
zöttük fennálló szocio-kulturális különbségekkel. Ez alapján elmondható, hogy a kedvezőbb 
helyzetben lévő megyéktől, illetve a fővárostól a hátrányosabb helyzetű megyék felé csökken 
a.társadalmi, és nő a politikai típus aránya. A köztes megyékben pedig – az átmenetiségüket 
tükrözve – némileg a kiegyensúlyozott demokrácia-kép típus erősödik fel. Erre a tipológiára 
a megye mellett a nem gyakorol erőteljes hatást, amely Baranya kivételével a területi egysé-
geken belül is szignifikáns eltéréseket okoz.

Ezzel szemben a matematikai módszerrel létrehozott típusok megyénkénti eloszlása telje-
sen más képet mutat. A különbségek kisebbek, és nem magyarázhatóak a megyék között ki-
alakított sorrenddel sem. Feltételezhető, hogy a megye hatása csak közvetett magyarázó vál-
tozóként, egyéb változókon keresztül érvényesül. Erre a tipológiára az iskolatípus hat a leg-
inkább, amely minden területi almintán belül is szignifikáns és jelentős eltéréseket okoz.

Az „Iskola és társadalom 2008” kutatás adatbázisa lehetővé teszi a területi különbségek 
leírását, azonban nincs mód azok kielégítő magyarázatára. A feltárt eredmények alapján viszont 
érdemes lenne – ahogy arra már Csákó Mihály is felhívta a figyelmet – a demokrácia-értel-
mezések területi különbségeit célzottan, és intenzíven is kutatni. Továbbá érdemes lenne 
kvalitatív módszerekkel is megközelíteni a kérdést, hiszen a kérdőíves módszer alkalmazása-
kor csak a kutatók által felkínált elemekről dönthetik el a megkérdezettek, hogy azt mennyi-
re vélik a demokrácia fogalmába tartozónak. Tehát ez így – megint csak Csákót idézve – nem 
eredménynek, hanem eszköznek minősül (Csákó, 2007). Érdemes lenne tehát feltárni, hogy 
napjaink fiataljai – „a demokrácia gyermekei” – maguktól hogyan definiálják a demokráciát, 
és milyen reprezentációkat társítanak hozzá.
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Varga Szabolcs

A TÁRSADALMI HÁTTÉR HATÁSA 
A KÖZÉPISKOLÁSOK KAPCSOLATTERMTŐ 

KÉPESSÉGÉRE1

Bevezetés 
..
Dolgozatom témája a kapcsolati tőke átörökítése. Arra keresem a választ, hogy – hason-

lóan a kulturális és gazdasági tőkéhez – a kapcsolati tőke is újratermeli-e önmagát generáci-
óról generációra. Aki alacsonyabb társadalmi pozícióból kezdi életét, vajon a gazdasági és 
kulturális tőkén kívül a kapcsolati tőkéhez is nehezebben fog hozzáférni? Erre a kérdésre az 
oktatási rendszeren belül kialakított kapcsolathálózat vizsgálatával kerestem a választ, össze-
hasonlítva a munkás és nem munkás származású diákok csoportját. Az összehasonlításhoz 
szükség volt a kulcsfogalmak – a kapcsolati tőke és munkás származás – definiálására, amit 
a dolgozatom céljának megfelelően és az eddigi munkás-definíciók figyelembevételével al-
kottam.meg..

Az eredményekből kiderülhet, hogy a kapcsolati tőke „viselkedése” a mai magyar társa-
dalomban eltér-e a többi tőkefajtától, vagy a kulturális és gazdasági tőkéhez hasonlóan gene-
rációról generációra újratermeli önmagát. 

A társadalmi háttér iskolai teljesítményre gyakorolt hatásával Magyarországon is rengeteg 
tanulmány foglalkozott. Ezek egyik közös vonása, hogy társadalmi háttéren a szülő vagy 
szülők legmagasabb iskolai végzettségét értették, nem pedig osztályhelyzetét (Andor 2001; 
Pusztai 2005). A másik közös vonás bennük az, hogy még az ilyen értelemben vett társadalmi 
hátteret sem vizsgálták a szociometriai pozícióval összefüggésben, csak az iskolai teljesít-
ménnyel kapcsolták össze. Más vizsgálatok azonban, amelyek a szociometriai pozíció indi-
kátorait próbálják felderíteni, erős hatást tulajdonítanak az iskolai teljesítménynek (Kolo-
minszkij 1967), így közvetlen vizsgálat nélkül ugyan, de mindenképp feltételezhető, hogy 
kapcsolat van a társadalmi háttér és a szociometriai pozíció között. Ez azonban csak részben 
fedi.le.dolgozatom.témáját..

A témában tehát nem történt empirikus vizsgálat, csupán feltételezni lehet az összefüggést 
a szülők osztályhelyzete és a szociometriai pozíció között. Ez azonban csak feltételezés, amely 

. 1. Korábban megjelent: Varga Szabolcs: A társadalmi háttér hatása a középiskolai.diákok kapcsolatteremtő ké-
pességére..Iskolakultúra 10/7–8. 112–127. Köszönöm Kerekes Noéminek a dolgozatom elkészítéséhez nyúj-
tott segítségét.
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bizonyításra szorul. Erre a lehetséges összefüggésre próbáltam fényt deríteni 2009-ben végzett 
kutatásom során. 

A konkrét összefüggésnek vizsgálata azért fontos, mert a magasabb társadalmi pozíciók 
elérésében a klasszikus tőkefajták közül a kapcsolati tőkének is szerepe van (Bourdieu 1986). 
A szülők iskolai végzettsége és a gyermek iskolai teljesítménye közötti kapcsolatot főleg olyan 
szempontból vizsgálták, hogy miként megy végbe az oktatási rendszeren keresztül a társadal-
mi pozíciók újratermelődése, az oktatás hogyan korlátozza a mobilitást. Ez a megközelítési 
mód azonban csak a kulturális tőkét veszi alapul, mint a társadalmi pozíció feltételét (Bourdieu 
1978). Abból kiindulva, hogy a szociometriai pozíció a későbbi kapcsolati tőke alapjául szol-
gál, dolgozatom a kapcsolati tőke átörökítésére koncentrál. A dolgozat alapját képező kutatás 
tehát hiánypótló jellegű. 

A kapcsolati tőke újratermelődésével kapcsolatban sok kérdés merül fel. Vajon ugyanúgy 
megy-e végbe, mint más tőkefajták esetében, tehát generációról generációra öröklődik? Eset-
leg minden generációnak újra ki kell alakítania kapcsolati hálóját, tehát „tabula rasa”-ról 
beszélhetünk? Együtt jár-e a kapcsolati tőke a másik két tőkefajta birtoklásával, a kulturális 
és gazdasági tőkével, vagy azoktól teljesen független? Van-e kapcsolat – akár pozitív, akár 
negatív – a kulturális és kapcsolati tőke között? A kérdést az oktatási rendszerre szűkítve 
vajon a jobb tanulók több vagy kevesebb kapcsolatot alakítanak ki, mint társaik? 

Hipotézisek és vizsgálatuk

1. A társadalmi háttér és továbbtanulási szándék összefüggését vizsgáló kontextuális elem-
zés (Fényes, Pusztai 2004) eredményei alapján szükségesnek tartom a dolgozat által vizsgált 
összefüggést is kontextuálisan megközelíteni. Az említett tanulmányból kiderül, hogy azokban 
az osztályokban, ahol az értelmiségi származású tanulók túlnyomó többségben vannak, a 
többiek továbbtanulási kedve nagyobb, mint más osztályokban a nem értelmiségi származású 
diákoké..Így első hipotézisem szerint a munkás származású középiskolások szociometriai 
pozíciója szignifikánsan kisebb, mint nem munkás származású társaiké..

2. Nagyon fontos alapköve a kutatásnak a feltételezés, miszerint az oktatásban kialakított 
kapcsolati tőke meghatározza, vagy legalább is hatással van a felnőttkori kapcsolati tőkére, 
amely a társadalmi pozíció egyik indikátora. Ezt a feltételezést a kapcsolati tőkével és az 
oktatási rendszerrel foglalkozó „klasszikus” és „mai” kutatások is igazolják. Bourdieu kifejti, 
hogy „a kapcsolatháló azoknak az egyéni vagy kollektív beruházási stratégiáknak a terméke, 
amelyek tudatosan vagy öntudatlanul olyan társadalmi kapcsolatok megteremtésére és fenn-
tartására irányulnak, amelyek előbb-utóbb közvetlen haszonnal kecsegtetnek” (Bourdieu 1986). 
Eszerint a kapcsolati háló fontos szerepet játszik a társadalmi pozíció megszerzésében. Ez a 
hatás az oktatás differenciálódásával erősödött (Fukuyama 1999), hiszen az oktatási rendszer-
ben szerzett tudás, nyelvezet és kapcsolatok meghatározzák a későbbi társadalmi helyzetet és 
ezáltal generációról generációra újratermelik a társadalmi pozíciókat (Bourdieu 1978, Bourdieu 
1986, Fukuyama 1999). Ezért különítem el a szakmunkásképző intézeteket, szakközépisko-
lákat és gimnáziumokat, így második hipotézisem a következő: a különbség a két származá-
si kategória átlagos szociometriai pozíciója között a gimnáziumban a legnagyobb, a szakkö-
zépiskolában kisebb, a szakiskolában pedig a legkisebb.

Az első részben a dolgozatban használt fogalmak jelentését járom körül. Szükséges elsőként 
a szociometriai pozíció definiálása. Szerencsére ezzel a kérdéssel sokat foglalkozik a szocio-
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metriával kapcsolatos irodalom (Kolominszkij 1967; Mérei 2006), így a definiálás nem jelent 
elméleti problémát. A munkásfogalom meghatározása több problémát okoz. A termelési szer-
kezet átalakulása megváltoztatta a munkásság életmódját (Szalai 2005), ezért a régi definíci-
ók újragondolásra szorulnak. A munkás definíciója tehát a legkényesebb és legnagyobb kö-
rültekintést igénylő téma. 

A második részben összefoglalom azokat a kutatásokat, melyek a szociometriai pozíció 
okaival foglalkoztak. Ezeket főleg szovjet kutatók végezték a 60-as, 70-es években. A kuta-
tásokra rányomja bélyegét, hogy az akkori Szovjetunióban teljesen más volt a társadalmi 
berendezkedés és a normarendszer, mint napjainkban, és érezhető, hogy a publikációkra ha-
tással volt az akkori politikai elvárás a kutatókkal szemben. Mindezek ellenére kellő körülte-
kintéssel jól használhatók ezek a cikkek. Később is előkerült ez a vizsgálati téma, de sajnos 
kevés kvantitatív vizsgálat foglalkozik a szociometriai pozícióval, főleg pszichológusok vizs-
gálták, inkább annak eredményeire, mint okaira koncentrálva. 

A harmadik egységben a már definiált fogalmakból változókat képzek, hogy ezeket a fo-
galmakat mérni lehessen. Ez a munkaegység nagy figyelmet követel a kutatótól, hiszen a 
hibás operacionalizálás a teljes kutatást veszélyeztetheti. Ha nem azt mérem meg, amire kí-
váncsi vagyok, csak hibás lehet a végeredmény. 

A negyedik részben leírom az adatfelvétel körülményeit. A kérdőíveket három, különböző 
típusú iskolában kérdeztem le: A Baross Gábor Szakiskolában, az Erdey-Grúz Tibor Vegyipa-
ri Szakközépiskolában és a Bocskai István Gimnáziumban. Az első kettő debreceni, tehát 
városi, a harmadik hajdúböszörményi, tehát kisvárosi iskola. Itt számolok be arról is, milyen 
engedélyekhez volt szükség a felvételhez, milyen szabályokat kellett betartani ahhoz, hogy 
jogilag korrekt legyen a lekérdezés. 

A dolgozat az adatok elemzésével és a következtetések levonásával zárul. Arra próbálok 
válaszolni, hogy milyen hatással van a származás a középiskolás diákok szociometriai pozí-
ciójára, és ez a hatás milyen mértékű a különböző iskolatípusokban. Az adatok elemzése után 
megkapjuk a választ arra, hogy a kapcsolati tőke hasonlóan öröklődik-e, mint a gazdasági és 
kulturális, vagy teljesen másképpen viselkedik. 

Fogalmak 

1. „szociometriai Pozíció” 

Szociometriai pozíción a diák kapcsolati sűrűségét értem, azt, hogy a diák a közösségen 
belül milyen megbecsülésnek örvend. 

A szociometriai pozíciót sajnos nem sokan mérték változóként. Általában a pszichológia 
foglalkozott vele, mivel a tartósan alacsony pozíció összefügg a korai mentálhigiénés prob-
lémákkal, személyiségzavarokkal. Kolominszkij, szovjet tudós például a szociometriai pozí-
ció lehetséges okait kutatja fiatalok körében (Kolominszkij 1967). Ő sajnos nem foglalkozik 
az osztályhelyzettel, inkább csak pszichológiai jellemzőkkel, személyiségtípusokkal és a ta-
nulmányi eredménnyel. Nem írja le azonban, hogyan állapítja meg az adott diák szociomet-
riai pozícióját, csak az eredményeket közli. 

A szociometriai pozíció mint változó meghatározása tehát nem fordul elő túl gyakran a 
szakirodalomban. Célszerű a vizsgálat nézőpontjából kiindulva meghatározni olyan indiká-
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torokat, amelyek jól mérik ezt a fogalmat. Erről azonban később, az operacionalizálás során 
írok bővebben. 

Dolgozatomban a következőképpen definiálom a „munkás” és a „nem munkás” terminu-
sokat: munkások azok, akik munkaerejük áruba bocsátásából élnek vagy éltek, de ezen belül 
sem „irányítástechnikai”, sem más szellemi szempontból nem töltenek vagy töltöttek be ve-
zető pozíciót. Nem tekintem munkásnak az előző definíción kívül esőket, tehát mindenki 
mást..

Nagyon fontos megjegyezni, hogy a dolgozatban használt munkás terminológia nem egye-
zik a köznyelvben használt munkás szó jelentésével. Nem egyezik jelentése a „kalapácsos” 
munkás képével, aki kék overállban nehéz fizikai munkát végez, mely képre az „utca embere” 
a munkás szó hallatán asszociál. 

2. muNkás származás 

Miután megfogalmaztam, milyen logika szerint csoportosítom az egyéneket foglalkozásuk, 
termelési hierarchiában elfoglalt helyük alapján a munkás és nem munkás kategóriákba, szük-
séges definiálnom azt is, hogy az egyes diákok mi alapján tekinthetők munkás, illetve nem 
munkás származásúnak. 

Az eddigi vizsgálatok, amelyek a diákok hátterét állították párhuzamba tanulmányi ered-
ményükkel, továbbtanulási szándékukkal, stb., főleg az apa tulajdonságait vették alapul (Pusz-
tai 2004). Jellemző például a diák kulturális hátterének meghatározása az apa legmagasabb 
iskolai végzettsége alapján. A gazdasági háttér esetében mindkét szülő jövedelmét vagy a 
család vagyonát veszik alapul (Pusztai 2005). 

A származás megállapításában én mégis egy harmadik módszert használok. Mivel a kap-
csolatok kialakítását befolyásoló kommunikációs képesség, nyitottság stb. a szocializáció 
során alakul ki az egyénben (Mérei, V. Binét 2004), ezért célszerűnek látom annak a szülőnek 
az osztályhelyzete alapján besorolni a diákokat, amelyik nagyobb szerepet játszott a szocia-
lizáció azon részében, amikor ezek a „kapcsolatteremtő” tulajdonságok kialakultak. Ezért 
célszerűnek tartom egyénenként különválasztani, melyik szülő gyakorolt nagyobb hatást a 
szocializáció során. Ezt a kérdőívben (lásd Függelék) a „Melyik szülőddel töltesz el több 
időt?” kérdéssel határozom meg. 

A leírtak alapján tehát munkás származásúnak tekintem azokat a diákokat, akiknek az a 
szülője, akivel általában több időt tölt, munkás származású. Nem munkás származásúnak 
tekintem az összes többi diákot. 

Előzetes kutatások 

Puuszaar (idézi Kolominszkij 1967) kutatásaiban a foglalkozás hatását vizsgálta a tanulók 
szociometriai pozíciójára. Különböző foglalkozású szülők gyermekeit hasonlította össze a 
tanár foglalkozásúak gyermekeivel. Eredményei azt mutatják, hogy a tanárok gyermekei 
nagyobb valószínűséggel érnek el magas szociometriai státuszt osztályukban, mint mások. A 
tanárok gyermekeinek 16,6%-a, ezzel szemben az orvosok gyermekeinek 4,5%-a, a mérnökök 
gyermekeinek 12,7%, a gépkocsivezetők gyermekeinek 6,2%-a magas státuszú saját osztá-
lyában. 
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A szerző  a szociometriai pozíciót meghatározó indikátorokat elemezve a következővel 
magyarázza az eredményt: a tanárok gyermekei átveszik szüleiktől a vezetői viselkedés mo-
delljét, továbbá tájékozottságuk és általános tudásuk meghaladja osztálytársaikét. „Ezek a 
gyerekek kora gyerekkoruktól fogva elsajátítják azt a képességet, hogy miként kell a vezetői 
szerepben viselkedni. A vezetőre hallgatnak a többiek, néha félnek tőle, leggyakrabban azon-
ban nem szeretik. Ennek megfelelően a tanárok gyermekeinek emocionális kedveltsége is 
alacsonyabb az átlagosnál” (Kolominszkij 1967: 397–398. o.). 

Emiatt az érdekes, ellentmondásos következtetés miatt Puuszaar kutatását (idézi Kolo-
minszkij 1967) bírálták, mondván, hogy nem veszi figyelembe, hogy a tanár szülő az adott 
iskolában tanít-e vagy sem, és hogy az életkori különbségre sem fordít elég figyelmet. A ku-
tatás azon eredményét azonban senki nem vitatta, hogy a foglalkozás és a szociometriai po-
zíció összefügg (Kolominszkij 1967), és hogy ennek okai a szocializáció során a szülőktől 
átvett tulajdonságok, ismeretek (Mérei, V. Binét 2004; Oláh Örsi 2005). 

A szülők legmagasabb iskolai végzettségének pozitív hatását a diák tanulmányi eredmé-
nyére számtalan vizsgálat kimutatta. A társadalmi mobilitás vizsgálatok rámutattak, hogyan 
termeli újra az oktatási rendszer a gazdasági és kulturális tőkét generációról generációra (Bour-
dieu 1978). A magas végzettségű szülők gyermekei előnnyel kerülnek be az oktatási rendszer-
be, és előnnyel is kerülnek ki onnan. Magasabb a továbbtanulni szándékozók aránya a magas 
végzettségű szülők gyermekei között, az otthonról hozott kulturális előny megmarad, vagy ez 
az előny tovább nő az oktatási rendszerben, és később a fiatal, az oktatási rendszert elhagyva 
magasabb társadalmi státuszt ér el. 

Saját kutatásom azonban letért az ilyen típusú összefüggések keresésének útjáról. Arra 
kerestem a választ, hogy ez a kulturális előny, mely birtokosainak az oktatási rendszerből 
kikerülve nagyobb hozzáférést biztosít a gazdasági javakhoz, emellett eredményez-e jobb és 
több kapcsolatot, tehát több kapcsolati tőkét. Ahhoz, hogy erre a kérdésre választ kapjak, az 
oktatási rendszeren belül kialakított és „továbbvitt” kapcsolatokat hasonlítom össze különbö-
ző származású diákok csoportjainál. Első hipotézisem az volt, hogy a nem munkás szárma-
zásúak, tehát a társadalmi szempontból előnyösebb származású diákok több kapcsolatot ala-
kítanak ki az osztályban, ezáltal több kapcsolati tőkét képesek továbbörökíteni későbbi éle-
tükre, mint munkás származású társaik. A szociometriai pozíció okait elemző vizsgálat 
(Kolominszkij 1967) arra enged következtetni, hogy a tanulmányi eredmény pozitív hatással 
van a szociometriai pozícióra. Ez a hatás azonban nem általános, hanem csak bizonyos szo-
ciometriai dimenziókban fejti ki pozitív hatását. 

1. a taNulmáNyi eredméNy és a szociometriai Pozíció összefüggése 

Kiricsuk 1964-es (idézi Kolominszkij 1967) általános iskolai kutatása a tanulmányi akti-
vitás hatását az életkor függvényében vizsgálta. Kimutatta, hogy a tanulmányi aktivitás hatá-
sát a szociometriai pozícióra életkori dinamika jellemzi, más életkorú osztályokban különbö-
ző a hatás. Tanulmányi aktivitáson a szerző a diák tanulmányi feladatokban kifejtett aktivitá-
sát, szorgalmát érti, nem a konkrét tantárgyi érdemjegyeket, azokból számított valamilyen 
mutatót. Az ily módon mért aktivitás elsőtől harmadik osztályig egyre növekvő hatást fejt ki 
a tanuló társas helyzetére. Ez a hatás nemcsak az életkortól függ, hanem a tanári hozzáállástól 
is. Azokban az osztályokban, ahol a tanár megköveteli az órai aktivitást, oktatói eszközökkel 
próbálja serkenteni azt, ez az aktivitás jobban meghatározza a társas pozíciót, mint ahol a 
szorgalmat nem feltétlenül várják el a gyermekektől. Ennek oka, hogy az aktivitás tanár álta-
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li megkövetelése csoportnormává teszi az ilyenfajta viselkedési formákat, így az azokat gyak-
rabban kifejtő diákok népszerűsége magasabb lesz. 

Ezt az eredményt Szlavina (idézi Kolominszkij 1967) is megerősíti két évvel későbbi 
vizsgálatában: „A kisiskolás gyermeknek az osztályközösségben elfoglalt helyét a tanulmányi 
eredmény olyan mértékben befolyásolja, amilyen mértékben a gyermek eleget tesz a tanár 
által támasztott követelményeknek. Ha a tanár valamilyen okból nem követeli meg a gyerme-
kektől, hogy jobban tanuljanak, a közösség sem fogja ezt a követelményt támasztani tagjaival 
szemben. A nem elég jó, sőt rossz tanulmányi eredmény ebben az esetben nem befolyásolja 
a gyermek társas kapcsolatait, nem hat a közösségben elfoglalt helyére” (Kolominszkij 1967: 
393.o.). Tehát általánosítva a kimutatott eredményt minden korosztályra, azt mondhatjuk, 
hogy a tanulmányi aktivitás annál erősebben határozza meg a diák szociometriai pozícióját, 
minél jobban elfogadja a csoport az aktivitást mint viselkedésformát, minél inkább a csoport-
norma.része..

Második hipotézisem szempontjából ez a megállapítás azért fontos, mert elméleti síkon 
alátámasztja azt. Én is azt feltételezem, hogy a magasabb presztízsű iskolatípusokban, ahon-
nan több diák kíván továbbtanulni, „fontosabb” a diákok számára a tanulmányi eredmény, 
jobban részévé válik az egyes osztályok csoportnormájának a tanulmányi aktivitás, így a jobb 
tanulók, szorgalmasabb diákok jobb szociometriai pozícióban vannak. Mivel a szülő iskolai 
végzettsége és a diák tanulmányi eredménye közötti kapcsolat már kimutatott (Pusztai 2005; 
Fényes, Pusztai 2004), a leírtak alapján feltételezhető, hogy a származás nagyobb hatással 
van a szociometriai pozícióra a magasabb presztízsű iskolatípusokban. 

Szlavina említett vizsgálatának másik eredménye, hogy noha a tanulmányi eredmény lé-
nyegesen befolyásolja a tanulók szociometriai helyzetét, maradéktalanul nem határozza ezt 
meg (Kolominszkij 1967). 

Kolominszkij (1967) kimutatta, hogy a tanulmányi eredmény nem direkt módon fejti ki 
hatását, hanem közvetetten. Nem azért barátkoznak szívesen osztálytársukkal a diákok, mert 
annak jó a tanulmányi eredménye, nem ettől lesz népszerű egy diák. 

Szinyickaja (idézi Kolominszkij 1967) adatai szerint a vizsgált osztályokban a tanulók 
szociometriai pozícióját elsősorban nem a tanulmányi eredmény határozza meg, hanem olyan 
tulajdonságok, személyiségvonások, amelyeknek köszönhető a jó vagy rossz tanulmányi ered-
mény. A személyes tényezők közül, melyek együtt járnak a jó tanulmányi eredménnyel, kü-
lönösen.kiemelkedik.a.„felelősségteljes viszony az osztály tanulmányi ügyeihez”..

Mind a tanulmányi eredmény és a szociometriai pozíció, mind pedig a tanulmányi aktivi-
tás, szorgalom, felelősségtudat és a szociometriai pozíció összefüggésével foglalkozó tanul-
mányok kiemelik, hogy a hatás a két változó között nem egyirányú. Nemcsak a tanulmányi 
eredmény vagy az aktivitás határozza meg a társas helyzetet, hanem fordítva: a hosszútávon 
fennmaradó társas helyzet is meghatározhatja, milyen lesz a tanuló tanulmányi eredménye, 
mennyire lesz aktív az órai feladatok végrehajtása során. Ezt a hatást különösen fontos figye-
lembe venni a bukás okainak kutatásánál. 

2. a személyiség hatása a szociometriai Pozícióra 

Mint már szó volt róla, a tanulmányi eredmény korántsem az egyetlen tényező, amely 
összefüggésbe hozható  a szociometriai pozícióval. Az emberek kapcsolati készsége, kapcso-
latkialakítási képessége legfőképpen a személyes tulajdonságokon múlik. A szociometriai 
pozíció így nagyban függ az egyén temperamentumától is. 
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Iljina (idézi Kolominszkij 1967) vizsgálataiban felső tagozatos lányok csoportjainak szo-
ciometriai pozícióját hasonlította össze. Az erős, kiegyensúlyozott, szangvinikus és flegmati-
kus diáklányok csoportjait vizsgálta. A szangvinikus lányok gyorsan létesítenek kapcsolatot, 
de kapcsolataikban erős fluktuáció tapasztalható, baráti körük folyamatosan változik. A fleg-
matikusok lassabban létesítenek kapcsolatot, de baráti körük stabil, a kiépített kapcsolataik 
tartósak. Társas megnyilvánulásaikat tekintve a szangvinikusok gyorsan, a flegmatikusok 
lassan reagálnak az őket ért megnyilvánulásokra. Iljina azt is vizsgálta, hogy az egyes csopor-
tokba tartozó egyének milyen társaságban érzik jól magukat. A szangvinikusok nem idegen-
kednek a szokatlan helyzetektől, ismeretlen, új társaságban is képesek otthonosan mozogni, 
kapcsolatokat kialakítani. A flegmatikusok új társaságban kellemetlenül érzik magukat, leg-
szívesebben megszokott körükben tartózkodnak. Iljina (idézi Kolominszkij 1967) eredményei 
alapján tehát feltételezhető, hogy a szociometriai pozícióval összefügg a diák általános sze-
mélyisége, hiszen a szangvinikus diákok társas intenzitásban felülmúlják flegmatikus társaikat, 
ezáltal átlagos szociometriai pozíciójuk is magasabb.

.

Változók mérése 

1. a szociometriai Pozíció mérése 

Visszatérve saját kutatásomra, a szociometriai pozíció megtervezésében abból indultam 
ki, hogy a kutatás céljának megfelelően az általános kritériumok használata célszerű, mert a 
hosszú távú, iskola után is fennmaradó kapcsolatok mérésére vállalkoztam. Ezért döntöttem 
két általános kritérium használata mellett. Az egyik a későbbi kapcsolattartás kritériuma, a 
másik az általános szimpátia kritériuma. 

Az általános kritériumokat három kérdéssel mértem. A kérdőív (lásd Függelék) K2 kérdé-
se az első kritériumot, a későbbi kapcsolattartás kritériumát.méri:.„Ki az az osztálytársad, 
akivel szerinted 10 év múlva is tartani fogod a kapcsolatot?”. Azért választottam a tízéves 
időszakot, mert attól tartottam, hogy ennél kisebb időszak túl spontán választást eredménye-
zett volna (a diák kiválasztja a jelenlegi barátait), ennél nagyobb időszak viszont beláthatatlan 
egy középiskolás diák számára („ki tudja, mi lesz 20 év múlva…”). 

A.K3.és.K4.kérdések.az általános szimpátia kritériumát mérik. Általában, amikor több 
kérdés mér egy kritériumot, a kérdések több szempontból közelítik meg a vizsgálandó témát, 
például az együttélés kritériumát szokták mérni a padtársból, az együttlakásból (például egy 
osztálykiránduláson), a tanulócsoportból stb. kiindulva. Én azonban a második kritériumot, 
az általános szimpátia kritériumát nem két szempontból, hanem hierarchikusan szeretném 
mérni. Lehetőséget szeretnék adni a válaszadónak, hogy osztálytársait ne csak a barát/nem 
barát kategóriába sorolhassa, hanem szimpátiáját fokozatokban fejezhesse ki (barát/haver). 
Ezt azért tartom fontosnak, hogy árnyaltabb képet kapjak az osztályon belüli, tartósnak ígér-
kező (általános kritériumokkal mért) kapcsolathálóról. 

A felmérés előtt fontos kijelölni a vizsgálandó csoport határait, amelyen belül fel kívánjuk 
térképezni a kapcsolathálót. Célszerű lenne ezt a határt minél tágabban meghúzni, így minél 
több információhoz jutnánk az egyén kapcsolatairól. Ez azonban sajnos, pragmatikus okokból 
nem lehetséges, így a gyakorlatban általában a formális közösség lesz a kutatás egysége, hiszen 
ez a kézenfekvő, a jól körülhatárolható (Mérei 2006). A kutatásomban én is az iskolai osztályt 
tekintettem.vizsgálandó.közösségnek..
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A szociometriai kérdésekre válaszként adható nevek számát nem limitáltam. Ez szintén 
fontos a kapcsolatháló minél pontosabb feltérképezése miatt. Limitált számú válaszlehetőség 
esetén azok, akiknek kiterjedt ismeretségi, baráti körük van, nem tudnak teljes választ adni, 
„bennük marad” néhány név, ami pontatlanabbá teszi a kérdőívek alapján rajzolt kapcsolat-
hálót (Mérei 2006). 

A diákok személyiségi jogainak betartását kiemelten kezeltem, az osztály minden tagja 
kódot kapott, és a kódszámmal kellett válaszolni a kérdésekre. A megbízhatóság miatt fontos, 
hogy a diákok ne tudhassák meg egymás választásait, mert ez a csoport átrendeződését is 
jelentheti, egyes diákok méltóságát pedig megsértené (Mérei 2006). Ezért szigorúan ügyeltem 
arra, hogy egymás válaszait ne tudhassák meg a tanulók, a kitöltés során ne beszéljék meg a 
válaszokat, ne láthassák egymás kérdőívét. 

A kölcsönösségi táblák alapján az egyes tanulókra az 1. táblázatban látható változók érté-
keit.számoltam.ki.

.
1. táblázat
A szociometriai pozíció indikátorai

A szociometriai pozíció indikátorai
Indikátor leírása Indikátor.neve.
Kölcsönös hosszú távú kapcsolatok (későbbi kapcsolattartás kritériuma alapján) M1.
Kölcsönös baráti kapcsolatok (általános szimpátia kritériuma alapján) M2.
Kölcsönös haveri kapcsolatok (általános szimpátia kritériuma alapján) M3.
Jelölt hosszú  távú kapcsolatok M4.
Jelölt baráti kapcsolatok M�.
Jelölt haveri kapcsolatok M6.
Kapott hosszú  távú kapcsolati jelölés M7.
Kapott baráti kapcsolati jelölés M8 
Kapott haveri kapcsolati jelölés M9.
Hány személlyel van kölcsönös kapcsolata M10.
Hány személyt jelölt összesen M11.
Hány személy jelölte összesen M12.

Mint látható, a két kritérium három kérdése alapján 12 indikátort állítottam fel. Ezek alap-
ján számolom ki az egyén szociometriai pozícióját. Célszerű az indikátorok minél szélesebb 
halmazát alkalmazni, hogy a változó minél finomabban, minél pontosabban meg tudja mutat-
ni az egyén helyzetét. 

Kolominszkij (1967) nem említi, milyen indikátorok alapján dolgozott a szociometriai 
helyzet mérésénél. Mivel a szociometria alapvetően pszichológiai eljárás, a hangsúlyt a ku-
tatások többsége a kvalitatív elemzésre helyezi (Mérei 2006). Saját kutatásomban azonban az 
adatok kvantitatív elemzésére vállalkoztam. Szerencsére van olyan forrás, amely kvantitatív 
szempontból közelíti meg az eljárást, és részletesen leírja a szociometriai vizsgálatban előfor-
duló változókat és kiszámolásukat (Petrusek 1972). Ennek alapján döntöttem a fentebb felso-
rolt.változók.mellett..
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A 1. táblázatban szereplő indikátorok közül az M1, M4 és M7 indikátorok a kérdőív K2 
jelű, azaz „Ki az az osztálytársad, akivel szerinted 10 év múlva is tartani fogod a kapcsolatot?”.
kérdésére adott válaszra épülnek. Az M1 a kölcsönös, tehát a jelölt által viszontjelölt kapcso-
lat, az M4 csak a jelölt, az M7 indikátor pedig csak a kapott jelölések számát mutatja. Ezek 
az indikátorok tehát a későbbi kapcsolattartás kritériumát mérik. 

Az M2, M5, M8 indikátorok mérése a K3, azaz „Az osztálytársaid közül kit tekintesz ba-
rátodnak?” az M3, M6, M9 indikátorok mérése pedig a K4, azaz „Az osztálytársaid közül kit 
tekintesz haverodnak?” kérdésre adott válaszok alapján történik. Ezek az indikátorok az ál-
talános szimpátia kritériumát mérik. 

Az M10 indikátor mindkét kritériumot méri. Ez az indikátor azért fontos, mert azt méri, 
mennyire kiterjedt az egyén ismeretségi köre. Az eddigiek csak az egyén kapcsolatainak, il-
letve jelöléseinek számát mérték. Mivel két egyén között többszörös kapcsolat is lehet (kü-
lönböző kritériumok szerint), ezért az előző indikátorok csalókák lehetnek, ezt küszöböli ki 
az.M10.indikátor..

Ugyanez igaz az M11 és M12 indikátorokra, amelyek szintén a jelölt, illetve az egyént 
jelölő személyek számát mérik, nem pedig a jelölések, vagy a kapott jelölések számát, így a 
kapcsolati háló méretét mérik, nem az intenzitását. 

2. a származás mérésE 

A származás megállapításához először is tisztázni kell, melyik szülő foglalkozása határoz-
za azt meg. Mivel nem egyértelmű a kutatások alapján, melyik szülőnek nagyobb a befolyása 
a kapcsolatteremtő képesség kialakításában, azt tartom a legmegfelelőbb módszernek, hogy 
válassza ki maga a kérdezett, melyik szülővel tölt több időt, feltételezve, hogy szocializáció-
jában annak nagyobb a szerepe, aki több időt tölt vele. Munkás származásúnak tekintettem 
azt a diákot, akinek az a szülője, akivel általában több időt tölt, munkás származású. Nem 
munkás származásúnak tekintem az összes többi diákot. Az SZ1, azaz „Melyik szülőddel 
töltesz el több időt?” kérdés ezért szerepel a kérdőívben (lásd Függelék). A további, munkás 
származást mérő indikátorok már mind erre a szülőre vonatkoznak. 

A munkás származás megállapítására indikátorokat dolgoztam ki, amelyek dolgozatom 
munkás-definícióján alapulnak. (Munkások azok, akik munkaerejük áruba bocsátásából élnek, 
vagy éltek, de ezen belül sem „irányítástechnikai”, sem más szellemi szempontból nem tölte-
nek vagy töltöttek be vezető pozíciót. Nem tekintem munkásnak az előző definíción kívül eső-
ket.) 

A származás tehát kétértékű változó, amelynek méréséhez három indikátort használok. 
Ezek a következők: (1) iskolai végzettség (a kérdőív SZ2 kérdése), (2) a foglalkozás (SZ3 
kérdés) és (3) a termelési hierarchiában betöltött hely (SZ4 kérdés). 

Az indikátorok többértékű, ordinális változók. Az iskolai végzettség kategóriái: 8 általá-
nosnál kevesebb, 8 általános, szakmunkásképző vagy szakiskola, szakközépiskola, gimnázi-
um, főiskola, egyetem. Közvetlenül nincs szükség a munkás származás megállapításához erre 
az indikátorra, mégis szükségesnek tartottam mérni az iskolai végzettséget. Érdekes kutatási 
lehetőségeket rejt, gondoljunk csak arra, hányan dolgoznak munkásként diplomával. De erről 
bővebben az eredmények elemzésekor. 

Ez a kategorizálás megfelel a módszertani gyakorlatnak, talán az szorul magyarázatra, 
hogy külön kategóriát alkot az egyetem és a főiskola. Ezt azért tartottam fontosnak, hogy a 
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felsőfokú végzettségű szülőket is külön kategóriákba lehessen csoportosítani, ez lehetővé 
teszi a legmagasabb iskolai végzettség cizelláltabb mérését. 

A foglalkozási kategóriák már több magyarázatot igényelnek. Úgy kellett kialakítani a 
kategóriákat, hogy az indikátor egyértelmű választ adjon a definíció egyes pontjaira. A fog-
lalkozásból ki kell derülnie, az illető a munkaereje bérbeadásából él-e, fizikai vagy szellemi 
munkát végez-e, aktív-e vagy inaktív. A következő kategóriákat alkalmazom: fizikai alkalma-
zott, szellemi alkalmazott, vállalkozó, nyugdíjas, munkanélküli, egyéb. Az egyéb kategóriára 
főként azért volt szükség, mert a próbakérdőív alapján kiderült, hogy a diákok általában tisz-
tában vannak a preferált szülő foglalkozásával, de többen nem tudták egyértelműen besorol-
ni a szülő foglalkozását az első öt kategóriába. Ebben az esetben beírják a foglalkozást az 
egyéb kategóriába, és az adatfeldolgozás során én sorolom be a foglalkozást. 

A termelési hierarchiában betöltött hely indikátorát három kategória alkotja. Az első kettő, 
a beosztott és a közvetlen munkairányító munkás származást, a harmadik, közvetett termelés-
irányító nem munkás származást jelez. A kérdésnek azonban csak nem-vállalkozó szülők 
esetében van értelme. A felállított munkás-definíció alapján a vállalkozó szülő gyermekét nem 
munkás származásúnak tekintem. 

Módszerek 

A vizsgálatom mintájába a középiskolások populációjából 15 osztály került be, minden 
képzési típusból – szakmunkásképző, szakiskola, gimnázium – öt-öt osztály. A mintavételi 
eljárás tehát valószínűségi, rétegzett. Az osztályokat véletlenszerűen választottam ki a két 
debreceni (Baross Gábor Szakiskola, Erdey-Grúz Tibor Vegyipari Szakközépiskola) és a haj-
dúböszörményi (Bocskai István Gimnázium) intézmény osztályai közül. Abból indultam ki, 
hogy a kapcsolat nem függ a területi jellegtől (Kolominszkij 1967), a kutatás eredményei 
nemcsak Debrecenre és Hajdúböszörményre vonatkoznak, szükségtelen tehát más városok 
iskoláit is megkeresni, tekinthetjük teljes populációnak az ország összes középiskolai osztályát, 
ahol már kialakult stabil osztályközösség. A mintába nem vettem be olyan kilencedikes osz-
tályokat, amelyek tanulói négyéves képzésben vesznek részt, mivel ezek új közösségek, és az 
osztályok stabil szociometriai hálójának kialakulásához szükség van egy évre (Mérei 2006). 
Az eredmények tehát csak stabil osztályközösségekre vonatkoznak majd. Azért tartom fon-
tosnak, hogy ne kerüljenek be a vizsgálatba kiforratlan osztályközösségek, mert a vizsgálat 
motivációja a kapcsolati tőke újratermelésének megismerése, ezen belül pedig a középiskolai 
osztály kapcsolatainak továbbvitele. Mivel a stabil kapcsolatháló kapcsolatai várhatóan meg-
maradnak hosszú távon (Mérei 2006), célszerű a vizsgálatot ezekre az osztályközösségekre 
korlátozni..

Az adatfelvétel előtt az első feladat volt felvenni a kapcsolatot az iskolák igazgatóival, 
hogy engedélyezzék a vizsgálatot. Az igazgatók nem támasztottak akadályt a kutatással szem-
ben, egytől egyig engedélyezték azt, sőt megadták a megfelelő osztályok osztályfőnökeinek 
elérhetőségét, minden szükséges információval elláttak. Ezután tudtam felvenni a kapcsolatot 
az osztályfőnökökkel, akiknek osztályában az adatfelvételt terveztem. Az osztályfőnökök 
örömmel fogadtak, hiszen érdekelte őket az osztályuk mint közösség. Ők is minden segítséget 
megadtak..
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Eredmények 

A mintába összesen 397 tanuló került be. Ez a szám elég magas ahhoz, hogy a változókkal 
érdemes legyen statisztikai próbákat, elemzéseket elvégezni. A következő fejezetben a szár-
mazást és a szociometriai pozíciót meghatározó változók gyakoriságait vizsgálom. Ez több 
okból is fontos: a gyakorisági adatok és az országos adatok összehasonlításával ellenőrizhető 
az adatfelvétel reprezentativitása. Ha sok adat hiányzik, szükséges lehet pótlásuk, amely a 
későbbi próbák, tesztek megbízhatósága, elvégezhetősége miatt fontos. Lehetséges a helyet-
tesítés a minta móduszával, átlagával, de becslés is alkalmazható (Székhelyi 2008). Az alkal-
mazott eljárást a változó típusa dönti el. 

1. a szociometriai Pozíciót meghatározó változók 

Ahogy a kulturális és gazdasági tőke birtoklásában, a kapcsolati tőke birtoklásában is 
vannak egyenlőtlenségek. És ahogy az első két tőkefajta esetében, úgy a kapcsolati tőke el-
oszlásában is vannak állandó törvényszerűségek, meghatározott arányok, a társadalom egé-
szétől a legkisebb csoportokig (Bourdieu 1986). 

Mérei (2006) szociometriai témájú kutatásai során (több száz csoportot vizsgált) feltárta, 
hogy a közösségre jellemző egy „átlagos” CM (centrális-marginális) mutató. A mutató méré-
séhez először is szükséges a szociogram megszerkesztése a kölcsönösségi tábla alapján. Ezután 
ki kell jelölni a csoport központját. 

Mérei (2006) tapasztalati úton felállított definíciója alapján „a központ olyan zárt alakzat, 
amelyhez a vizsgált társas alakzat tagjainak legalább egynegyede kapcsolódik” (Mérei 2006: 
154-155. o.). A csoportnak két vagy három központja is lehet. Minél kiforrottabb a csoport, 
annál több központ alakul ki. A csoport tagjainak életkora is meghatározhatja a központok 
számát, óvodás csoportokban jellemző a csillagalakzat, egy sztár köré csoportosulnak az 
egyének, csak vele vannak kapcsolatban. Általános iskolában már kialakulnak láncok, zárt 
alakzatok, de túlnyomó többségben van az egyközpontú szerkezet. Középiskolában is az 
egyközpontú osztály a jellemző, de van példa a többközpontúságra is. Ez a kifinomultabb, 
differenciáltabb közösségek sajátja. Peremnek tekinti Mérei (2006) a közösség azon tagjait, 
„akiknek nincsen semmilyen kapcsolatuk a társas mező központi alakzatával”. A társas övezet 
tagjának tekinti azokat, akik nem tagjai a központi magnak, de kapcsolódnak hozzá, azaz van 
kölcsönös kapcsolatuk a központi mag valamelyik tagjával. 

A centrum, a társas övezet és a perem tehát csak egymás viszonyában léteznek, és arányuk 
adja meg a CM mutatót. A mutatók átlagainak aránya 20-50-30, ez a központi mag (20 %) – tár-
sas övezet (50 %) – perem (30 %) átlagos aránya a középiskolai csoportokban. Az ennél kisebb 
perifériával rendelkező osztályokat összetartó, kohézív közösségnek, az ennél nagyobbal ren-
delkezőket széthúzó, divergens közösségnek lehet tekinteni (kiforrott közösségek esetén). 

Az, hogy az osztályban melyik diák melyik csoportba tartozik (centrum, esetleg periféria), 
a szociogram képe alapján dönthető el (Mérei 2006). A jelen vizsgálatban azonban én az egyén 
kapcsolatainak, jelöléseinek száma alapján, tehát kvantitatív adatok alapján kívánom megha-
tározni, ki milyen pozíciót tölt be osztályában. Mindenképpen használható azonban az egyé-
nek szociometriai pozíciójának megállapításához Mérei tapasztalata, mely szerint az elemszám 
növelésével az egyének megoszlása központ – társas övezet – perem kategóriák között 20-
50-30 felé közelít. Célszerű tehát a kvantitatív adatok alapján úgy kategorizálni a diákokat, 
hogy 20-50-30 arányban kerüljenek a három „népszerűségi” kategóriába (Mérei 2006). 
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A kutatásban használt 12 indikátor, melyek a szociometriai pozíciót hivatottak meghatá-
rozni, nem függetlenek egymástól. Mint minden változó-halmazban, az indikátorok esetében 
is kimutathatóak dimenziók, melyek mentén az indikátorok rendeződnek. Ennek vizsgálata 
azért fontos, mert a dimenziók feltárásával több „felesleges” indikátor kiszűrhető, emellett 
szelektálni lehet azokat, amelyek nem jól mérik a szociometriai pozíciót. Ez a szelekciós 
művelet faktorelemzés segítségével végezhető el. Ennek során a statisztikai segédprogram 
(jelen esetben SPSS szoftvert használok) megméri az indikátorok kombinációi közötti korre-
lációt, amely alapján faktorokat, dimenziókat képez. Amely indikátor egyik dimenzióhoz sem 
illeszkedik megfelelően, kiszűrhető. Ha két változó erősen korrelál, szintén felesleges külön 
használatuk. 

A szociometria mérési módszerének lényege, hogy a csoport tagjai a kérdőív kérdéseire 
társaikat nevezhetik meg (ezt nevezem „adott jelölésnek”), és társaik is megnevezhetik őt (ezt 
nevezem „kapott jelölésnek”). Tehát például adott hosszú távú jelölés alatt értem a kérdőív 
(lásd Függelék) K2-es, hosszú távú kapcsolatra rákérdező kérdésére adott válaszokat. „Köl-
csönös kapcsolat” alatt azt értem, ha a diák jelölte egy társát egy bizonyos kategóriában, 
például barátnak tekinti, (kérdőív K3 kérdés), és diáktársa is jelölte őt ugyanebben a kategó-
riában. 

Ahhoz, hogy a szociometriai változók adatait könyebb legyen értelmezni, a faktoranalízis 
módszerét alkalmaztam. Az általam használt 12 indikátoron lefuttatva a faktoranalízist a kö-
vetkező csoportok alakultak ki: az első csoportba tartozik a kapott hosszú távú jelölés, kapott 
baráti jelölés, kölcsönös hosszú távú kapcsolatok száma és a kölcsönös baráti kapcsolatok 
száma. A második csoport a kapott haveri jelölések száma, kölcsönös haveri kapcsolatok 
száma. A harmadik dimenzió indikátorai: a jelölt személyek száma, az adott haveri jelölések 
száma, az adott baráti jelölések száma, az adott hosszú távú jelölések száma. Két indikátor 
kimaradt (a kölcsönös kapcsolatban álló személyek száma és az egyént jelölő személyek 
száma). Ezek alacsony korrelációt mutattak mindegyik dimenzióval, ezért indifferensek, nem 
érdemes velük további elemzést végezni. 

Az első dimenzióba tartoznak tehát a következő indikátorok: kapott hosszú távú jelölés, 
kapott baráti jelölés, kölcsönös hosszú távú kapcsolatok száma és a kölcsönös baráti kapcso-
latok száma. Ezt a dimenziót, mivel két kapott jelölés indikátor szerepel benne, a diák nép-
szerűsége határozza meg, ezért népszerűségi dimenzió. A két kölcsönös indikátor pedig a 
hosszú távú kapcsolatra utal, hiszen az egyik, a kölcsönös hosszú távú kapcsolatok száma a 
hosszú távú kritériumot méri, a másik, a kölcsönös baráti kapcsolatok száma pedig a másik, 
általános kritérium hosszú távú „fele” (a kritérium másik kérdése a haveri kapcsolatra kérdez 
rá). Ezt a dimenziót hosszú távú népszerűségi dimenziónak.neveztem.el..Mivel.ez.a.dimenzió.
a legjobban fejezi ki az oktatási rendszerben kialakított és várhatóan „továbbvitt” kapcsolati 
tőkét, a dimenzió indikátoraiból faktoranalízissel létrehozott változót tekintem az egyén szo-
ciometriai pozíciójának. 

A második dimenzió indikátorai a következők: kapott haveri jelölések száma, kölcsönös 
haveri kapcsolatok száma. Mivel a haveri kapcsolat az általános kritériumon belül a rövid távú 
szimpátiát méri, ezt a dimenziót rövid távú népszerűségi dimenziónak neveztem el. Tekintve 
dolgozatom célját, ezzel a dimenzióval a továbbiakban nem dolgozom. A kutatás ugyanis arra 
keresi a választ, a származás befolyásolja-e a későbbi, kapcsolati tőkéhez való hozzáférést. A 
kapcsolati tőkének azt a szegmensét próbálom megmérni, melyet az oktatási rendszerből „visz 
magával” a tanuló. Ehhez azonban a hosszú távon is fennmaradó kapcsolatokat szükséges 
mérni, a rövid távúak mérése félrevezető lehet. 
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A harmadik dimenzió indikátorai: jelölt személyek száma, adott haveri jelölések száma, 
adott baráti jelölések száma, adott hosszú  távú jelölések száma. Mivel a dimenzióba tartozó 
összes indikátor adott jelöléseket mér, ezt a dimenziót érzelmi nyitottságnak.neveztem.el..Az.
érzelmi nyitottság mérése fontos, hiszen nemcsak az oktatási rendszeren belüli, hanem a ké-
sőbbi, „felnőtt életben” kialakított kapcsolatok mennyiségére is hatással lehet.  

A szociometriai pozíció változóból létrehoztam egy másik, ordinális változót, ami a Mérei-
féle társas pozíciót, centrális-marginális helyzetet mutatja. A változó értékeit úgy osztottam 
három kategóriára, hogy az elsőbe (központi mag) a diákok 20%-a, a másodikba (társas mező) 
50%-a, a harmadikba (periféria) 30%-a essen. Ezt az új változót „Centrális-marginális (CM) 
helyzet”-nek neveztem el. 

2. összefüggések 

2. táblázat
A származás és a CM helyzet (százalékban)

A származás és a CM helyzet
  Munkás származásúak Nem munkás származásúak 
Központi.mag. 17,8 28,4 
Társas mező �2. 43,2
Peremhelyzet 30,3 28,4 

A származás és a szociometriai pozíció között a dolgozat első hipotézise (a munkás szár-
mazású középiskolások szociometriai pozíciója szignifikánsan kisebb, mint nem munkás szár-
mazású társaiké) szignifikáns hatást feltételezett. A 2. táblázat megmutatja, hogy a származá-
si kategóriák között valóban van eltérés a szociometriai pozíciót tekintve. A nem munkás 
származású diákoknak átlagosan jobb a szociometriai pozíciójuk, mint munkás származású 
társaiké. A nem munkás származásúak között átlagon felüli a központi magba tartozók száma, 
és átlag alatti a peremhelyzetűeké. Ez megfelel a hipotézisnek. Azonban szükséges volt sta-
tisztikailag igazolni azt, hogy az átlagok közötti eltérés (nagy valószínűséggel) nem a véletlen 
műve. A származás és szociometriai pozíció kapcsolatát variancia-analízissel vizsgálom, hiszen 
a függő változó (szociometriai pozíció) magas mérési szintű, a független (származás) pedig 
alacsony mérési szintű, nominális változó. Az általam előzetesen megállapított szignifikancia 
szint 5% volt, tehát akkor fogadom el a hipotézist, ha 5% vagy kisebb a valószínűsége annak, 
hogy a munkás és a nem munkás származású diákok szociometriai pozíciója között nincs 
eltérés (az átlaguk azonos). Ez a valószínűség 0,076, azaz 7,6%. Ez több, mint amit a szigni-
fikancia szintben megállapítottam, ezért az első hipotézist elvetem. Meg kell jegyezni azonban, 
hogy mivel a valószínűség és a szignifikancia szint között kicsi az eltérés, a hipotézisben 
megfogalmazott összefüggés tendenciaszerűnek tekinthető. A 3. táblázat adataival végzett 
khí-négyzet próba sem tekinthető szignifikánsnak, itt 10% a nullhipotézis valószínűsége. 

Az érzelmi pozíció esetében még a tendenciaszerű összefüggés sem állapítható meg, mivel 
a valószínűsége, hogy az egyes származási kategóriákba tartozó diákok érzelmi nyitottsága 
azonos, 0,916, azaz 91,6%. Úgy tűnik az adatok alapján, hogy a származás nincsen hatással 
a diák érzelmi nyitottságára..
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A második hipotézist (a különbség a két származási kategória átlagos szociometriai pozí-
ciója között gimnáziumban a legnagyobb, szakközépiskolában kisebb, szakiskolában pedig a 
legkisebb) az adatok iskolatípusok szerinti összehasonlításával ellenőrizhetjük. 

A 3-5. táblázatok azt mutatják be, milyen hatással van a származás a szociometriai pozí-
cióra és a centrális-marginális helyzetre az egyes iskolatípusokban. 

3. táblázat
A szociometriai pozíció átlaga a származási kategóriákon belül az egyes iskolatípusokban

Munkás származásúak Nem munkás 
származásúak Különbség

Szakiskola. 0,0194 0,2851 0,2657 
Szakközépiskola. - 0,1294 -0,0475 0,0819 
Gimnázium - 0,0146 0,3463 0,3609 

..
A 3. táblázatban látható, hogy az egyes származási kategóriákban a szociometriai pozíció 

átlaga között mindig van különbség, és minden esetben a nem munkás származású diákok 
átlaga jobb, mint munkás származású társaiké. Az összefüggést azonban nem lehet statiszti-
kailag igazolni, azaz nem szignifikáns az összefüggés egyik iskolatípus esetében sem. Ez 
ellentmond a második hipotézisnek. Az is megfigyelhető, hogy a különbségek nem követik a 
feltételezett tendenciát, tehát a szakiskolától a gimnázium felé haladva nincs egyértelmű nö-
vekvő tendencia a származás hatásában. Az 5. és 6. táblázat is ezt támasztja alá. A CM helyzet 
összehasonlításából kiderül, hogy nincsen növekvő tendencia iskolatípusok szerint a szárma-
zás hatásában. A központi magot tekintve a szakiskolánál a legkisebb a hatás (át is fordul, a 
munkás származásúak jobb helyzetben vannak, mint nem munkás társaik). A peremhelyzetű-
eknél pedig a legkisebb a hatás a gimnáziumban, ahol szintén negatív a származás hatása. 

4. táblázat
A központi mag tagjainak aránya (legmagasabb CM helyzet) a származási kategóriákon belül az egyes 
iskolatípusokban

  Munkás származásúak Nem munkás származásúak Különbség 
(NM-M) 

Szakiskola. 18,8 33,3 4,5 
Szakközépiskola. 19,3 14,8 - 5,5 
Gimnázium 15,2 38,5 23,3 

5. táblázat
Peremhelyzetűek aránya (legalacsonyabb CM helyzet) a származási kategóriákon belül az egyes isko-
latípusokban

  Munkás származásúak Nem munkás származásúak Különbség 
(M-NM) 

Szakiskola. 31,3 28,6 2,7 
Szakközépiskola. 33. 29,6 3,4 
Gimnázium 26,3 26,9 - 0,6 
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A khí-négyzet próbák csak a gimnázium esetében mutattak ki szignifikáns összefüggést a 
származás és a CM helyzet között (6. táblázat), de itt sem a várt módon. A központi magba 
ugyan sokkal nagyobb arányban kerültek be a nem munkás származásúak, mint a munkás 
származásúak, de ez annak köszönhető, hogy kiszorultak a társas mezőből. A periférián ma-
gasabb a nem munkások aránya (!). Tehát nem tendenciaszerű, hogy a munkás származásúak 
nehezebben alakítanak ki kapcsolatokat, így alacsonyabb szociometriai pozícióba kerülnek 
nem munkás társaiknál, csak kapcsolataik jellege különbözik. Ezt támasztja alá, hogy a gim-
náziumban nem volt lineáris, szignifikáns összefüggés a származás és a CM helyzet között. 

..
6. táblázat
A CM helyzetek eloszlása származási kategóriánként a Bocskai István Gimnáziumban

  Munkás származásúak Nem munkás származásúak 

Központi.mag. 15,2 38,5 

Társas mező 58,6 34,6 

Peremhelyzet 26,3 26,9 

Ezek alapján kijelenthető, hogy a második hipotézis nem erősíthető meg, tehát a származás 
hatásának mértéke nem függ az iskolatípustól. 

Összefoglalás 

Dolgozatomban azt vizsgáltam meg, milyen hatással van a származás az oktatási rendszer-
ben kialakított kapcsolati háló méretére, tehát a szociometriai pozícióra. A kérdésfeltevést 
kibővítve arra kerestem a választ, vajon a származás, ahogy hatással van a tanulmányi ered-
ményre, ezáltal a későbbi kulturális tőkére, hatással van a gazdasági tőkére, ugyanúgy hat-e 
a kapcsolati tőkére. A témához kapcsolódó szakirodalom elemzése után két hipotézist állítot-
tam.fel:.

1. A munkás származású középiskolások szociometriai pozíciója szignifikánsan gyengébb, 
mint nem munkás származású társaiké. 

2. A különbség a két származási kategória átlagos szociometriai pozíciója között gimnázi-
umban a legerősebb, szakközépiskolában gyengébb, szakiskolában pedig a leggyengébb. 

Először kialakítottam a dolgozatomban használt munkásdefiníciót. Három különböző is-
kolatípusban végeztem kérdőíves felmérést, mindegyikben öt-öt osztályt vizsgálva, összesen 
397 kérdőívet töltettem ki a diákokkal. A kérdőív első részében a szociometria módszerét 
alkalmazva mértem fel a diákok egyéni szociometriai pozícióját. A második részben a szülő 
foglalkozására, munkakörére, iskolai végzettségére kérdeztem rá, ezáltal mérve fel a diákok 
származását. A kérdőívek adatainak elemzése után a következő megállapításokra jutottam: 

(a) Az első hipotézist elvetettem, mivel a származás hatása a szociometriai pozícióra nem 
szignifikáns, mindössze tendenciaszerű. Ez azt jelenti, hogy ellentétben a gazdasági és kultu-
rális tőkével, a kapcsolati tőke az oktatási rendszeren belül nem termeli újra önmagát. 

(b) A második hipotézist is elvetettem, először is azért, mert az eredmények alapján a 
különböző iskolatípusokban nincs szignifikáns különbség a munkás származásúak arányát 
tekintve (erre alapoztam a hipotézist). Másodsorban azért, mert semelyik iskolatípusban nem 
találtam szignifikáns összefüggést a származás és a szociometriai pozíció között. Ez arra 



136

enged következtetni, hogy minden iskolatípusban igaz az első pontban tett megállapítás, mi-
szerint az oktatási rendszerben a kapcsolati tőke nem termeli újra önmagát. 

Az eredmények több lehetséges vizsgálati témát is felvetnek. Mivel a változók közötti 
összefüggések sok esetben a szignifikancia szint határán mozogtak, felmerül a lehetősége 
annak, hogy a szignifikancia hiányát csak a kis elemszám okozza. Sajnos, nem volt lehetősé-
gem több diákot bevonni a felmérésbe. Úgy vélem, nagyobb elemszámú vizsgálat esetén a 
vélt összefüggések (vagy egy részük) már szignifikánsak lennének. Ebből a megfontolásból 
célszerűnek tartanám egy nagyobb mintájú vizsgálat elvégzését a témában. A másik probléma 
a kérdőív rövidsége, mely behatárolja az adatelemzést, a dolgozat elején feltett kérdések 
vizsgálatát. Ezért célszerűnek tartom a téma további vizsgálatát egy hosszabb, több kérdést 
tartalmazó kérdőívvel. 

Felmerül a kutatás kapcsán a kérdés, hogy az empirikus munkában mennyire alkalmazha-
tóak az osztálykategóriák, és azok definiálása megfelel-e a társadalmi valóságnak. Mivel je-
lenleg is vita folyik a szociológia tudományán belül a társadalmi osztály fogalmáról és arról, 
lehet-e egyáltalán osztályokról beszélni a mai fejlett társadalmakban, érdemes több figyelmet 
szentelni a modern munkásfogalmak, definíciók empirikus alkalmazhatóságára. Annak elle-
nére, hogy jelen tanulmányban nem sikerült szignifikáns összefüggéseket kimutatni az emlí-
tett osztálydimenzió mentén, a tendencia-szerű összefüggések mégis arra engednek következ-
tetni, hogy (ha nem is feltétlenül az itt használt munkásdefiníciót alkalmazva) használható a 
társadalmi kérdések vizsgálatában a klasszikus, marxi osztályelmélet alapján álló, mégis a 
modern társadalmi viszonyokat is integráló terminológia. 

..
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Dojcsák Ádám, Sőrés Anett

A POLITIKA REPREZENTÁCIÓJA 
A CAMPUSON INNEN ÉS TÚL

Némi túlzással kijelenthetjük, hogy az elmúlt periódus a rendszerváltás utáni Magyarország 
egyik legaktívabb időszaka volt a politika tekintetében. A 2002 óta kormányon lévő MSZP-
SZDSZ koalíció ellen 2006-ban kezdődtek tüntetések, nem sokkal az országgyűlési választá-
sok után, amikor a választók többsége ismét bizalmat szavazott az említett kormánypártoknak. 
A zavargások közvetlen kiváltó okául az azóta híressé, vagyis inkább hírhedté vált „őszödi 
beszéd” kiszivárgása szolgált, amikor is az akkori kormányfő, Gyurcsány Ferenc nyíltan és 
őszintén beszélt a baloldali kormányzás sikertelenségéről és a szavazók, az állampolgárok 
félrevezetéséről. A közbeszédben akarva-akaratlanul témává vált az esemény, illetve ennek 
következményei – elsősorban a rendbontások. Az ellenzék előrehozott választást követelt, 
amely a már meggyengülő, azonban még mindig többségben lévő kormánypárt ellenszavaza-
tai miatt nem valósult meg – így a politikai feszültség a 2009-es európai parlamenti és a 
2010-es országgyűlési választásokat megelőző kampányok alatt a tetőfokára hágott.

A választókat meggyőzni kívánó pártpropagandák nem csak a korcsoportok szerint plura-
lizálódtak, de eszközeiket tekintve is. Így vagy úgy, de mindenkihez elértek a különböző 
politikai aktivitások – akadtak, akik csak külső szemlélői maradtak a környezetükben fellel-
hető plakátoknak, matricáknak, graffitiknak, vagy fültanúi a szűkebb vagy tágabb értelemben 
vett politikai diskurzusoknak; viszont olyanok is voltak, akik saját maguk helyezték ki, vagy 
készítették ezeket a vizuális üzeneteket, illetve kezdeményeztek beszélgetéseket szűkebb vagy 
tágabb életterükben a közéletet érintő témákról. Egyetemi hallgatókként saját bőrünkön ta-
pasztaltuk, hogy mindezek alól kortársaink sem kivételek. Éppen ezért fontosnak tartottuk 
annak vizsgálatát, hogy milyen politikai reprezentációknak válnak részeseivé az egyetemisták 
– akár aktív, akár passzív résztvevőként. Dolgozatunk első részében, a témához kapcsolódó 
szakirodalom alapján, azokat a körülményeket szeretnénk feltárni, melyek hozzájárultak a 
fiatalok politikai ismereteinek és aktivitásának (vagy éppen passzivitásának) kialakulásához 
– azaz a politikai szocializáció magyar sajátosságait. Ezután saját empirikus adatfelvételeink 
eredményeit elemezzük, melyek elsősorban résztvevő megfigyelések által állnak rendelkezé-
sünkre. Tapasztalataink bemutatása során külön tárgyaljuk a politika verbális, vizuális és 
audiovizuális megjelenési formáit az egyetemisták körében. 
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A politikai szocializáció magyar sajátosságai

Amikor Magyarországon megszületett a politikai szocializáció kutatásának igénye, a nyu-
gat-európai országokban már régóta voltak kidolgozott, működő elméletek, és az ezekre ala-
pozott hipotézisek már több ízben is empirikusan bizonyítást nyertek. A későbbi magyar 
eredmények elsődleges konklúziója az volt, hogy ami a fejlett tőkés társadalmakra igaz, nem 
feltétlenül alkalmazható a hazai körülményeknek leírására és magyarázatára. 

Egy ország politikai szocializációjának jellegzetességeit nemcsak a társadalma, hanem a 
politikai berendezkedése is meghatározza – ezt az első hazai kutatás is bizonyította. A min-
dennapi tapasztalatok és az ideológiai hatások egyaránt rányomták a bélyegüket az állampol-
gárok véleményalkotására, azaz a politikához való viszonyukra. A magyar politikai szociali-
zációt így egy, a nyugati társadalmaktól eltérő történelmi, kulturális és politikai összefüggés-
ben lehet csak megérteni. Nálunk kevésbé fejlődtek ki a szocializáció szempontjából 
optimális társadalmi modellek, a különböző korszakok értékei és intézményrendszerei „egy-
másra csúsztak” (Szabó 2000). A különböző politikai rendszerek más és más értékrendeket 
kívántak meghonosítani. A szocialista Magyarország centralizált rendszerében a társadalmi 
integrációnak a rendszer ideológiái miatt nem túl sok szerep jutott, így – szemben az alulról 
építkező társadalmakkal, ahol a politika csak az intézményeken keresztül juthat el az egyé-
nekhez – a politika és az állam közvetlenül érte el a polgárokat. A rendszerváltás után az együtt 
élő generációk emlékezetében még nyolc különböző jelentős történelmi esemény volt jelen, 
mely szintén befolyásolta a politikai szocializáció során átadott mintákat és normákat. Ez a 
trauma a mindennapi élet szintjén sokakban a kirekesztettség érzését keltette és anómiás ál-
lapotot eredményezett (Szabó 2000).

A rendszerváltás hatása a szocializációs ágensek tekintetében is megmutatkozott. A hang-
súly, mely ezelőtt – főleg az érzelmi kötelékek miatt – szinte kizárólag a családon volt, az 
iskolára helyeződött át. A szülők (vagy más rokonok), mivel nekik is újra kellett tanulniuk a 
rendszer által elvárt társadalmi szabályokat, a gyermekeik integrációjához szükséges normák 
és értékek átadásának feladatát az oktatási intézményekre hárították. Ez az eltolódás azonban 
azzal a következménnyel járt, hogy az iskolarendszer a mai napig nem tud eleget tenni de-
mokratikus funkciójának, azaz, hogy megteremtse a társadalmi rétegek közötti esélyegyenlő-
séget. A posztszocialista államok szinte mindegyikéről elmondható, hogy a közoktatás sokkal 
inkább reprodukálja a politikai kultúrán belüli előnyöket és hátrányokat, mintsem megszün-
tetné vagy csökkentené a különbségeket (Szabó, Falus 2000).

Emiatt a kutatókat már régóta foglalkoztatják a fiatalok politikai attitűdjei és politikai 
szocializációjuk, valamint, hogy mindezek hogyan determinálják a fiatalok későbbi, felnőtt 
életben való eligazodását. Az 1980-as és ’90-es évek fordulóján bekövetkezett politikai, tár-
sadalmi és gazdasági változások – mint arra már többször is utaltunk – a politikai szocializá-
ció több szegmensében is átalakulásokat hoztak, így a felnövekvő generációk közélethez és 
politikához való viszonyában is. A szocialista időszakban az állam vezetése saját ideológiá-
jának intenzív internalizálására törekedett. Az oktatás céljává így a szabálykövető, rendszer-
hű állampolgárok felnevelése vált. A demokratikus rendszer legfőbb értékét ezzel szemben a 
szabad véleményformálás és -nyilvánítás jelentette, és jelenti napjainkban is. Ma azonban azt 
tapasztalhatjuk, hogy – bár előbbiek talán gyorsabban, de – sem a családok, sem az oktatási 
rendszer nem alkalmazkodik könnyen ehhez a megváltozott helyzethez – talán húsz év eltel-
tével sem. A jóval liberálisabb normák elsajátítására irányuló elvárások szélsőséges szabály-
értelmezéseket és -alkalmazásokat eredményeztek: vannak, akik még mindig ragaszkodnak 
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a túlzott mértékben irányított gondolkodási sémák követéséhez, de akadnak olyanok is, akik, 
némiképpen visszaélve a demokratikus keretek nyújtotta szabadsággal, rendbontásokba tor-
kollva próbálják kifejezni véleményüket, identitásukat és politikai attitűdjüket.  

De mégis, mely életszakaszban következik be a politikai szocializáció? Egyes szakértők 
szerint a folyamat már egészen a születés után, kisgyermekkorban elkezdődik, hiszen a gyer-
mek a hétköznapi büntetési és jutalmazási szokásokon keresztül percről percre különböző 
szabályokat sajátít el a családban (Melich 1979). Mégis a 11. és a 13. életév közötti időszak 
az, melyben a politikai érzelmek a legjelentősebben befolyásolják az egyént. Ez után a kor 
után kezdi a gyermek tisztázni és értelmezni magában a politika fogalmát, és elsajátítani a 
hozzá közel álló alapvető értékeket (Adelson, O’Neil, Robert 1966; Idézi: Szabó, Örkény 
1999). Jogosan merül fel a kérdés: végső soron meddig is tart ez a folyamat? Annick Per-
cherontól tudjuk a választ: a szocializáció „gyakorlatilag sosem ér véget” (Percheron 1999 
[1971]: 22).

Hudon és Hébert (1994) kutatásuk során arra a következtetésekre jutottak, hogy a politika.
szó nem vált ki a fiatalokból eufórikus érzéseket, és általában nem kezdenek hosszú vitákba, 
párbeszédekbe vagy érvelésekbe a témában. A legtöbbször a politikát egy társadalom kor-
mányzásaként vagy a törvénykezéssel azonosítják, de vannak olyan fiatalok is, akik a.vita, az 
eszmék kifejezésének és cseréjének a lehetőségét látják benne, amely a konfliktusok rende-
zését szolgálhatja. Mások csak a döntéshozók szűk csoportjának tulajdonítják a politika rend-
szerét, melyben a hétköznapi ember mindössze külső szemlélője lehet az eseményeknek. Azért 
a negatív kritikák mellett léteznek olyan pozitív vélemények is, melyek elismerik a politika 
fontosságát és jelentőségét, valamint azt, hogy a politikai folyamatok széles tömegeket érin-
tenek (Hudon, Hébert 1994).

Vizsgálatunkról

Tanulmányunkban azt szeretnénk feltárni, milyen a politikához való viszonyuk azoknak a 
fiataloknak, akik már a munkaerő-piacra való kilépés, azaz a „felnőtt világba” való integráció 
előtt állnak. Vizsgálni szeretnénk, hogyan jelenik meg a politika az egyetemisták körében – mind 
a befogadók, mind a „kibocsátók”, vagyis a politikailag aktív hallgatók tekintetében. Ennek 
felderítése érdekében olyan helyszíneken végeztünk résztvevő megfigyeléseket, melyeken az 
egyetemisták a legnagyobb létszámban vannak jelen: az egyetem főépülete előtt, házibulikban, 
szórakozóhelyeken és fesztiválokon is. Kíváncsiak voltunk arra is, hogyan viszonyul e fiatal 
felnőttek politikai attitűdje és aktivitása az egyetemi campusokon kívüli politikai reprezentá-
ciókhoz – melyek az általunk vizsgált időszakban, az országgyűlési választások előtt igencsak 
felerősödtek. Utóbbi esetben a vélemény kifejezésének igen egyéni és jellegzetes formáira 
bukkantunk az adatgyűjtés során, valamint a politikai pártok között is kirajzolódott egyfajta 
mintázat a szimpatizánsaik aktivitásának tekintetében.    

Megfigyelési szempontjaink a következők voltak: (1) cselekvési aktivitás (kampányolás, 
szavazás, csoporttagság, stb.), (2) vizualitás (plakátok, matricák, firkálások, öltözködés, stb.), 
(3) nonverbális kommunikáció (reakciók, testtartás, retorika, köszönés, stb.), (4) szimbólumok 
(jelképek, zászlók, színek, stb.), (5) szerepek (hierarchia, helyszín, alkalom, csoport, stb.).  
Ezeket a kritériumokat igyekeztünk rugalmasan kezelni, a megfigyelés helyszínéhez és kö-
rülményeihez alkalmazkodva. Az eredmények ismertetését a politika verbális megjelenésével 
kezdjük, hiszen azt tapasztaltuk, hogy olyan kisebb társaságokban, melyeket az egyetem fő-
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épülete előtt vagy egy házibuliban vizsgáltunk, általában csak beszéd- és vitatémaként jelen-
nek meg közéleti kérdések. A szórakozóhelyeken és a fesztiválokon már összetettebb repre-
zentációval találkoztunk: szóbeli megjelenésen túl auditívan (pl. zene) és vizuálisan (pl. 
szimbólumok, öltözködés) érzékelhető nyomokat hagyott a politika. Végül azt próbáljuk az 
olvasó elé tárni, hogy milyen a helyzet a campuson túl, azaz mi jellemzi a politika reprezen-
tációját az egyetemi léttől függetlenül. 

Összesen hat megfigyelést végeztünk a Campuson „innen”, egyetemisták körében. 2010 
áprilisában informális, baráti csoportok kommunikációját vizsgáltuk – két alkalommal egye-
temi közegben, kétszer pedig házibulikban. A további két terepmunkánk már inkább formá-
lisabb, kvázi intézményesültebb keretek között zajlott. Ez év júliusában a Campus-fesztiválon 
vettünk részt kutatói célokból, hogy a politika reprezentációjának formáiról gyűjtsünk adato-
kat egy ilyen egyedi környezetben. A fennmaradó esettanulmány kissé kilóg a sorból, két 
okból is: egyrészt ezt egyik csoporttársunk, Gál Bea készítette 2009 tavaszán, és ő bocsátotta 
rendelkezésünkre; másrészt, az általa vizsgált szórakozóhelyet – ahol elsősorban a szélsőjobb-
oldal képviselteti magát – nem kizárólag az egyetemisták látogatják, tehát ebben az esetben 
összemosódik a Campus és a rajta kívül eső terek. Mégis azért gondoltuk úgy, hogy e kutatás 
tapasztalatainak is helye van a dolgozatunkban, mivel azt érzékeljük, a való életben sincsenek 
éles határok az egyetemisták és a nem egyetemisták életvilága között. 

A politika vizuális reprezentációjának vizsgálatára 2010 tavaszán gyűjtéseket végeztünk. 
Mivel az egyetemhez tartozó helyszíneken nem találkoztunk ilyen típusú megjelenésekkel, 
ezek a kutatások már a Campuson „túli” – valós és virtuális – terekre koncentrálnak. Már ez 
a verbalitás-vizualitás elkülönítés is egyfajta határvonalat húzott az egyetemen belüli és kí-
vüli világ között – reméljük, következő elemzéseink további differenciáló tényezőkre is rávi-
lágítanak majd. 

A politika verbális reprezentációja

Kiinduló hipotézisünk az volt, hogy a politika az egyetemisták többségének mindennap-
jaiban nem játszik főszerepet. Hallgatókként mi is több ízben tapasztaltuk, hogy azok között 
a kortársak között, akik még nem állnak egymással régi ismeretségben, esetleg baráti kapcso-
latban, általában nem merül fel a politika beszédtémaként. Ennek egyrészt az imént már 
említett érdektelenség az oka, azaz, hogy a fiatalok életében a közélet inkább marginális helyet 
foglal el; másrészt, hogy a politikai nézetek és preferenciák többeknél tabunak számítanak, 
hiszen átitatják a hétköznapok minden szegmesét, és befolyásolják az alapvető attitűdöket is. 
Feltételeztük azonban, hogy ez a fajta passzivitás az országgyűlési választásokat megelőző 
kampányidőszakban feloldódik, és a leendő értelmiségiek sem mennek el szó nélkül a közélet 
aktuális eseményei mellett, és nem hagyják figyelmen kívül a politikai aktivitásokat. Nézzük, 
mit eredményezett e hipotézisek vizsgálata az egyes megfigyelési helyszíneken!

1. az egyetem és körNyéke

Az egyetem főépülete előtti, a bejárat és a szökőkút által határolt téren nap, mint nap, 
különböző csoportosulások jönnek létre – vagy baráti, vagy csoporttársi alapon. Ez a megfi-
gyelési terület némileg homogén, ugyanis többnyire a Bölcsészettudományi Kar hallgatói 
tartózkodnak itt, de találkozhatunk különböző szakos hallgatókkal, informatikusnak tanuló 
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vagy akár a Természettudományi Karra járó egyetemistákkal is. A beszélgetés apropójául – vagy 
éppen kiegészítő tevékenységéül – általában a cigarettázás, vagy éppen a kávé, tízórai elfo-
gyasztása szolgál. Ezek a fajta aktivitások főleg kisebb csoportokban zajlanak. 

Sok hallgatótársunk közül a történészek bizonyultak a legaktívabbaknak, ha politikai téma 
tárgyalásáról van szó. A beszélgetéseik jelentős részénél felvetődnek az aktuális közéleti 
események: nem csak hazai, hanem nemzetközi vonatkozásban is. Például: pár hónapja [2010 
telén] két izraeli harci gép vagy kémrepülő (erről vita folyik) berepültek a magyar légtérbe 
– a Külügyminisztérium és a Honvédség pedig megpróbálta oda-vissza, egymásra hárítani a 
felelősséget. A szabályszegés tehát egyértelművé vált, azt viszont a laikus külső szemlélők 
nem tudták megállapítani, ki okolható a történtekért, így elkezdődtek a találgatások. Heves 
támadások érték a külügyminisztert, személyén keresztül pedig a kormányt, illetve az aktuá-
lis kormánypártot, azaz az MSZP-t.

Megfigyeléseink alapján az általunk vizsgált történelem szakos hallgatók (5 fő) egyértel-
műen jobboldali nézeteket vallottak – egyesek inkább a mérsékelt, polgári irányvonalat érez-
ték hozzájuk közelállónak, mások inkább a szélsőséges eszmékkel szimpatizáltak. Ennek 
megfelelően ebben a társaságban főleg a Fideszt.és.a.Jobbik Magyarországért Mozgalmat.
preferálták a résztvevők. Utóbbiaknak volt „nagyobb hangjuk” – időnként nyomdafestéket 
nem tűrő vélemények is elhangzottak a szájukból az imént említett esemény kommentálásakor. 
A csoportban kétszintű hierarchia volt megfigyelhető: egyértelműen kiemelkedett néhány 
„szószóló”, azonban mindenki lehetőséget kapott arra, hogy elmondja a véleményét. 

Szociológia szakosok egy társaságát is vizsgáltuk, ugyanis személyesen tapasztaltuk, hogy 
a választások közeledtével mindenki az átlagosnál többet kezdett foglalkozni a politikai és 
közéleti témákkal. Megfigyeléseink során az aktivitás mentén két, 4-4 fős csoport különült el. 
Az egyikben a vélemények széles skálája jelent meg, a másikban pedig vagy hallgattak a 
résztvevők, vagy csak részben, nagyon keveset szóltak a témához. A baloldali eszmék ebben 
a közösségben sem örvendtek nagy népszerűségnek – vagy legalábbis nem jelentek meg –, 
amely főként a kormánypárt már említett népszerűségvesztésének tudható be. Előtérbe kerül-
tek azonban – az előző, leendő történészekből álló társasággal szemben – a mérsékeltebb 
ideológiát felvállaló pártok: a jelen helyzetben össztársadalmi szinten nagy népszerűségnek 
örvendő Fidesz mellett az új politikai párt, az LMP, azaz Lehet Más a Politika.jelent.meg.
pozitív attitűd tanúsítása mellett. A Jobbikkal szemben többnyire kifejezetten elutasító véle-
mények hangoztak el, úgy, mint „ilyen pártnak nincs helye a parlamentben”, azonban voltak 
olyanok is, akik szerint akár a többpártrendszer javára válhat, hogy a radikális jobboldaliak 
„színesítik az egyhangú politikai életet”..

A két vizsgált csoportban tapasztalt politikai preferenciák általában a szavazásra való haj-
landóságot is determinálták. Mindössze néhányan voltak olyanok – elsősorban az utóbbi 
közösség passzív tagjai között –, akik nem mentek el szavazni. Nagy részük ezt kiábrándult-
ságával magyarázta: ők „egyik kutya, másik eb” alapon nem bíztak abban, hogy bármelyik 
nagy párt választása érdemi változást hozhat a közéletben. A választások lezajlása után a 
politika iránti érdeklődés a kampányidőszak előtti állapotokat tükrözte: a téma ismét mellő-
zére került az őt övező tabu vagy érdektelenség miatt. Az eredmény – az előzetes közvéle-
mény-kutatások eredményeinek és a közhangulatnak az ismeretében – senkit sem lepett meg 
igazán. Azt, hogy ki kire szavazott, szinte senki sem kérdezte, és senki sem közölte, nem tűnt 
lényegesnek többé.
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2. a házibulik és Politikai beszédtémák kaPcsolata

A klasszikus házibulik már nem olyan intenzitással működnek, mint az elmúlt évtizedek-
ben. A szórakozás e „műfaja” a mai napig fennmaradt, azonban funkciójuk megváltozott: 
egyre inkább csak a fiatalok által „alapozásnak” nevezett esemény alkalmaként, helyszíneként 
szolgálnak. Ez azt jelenti, hogy egy baráti társaság itt kezd el italozni, hogy megalapozza az 
este hangulatát, és ezután induljon el az előre megbeszélt szórakozóhelyre, diszkóba vagy 
klubba. Ennek a „ceremóniának” egyszerű magyarázata van: egyrészt, a szórakozóhelyeken 
a beszélgetés igen nehézkes a hangos zene miatt; másrészt, a fogyasztás is jóval költségesebb 
egy külső helyszínen, mint a társaság egyik tagjának albérletében vagy kollégiumi szobájá-
ban. 

Az ilyen események előnyösebb terepet jelentenek politikai témájú beszélgetések folyta-
tására, mint a hétköznapi diskurzusok. Az egyetemi keretek között kialakítható kommuniká-
ciós helyzetekkel szemben ugyanis zártabb, intimebb körülmények között, több és kötetlenebb 
idő áll rendelkezésre a beszélgetéshez, melyben csak olyanok vesznek részt, akik egymással 
szorosabb, baráti kapcsolatot ápolnak. Ez a felszabadultabb légkör azt is lehetővé teszi, hogy 
olyanok is kinyilvánítsák a véleményüket a közélet meghatározó eseményeiről, akik ezt sze-
rénységük, zárkózottságuk, vagy éppen sajátos politikai preferenciáik és attitűdjük miatt nem 
teszik meg a mindennapokban. 

A politikai téma felmerülése természetesen nem „in medias res” történik egy adott kom-
munikáció során. Tapasztalataink szerint azonban bármely, a hallgatók által közkedvelt téma 
tárgyalása (tanulás, kortársi kapcsolatok, szórakozás, hobbi, stb.) során hirtelen felmerülhet 
a politika a beszélgetés központi elemeként. Ehhez elég egy kapcsolódó történet vagy az egyik 
médiumban látott hirdetés, amelyről a beszélgetés továbbfonódik a közéleti témák irányába. 
A fiatalok körében egyértelműen akkor a legélénkebbek az ilyen típusú belső diskurzusok, 
amikor össztársadalmi szinten is olyan témák állnak a közvetlen vagy a mediatizált kommu-
nikáció központjában, melyek érinthetik, érdekelhetik az adott korcsoportot. Nemrég ilyen 
volt például a tandíj-vita, amely az egyetemisták körében is intenzívebb véleménynyilvánítá-
sokat és -ütközéseket váltott ki – mind a tágabb, mind a szűkebb értelemben vett hallgatói 
csoportokon belül.

(1) Az első ilyen, házibuli keretei között történő megfigyelés során szintén szociológia 
szakos hallgatók szolgáltak alanyainkul, akiket hétköznapi kommunikációjuk során is tanul-
mányoztunk már. A csoport tehát a szakok szempontjából homogénnek bizonyult, amely – to-
vábbi hipotéziseink szerint – szintén befolyásolja a politika verbális reprezentációjának jel-
legzetességeit. Rövid idő után a már megfigyelt kettőség állt be a beszélgetésben: a csapat 
egyik fele témát váltott és térben is elkülönült, míg a másik társaság a kiinduló helyiségben 
folytatta politikai fejtegetéseit. Nagyon heves viták nem alakultak ki, ugyanis hasonló párt-
preferenciával rendelkeztek a résztvevők. Az egyetlen konfliktust okozó véleményeltérés a 
jövőképek értékelésben volt érzékelhető: voltak, akik bíztak az új, jobboldali kormányzatban, 
és voltak, akik kissé szkeptikusnak mutatkoztak. Az attitűdök kifejtése mindössze 15-20 perc 
alatt zajlott le, mely után ismét „könnyedebb” témák kerültek a központba. A beszélgetés 
során a fiúk nagyobb arányban képviseltették magukat, azonban ez nem eredményezett hie-
rarchikus viszonyt a társaságban – a lányok is bátran elmondhatták és el is mondták vélemé-
nyüket, valamint a vita során is szerepet vállaltak az általuk támogatott oldal érveinek kifej-
tésében. 
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(2) Egy másik alkalommal már (a szakok szempontjából) egy 11 fős heterogén csoportot 
figyeltünk meg: ekkor történelmet, szociológiát és informatikát tanuló hallgatók gyűltek össze. 
Ez a csoport – az előzőleg vizsgált társaság komplementereként – nemek szempontjából volt 
homogén, hiszen csak fiúkból állt. Amely differencia egyértelműen szembetűnő volt, az a 
politikai témák megbeszélésének időtartama. Azt tapasztaltuk ugyanis, hogy utóbbi esetben 
a közélet eseményeit fókuszba állító diskurzusok hosszabb időt vettek igénybe, ami alapján 
azt a következtetést vontuk le, hogy a lányok között többen vannak, akik nem szívesen be-
szélnek erről – főként azért, mert nem érdekli őket mélyrehatóbban a téma. 

Ekkor már közvetlenül a pártszimpátiák kerültek a fókuszba, azon belül is – a korábbiak-
ban már tárgyalt okokból kifolyólag – a Fidesz, a Jobbik.és.az.LMP nevei merültek fel. A 
beszélgetés során feltűnő volt, hogy időről időre megszakadt a diskurzus fonala, elkalandoz-
tak a gondolatok. Nemcsak aktuális közéleti történések merültek fel, hanem történelmi ese-
mények is szóba kerültek például. Ekkor mindenki elmesélte, milyen megélt történeteket 
adtak át neki szülei vagy nagyszülei. Érdekes, hogy ezek a múltban tapasztalt események 
milyen erőteljesen és milyen permanensen kihatnak az előző generációk mai politikai prefe-
renciáira, illetve az ideológiákkal szemben tanúsított attitűdjeire, melyek jelentősen befolyá-
solják a gyermek szimpátiáját is. Az egyik résztvevő elmesélte például, hogy családtagjai azért 
nem.szavaznak.az.MSZP-re, mert a régi párt (MSZMP) utódszervezeteként jött létre, amely 
„mindig keresztbe tett régen a családnak”..

Természetesen előfordulnak olyan szituációk is egy-egy házibuli során, amikor igen élesen 
egymásnak feszülnek a különböző politikai nézetek – ez azonban nem igazán jellemző ezeken 
az eseményeken. Annak ellenére, hogy a körülmények kedvezőek lennének erre, a fiatalok 
– ha beszélgetésbe is kezdenek ilyen helyszíneken a sajátjukétól lényegesen eltérő véleményt 
képviselő társaikkal – igyekeznek elkerülni ezeket az inkább érzelmi, mintsem racionális 
alapokon nyugvó konfliktusokat.

3. fesztiválok

Ezek az események mind az egyetemisták szórakozási szokásaiban, mind a politikai rep-
rezentációban sajátos helyet foglalnak el. Utóbbi kategorizáció mentén mégis azért soroltuk 
a verbális megjelenítési formák közé, mert – mint a későbbiekben láthatjuk – a szűkebb érte-
lemben vett, a pártok szintjén észlelhető kifejeződési formák, aktivitások elsősorban szóban 
történnek, a vizualizáció másodlagos szerepet tölt be. 

A fesztiválok ideális helyszínekként szolgálnak az ilyen típusú reprezentációk számára. 
Ezek a programok ugyanis esetlegességük miatt, tehát mivel egy évben egy adott településen 
csak egyszer kerülnek megrendezésre, fiatalok nagy tömegét vonzzák. Az adott helyszínre – a 
nagyobb fesztiválok esetében – az ország minden tájáról érkező ifjúság helyben, általában 
sátrakban száll meg. Mivel a koncertek, előadások csak késő délutáni illetve esti elfoglaltsá-
gokat jelentenek, a felszabaduló időben a fesztiválozóknak lehetősége nyílik, hogy felderítsék 
a „terepet”, azon belül is a napközben nyitva lévő korzót, amely szinte minden ilyen rendez-
vényen lehetőséget ad civil szervezeteknek a bemutatkozásra, részvételre. Ezeknek az egye-
sületeknek a célja itt nem elsősorban az ideológia közvetett, szimbólumokban kifejezett, mély 
internalizálása, hanem inkább felszínes üzenetek mediatizálása, ismeretek átadása. Ez a fo-
lyamat inkább a kampányolás első szakaszához vagy a toborzáshoz hasonlítható. 

Résztvevő megfigyelésünket, melynek eredményeit a következőkben részletesen ismertet-
jük, a 2010 júliusában, Debrecenben megrendezett Campus-fesztiválon végeztük. A rendez-



148

vényen magukat képviseltető formális politikai csoportok vizsgálata számunkra azzal az 
előnnyel járt, hogy nemcsak a helyi szervezeteket, hanem a jórészt helyi egyetemistákból álló 
közönséget is egyaránt górcső alá vehettük. A fesztivál honlapján már több héttel korábban 
közzétették a felhívást, mely szerint az azt igénylő civil csoportosulások az arra kialakított 
helyszínen kisebb (egységes) sátrakat igényelhetnek önmaguk reprezentálására. Ezekért a 
placcokért nem kellett bérleti díjat sem fizetni. Ez a civil szervezetek számára elkülönített tér 
nem túl frekventált helyet foglalt el a fesztivál területén – azok útvonalából például teljesen 
kieshetett, akik a főbejárattól egyenesen a koncertekre felállított színpadok felé vették az 
irányt. Az esetek többségében tehát tudatosan keresték az egyetemisták ezt a helyszínt. Mind-
ezek ellenére sok egyetemista fordult meg itt napról napra – inkább a késő délelőttől délen át 
tartó időszak volt a legnépszerűbb. 

A civil szervezetek széles palettája megjelent a Campuson: a környezet- és állatvédelemtől 
kezdve a véradáson át a házasságkötésig, mindenki megtalálhatta az őt érdeklő tevékenységet. 
A politikai szervezetek közül egy jelentős párt képviseltette magát, mégpedig a Jobbik Ma-
gyarországért Mozgalom. Ennek kettős oka lehet. Egyrészt, az mára már egyértelműen kiraj-
zolódott, hogy a Jobbik ideológiájára ez az egyetemisták által képviselt korcsoport a legfogé-
konyabb, éppen ezért a szervezet igyekszik ezeket az értelmiségi fiatalokat megszólítani. 
Másrészt, ez a politikai erő hivatalosan történelmi hagyományőrző civil szervezetként, nem 
pedig pártként van bejegyezve, amely lehetőséget nyújt az ilyen rendezvényeken való rész-
vételre.is..

Idén is több, fiataloknak szóló fesztiválon képviseltették magukat, többek között az EFOTT-
on (Egyetemisták és Főiskolások Országos Turisztikai Találkozója) is megtalálhatóak voltak, 
ahol szintén informálni és toborozni kívánták a hallgatókat. A két rendezvényen együtt több 
ezer szórólapot osztottak szét. Míg utóbbi helyszínen vendégelőadók meghívása által inkább 
a verbális meggyőzésre helyezték a hangsúlyt, addig a helyi fesztiválon a vizuális, interaktív 
történelmi és politikai témájú ismeretterjesztés is megjelent. A szimbólumok is fontos szerep-
hez jutottak – nem csak a tudományos információkba ágyazott ideológia átadása során, hanem 
figyelemfelkeltésben, a fiatalok csalogatásában is. Hiszen a képes közéleti hírek és tudósítások 
által mára már beivódtak a radikális párt által preferált jelképek a köztudatba, így szinte min-
denki – elsősorban a művelt ifjúság – számára felismerhetőek és asszociatívak. A Jobbik 
ennek megfelelően nagy jelentőséget tulajdonított a sátor berendezésének is. Ahogy az 1. és 

1. és 2. kép A Jobbik Magyarországért Mozgalom sátra a Campus-fesztiválon (2010. 07. 23.)
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2. képen is látszik, a szemléltető eszközök és a párt logóját szimbolizáló zászló mellett ugyan-
is a székek is piros-fehér-zöld zászlót, illetve Magyarország-címert ábrázoló huzatot kaptak.

Az eddigiek alapján megállapíthatjuk tehát, hogy a nemrégiben feltűnt radikális jobbolda-
li szervezet az, amely a jelenlegi parlamenti pártok közül a legintenzívebben van jelen a 
hallgatói interakciók során. Amellett, hogy a befogadó oldal passzivitásáról szóló első hipo-
tézisünk bebizonyosodni látszik, az is elmondható, hogy a kínálati oldallal összhangban a 
politikai aktivitást a pártszimpátia determinálta – ebben pedig a Jobbik az élen jár. Eddigi 
tapasztalatainkból kiindulva feltételezzük, hogy a vizuális reprezentáció tekintetében ez a 
tendencia még inkább erősödni fog. A szórakozóhelyeken megfigyelhető verbális és vizuális 
megjelenési formák elemzésére egy korábbi, egyik csoporttársunk által készített esettanulmányt 
idézünk.    

Az ideológia verbális és vizuális reprezentációja az ifjúság életvilágában: egy 
szélsőjobboldali szórakozóhelyen végzett megfigyelés tapasztalatai�

A megfigyelés helyszíne a debreceni Hét vezér nevű szórakozóhely volt, mely teret kínál 
a szélsőségesen jobboldali nézeteket valló fiataloknak véleményük kinyilvánítására, politikai 
jellegű (inkább informális, privát) diskurzusok folytatására. Már a név is kifejező, hiszen a 
magyar történelemnek azt a korszakát idézi, melyhez az irányzat képviselői az árpádsáv gya-
kori használatával is visszanyúlnak. A helyen – amely kocsmának nevezhető abban az érte-
lemben, hogy nincs benne tánctér, nem lehet étkezni, csak italt fogyasztani – sok egyetemis-
ta is megfordul. A kutató megfigyelési szempontjai a következők voltak: politikai nézetek, a 
kocsmában látható szimbólumok és képek, a zenegépben lévő zenék, a vendégkör öltözködé-
se, nemek előfordulási aránya, köszönési formák, italfogyasztás, valamint a fiatalok viszo-
nyulása más, „kívülálló” fiatalokhoz. Az esettanulmány 2009 tavaszán készült.

A szóban forgó kocsma Debrecen egyik külvárosi pontján található meg. Belső részében 
kivetítő van, amelyen sportközvetítéseket szoktak együtt nézni. Van egy külső sörterasz része 
is, ahova közös bográcsozó helyet is terveztek. A politikai nézetek szempontjából elmondha-
tó, hogy a Hét vezérbe olyan fiatalok járnak, akik egyértelműen szélsőséges, jobboldali poli-
tikai nézeteket vallanak, éppen ezért többnyire a Jobbik elveit támogatják és hangoztatják – van 
köztük olyan is, aki a Magyar Gárdának tagja. A legtöbb asztalnál, illetve a pultnál is az ak-
tuális politikáról beszélgettek. Kritizálták az akkori kormány intézkedéseit, a roma és a zsidó 
kérdéseket boncolgatták. A beszélgetések felindult hangnemben zajlottak, és elég radikális 
megnyilvánulásokat lehetett hallani a romákkal és a zsidókkal kapcsolatban. A vendégek 
történelmi példákat hoztak fel, és különböző radikális hangvételű internetes fórumokat idéz-
tek, amelyekkel mindenki egyetértett.

A kocsmában látható szimbólumok és képek is egyértelműen alátámasztják, hogy a Hét 
vezér a jobboldali szélsőségeknek ad otthont. A pult mellett egy nagy magyar címer látható, 
ami utal arra, hogy a hely csak a magyaroké, és a magyarságtudat tartja össze az itt találkozó 
embereket. A kocsma oldalfalain nem szerepelnek politikai szimbólumok, csak sima képek 
italmárkákról. Feltűnő volt, hogy a képek között bekeretezett fotók is vannak, amelyeken a 
Hét vezér törzsvendégeinek közös bográcsozásai, főzései láthatók. Ebből is látszik, hogy 
mennyire összetartóak az ide járó fiatalok. A zenegépből kérhető zeneszámok szövegei gyak-

. 1 A felhasznált esettanulmányt Gál Beáta készítette.
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ran tesznek utalást a trianoni eseményekre, a Nagy-Magyarországra. Vannak olyanok is, ame-
lyek szövegei kifejezetten politikai tartalmúak, ezek közül is a vendégek és a helyen tartóz-
kodók preferenciájának megfelelőek. Olyan zenekarok zenéi vannak a zenegépben, mint a 
Kárpátia. Vannak olyan zeneszámok, amelyeket együtt is énekelnek.

Az öltözködésük többnyire egyszerű, bár nem mindenkié az. A legtöbben sötét színű far-
mernadrágot és pólót viseltek, még a lányok is. Voltak olyanok, akiknek a nézetei és a hova-
tartozásuk nemcsak az öltözködésükben mutatkoztak meg – mint pl. egy zenekart hirdető póló, 
vagy hungarista jelképeket ábrázoló póló, acélbetétes bakancs, vagy egy terepszínű katonai 
nadrág –, hanem a külső megjelenésükben (hajviselet, tetoválás, jellegzetes mozgás) is. A Hét 
vezérben a fiúk és a lányok aránya az eddigiek alapján vártnak megfelelően alakult: sokkal 
több fiú volt, mint lány. A köszönési formákról elmondható, hogy a fiú-többségnek megfelelő 
módon, kézfogással üdvözölték egymást. A lányok nem adtak puszit sem egymásnak, sem a 
fiúknak, csak köszöntek. Italfogyasztás tekintetében az volt észrevehető, hogy a lányok csak 
sört vagy boros kólát ittak, még a fiúk a sör mellett rövid italokat is: magyar pálinkát, Unicu-
mot és Hubertust.

Az utolsó megfigyelési szempont az volt, hogy a Hét vezér törzsvendégei hogyan viszo-
nyulnak a más, hozzájuk képest „kívülállónak” tekinthető vendégekhez. Érzékelhető, hogy 
az itt lévők nagyon zárt csoportot alkotnak. Ha valaki nem olyan nézeteket vall, mint ők, vagy, 
ha nem megfelelő számukra az illető külseje, akkor őt egyszerűen „kinézik” erről a helyről. 
Nem kötekednek egymással, de egymástól elkülönülve ülnek le. A tapasztalatok szerint itt 
nem kívánatos személyek például a punkok, a rapperek és az idősebb alkoholisták. A hosszú 
hajú rockerekkel szemben viszont nagyon befogadóak, kedvelik őket. 

Az előtanulmány jelentősége tehát egyrészt abban áll, hogy egy újabb dimenzióból, az 
ifjúsági életmódhoz szervesen kapcsolódó szórakozási szokások szemszögéből támasztotta 
alá a szélsőjobboldali irányzatnak korábban már tárgyalt jellemzőit, jellegzetességeit. Ilyen 
többek között a férfi-dominancia reprezentációja, a szimbólumok intenzív jelentéstartalma és 
kohéziós ereje, a roma- és zsidóellenes diskurzusok hétköznapivá tétele, valamint az erőteljes 
civil szervezettség, illetve ennek sokszínűsége. Emellett, úgy érezzük, az előtanulmány rávi-
lágít olyan elemekre is, melyek eddig figyelmen kívül maradtak. A résztvevő megfigyelés 
prekoncepciója az volt, hogy a Hét vezér egy ifjúsági csoportkultúra megjelenésének ad helyet. 
Ha a kultúra fogalmának tág értelmezését alkalmazzuk, és elfogadjuk Vitányi Iván (1997) 
definícióját, mely szerint „a kultúra az ember viszonya az objektivációk általa teremtett vilá-
gával: vagyis az ember által átalakított természettel, a létrehozott tárgyi világgal, a technikai-
termelési eljárásokkal és fogyasztási szokásokkal, a közösség és a társadalom struktúráival, 
az életmóddal, valamint a mindezek alapjául szolgáló ismeretekkel, tudással, normákkal, 
szimbólumokkal, tehát a tudományokkal, művészetekkel, erkölccsel, vallással, hittel, az em-
berek mindennapi beállítódásával és magatartásával” – akkor, véleményünk szerint ez a 
definíció empirikus úton alátámasztást nyert. A leírt szórakozóhelyen ugyanis egyértelműen 
megjelenik a vizsgált ideológiát támogató csoport egyedi kultúrája: az értékeket és normákat 
kifejező szimbólumrendszer, amely visszaköszön mind a zenei ízlésben, mind az öltözködés-
ben, mind a fogyasztási és szórakozási szokásokban. Ez a fajta megközelítés felhívja a figyel-
met arra, hogy szükséges ennek a csoportkultúrának és egyes elemeinek részletesebb, mélyebb 
vizsgálata. Ez a kultúra azonban nem merül ki egy zárt közösségben történő reprezentációban, 
hanem megjelenik egy össztársadalmi kifejeződésben – szó szerint az utcán hever. Utalunk 
ezzel arra a meggyőződésünkre, hogy ennek az újszerűnek tekinthető, az ifjúság körében igen 
erőteljesen megjelenő nézetvilágnak a reprezentációjának nagyon fontos elemét képezi a mai, 
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mindenki által elérhető, költségtakarékos korszerű kommunikációs csatornák kiaknázása, de 
az ugyancsak mindenki által elérhető, költségtakarékos hagyományos kommunikációs felü-
letek kiaknázása is. Ez utóbbiak kihasználása mutatkozik meg a köztereken látható címkékben 
és firkálásokban. Úgy gondoljuk, a valóságos és a virtuális közterek kommunikációs felület-
ként való használásának jelentőségét elsősorban a szélsőjobboldal ismerte fel, és aktivistái 
intenzíven élnek is ezekkel a lehetőségekkel. 

A virtuális és valóságos köztereken található reprezentációk jelkészletét pedig egyértel-
műen az eddigiekben is bemutatott, az ideológiához erősen kötött szimbólumok adják. Fon-
tosnak találtuk ezért a csoportkultúra jellemzőinek feltárását ebből a megvilágításból is, annak 
ellenére, hogy ezt a fajta kifejeződést sokan egyáltalán nem tartják a kultúra részének.

Az ideológia vizuális reprezentációja

A szélsőjobboldali eszmék újszerű kifejeződésének fő közvetítőeszközét a politikai graf-
fitikben látjuk. A graffiti alatt jelen esetben nem kizárólag azokat a falfirkákat értjük, melyek-
re mindenki első olvasásra asszociál – a terminust sokkal tágabb összefüggésben használjuk. 
Tekintettel tanulmányunk témájára, a firkák közül is csak a politikai témájúakat elemeljük be 
az elemzésünkbe. A fogalom pontos értelmezéséhez a graffitiket a következő szempontok 
mentén csoportosítottuk: (1) kifejezőeszközök (írásos, képi, írásos-képi), (2) eszközük és 
tartósságuk (falfirkák, matricák, plakátok, weboldal-felületek), (3) témájuk és szereplőjük 
(egy vagy több politikai szereplőről szóló, általános, közéleti), (4) területi érvényességük 
(lokális, országos, globális), (5) a kifejezett állásfoglalásuk (elutasító, kritizáló, megerősítő) 
alapján. Összefoglalva tehát, jelen bekezdésben politikai graffitinek tekintünk minden, elmé-
letileg a társadalom minden tagja számára elérhető (virtuális vagy valós köztéren elhelyezett), 
a nyilvános véleménynyilvánítás céljából elhelyezett vizuális objektumot. Ez a definíció igen 
tágan értelmezhető – a következőkben illusztráljuk, mennyire.

Hangsúlyozzuk, hogy e gyűjtésünk nem az egyetemi campusokhoz kötődő közterekre és 
így nem az egyetemisták politikai ideológiájának reprezentációjára specializálódott. Az aláb-
bi firkákat – igaz, a Debreceni Egyetem főépületének közelében, de – már a campuson túl 
találtuk. Gyűjtőmunkánk első darabja a 3. képen látható (távolabbról, illetve közelebbről). A 
két kép, úgy véljük, remekül kifejezi, milyen széles spektrumon mozog a szélsőjobboldali 
ideológiához kapcsolódó civil aktivitása preferenciájának kifejezésére.

3. kép Jobbik választási szórólap egy lakás ablakában (Debrecen, 2010. 03. 02.)
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A fenti képen a politikai hovatartozás kinyilvánításának egy igen érdekes formája látható. 
Az ábra egy négyemeletes társasház egyik ablakát mutatja be. A megfigyelésünk ideje az 
országgyűlési választások előtti hónap elejére tehető, amikor is már elkezdődött a kampány: 
a lakók úgy döntöttek, a postaládájukban talált Jobbikos szórólapot arra használják, hogy az 
arra járókkal tudassák, ők szimpatizálnak a párt által képviselt irányzattal. A lakóházaknak a 
benne lakók politikai üzeneteinek közvetítőiként való „használata” szintén nem előzmények 
nélküli: gondoljunk csak a piros-fehér-zöld zászlók kitűzésére (ez a jelenség 2002 után, a 
Fidesz országgyűlési választásokon elszenvedett veresége után vált elterjedtté a párt szimpa-
tizánsainak körében, így a legutóbbi választások után bevonták őket); az erkélyekre, udvaro-
kon gyújtott gyertyákra; a házfalakon látható, az 1956-os eseményekre emlékeztető lyukas 
lobogókra; vagy magukra az árpádsávos zászlókra. Úgy véljük, ez egy igen kreatív és egyér-
telmű jele az eszmék reprezentációjának – úgyis felfoghatjuk, hogy a tulajdonos nevével együtt 
felvállalta az általa képviselt eszmerendszert, hiszen bárki könnyen kideríthetné, ki lakik az 
adott lakásban. Még ezt a fajta reprezentációt is a graffiti tárgykörébe sorolnánk. Egy olyan 
speciális, ritka típus ez, melynek „alkotója”, a véleményét kifejezésre juttatni kívánó alany 
nem anonim módon és nem a köztulajdon rongálásával érte el célját. Eredményességéhez 
azonban kétség sem fér. A szórólap kihelyezése nem volt maradandó, azóta már lekerült az 
ablakról. Kérdéses, ennek a civil akciónak mennyire volt szándékolt célja – az önvallomáson 
kívül – az adott párt népszerűsítése a kampányidőszak alatt.

4. kép Aszfaltra festett, írásos graffiti (Debrecen, 2010. 04. 
27.)

A 4. képen látható graffitit szintén a környéken, egy társasházakkal körbevett, aszfaltozott 
köztéren találtuk. Ez a firka több szempontból eltér az előzőtől. Egyrészt, annak ellenére, hogy 
igaz: az országgyűlési választások második fordulója után bukkantunk rá, és biztosan ott volt 
már egy ideje, mégis úgy látjuk, nem kapcsolódik szervesen a kampányhoz, inkább pusztán 
értékítéletet tükröz. Az alkotó – vélhetően a közterület rongálásából adódó büntetés elkerülé-
se miatt – grafológiai szempontból sem vállalta fel önmagát: a szöveget sablonok segítségével 
festette fel az aszfaltra. A fehér szín és a nagy nyomtatott betűk a figyelemfelkeltést és az 
üzenet tartalmának nyomatékosítását szolgálják, a szöveg rövidsége pedig egyértelműen meg-
fogalmazott koncepciót tükröz. Ez a graffiti az előzőnél jóval tartósabb, ezért is következtetünk 
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arra, hogy általános üzenetet kíván kifejezni, mely nem pusztán a kampány időtartamára szól. 
Annak ellenére, hogy ez a felirat már egy konkrét személyhez kötődik, mégis országos érvé-
nyességgel bír (igaz, hogy az előző magánplakáton három szimbolikus személy arcképe is 
megjelent, melyek közül egy lokális kötődésű, mégis úgy éreztük, a párt országos validitású 
reprezentációját szolgálta). 

Budaházy György a hazai radikális szélsőjobboldali csoportok megjelenésével egy időben, 
a 2000-es évek elején került be a köztudatba. Innentől kezdve jellemzően az akkori baloldali 
politikai rendszer irányvonalával ellentétes oldali radikális tüntetéseken tűnt fel. A rendőrség 
szerint Budaházy az ún. „Magyarok Nyilai” nevű szervezet létrehozója és vezetője, amely 
csoport nevében az utóbbi években Molotov-koktélos támadásokat hajtottak végre, kormány-
párti közéleti személyiségek ingatlanainál kis és közepes károkat okozva, illetve egy közéle-
ti személyiséget bántalmazva. Lángba borították a Broadway-jegyiroda kirakatát is 2008-ban. 
A rendőrség emberölés előkészületével, terrorizmussal és robbantásos merényletek előkészí-
tésével is gyanúsította Budaházyt. A per végén, 2009. szeptember 16-án egyéves, három évre 
felfüggesztett szabadságvesztésre ítélték – innen a szabadságot követelő felirat.

Budaházy György 2007 óta saját vezetéknevével fémjelzett műsort vezetett a Szent.Koro-
na Rádióban, melyben – az adott médium profiljának megfelelően – egy-egy ismertebb nem-
zeti.radikális közszereplővel beszélgetett. A műsor hazafiságról, politikáról, kultúráról és 
magáról Budaházyról szólt interaktív módon: hozzá lehetett szólni a Szent Korona Rádió.
weboldalán található Társalgóban, amikre ő minden műsorban reagált. Úgy véljük, ez a pél-
da is jól alátámasztja, hogyan alkalmazzák a szélsőjobboldali ideológia hívei egyszerre a 
hagyományos (rádió) és az új (weblap) médiumokat. Véleményünk szerint erre a többi párt 
gyakorlatában nem találunk példát.

5. és 6. kép Nemzeti radikális mozgalmak és médiumok matricái a Nagyerdőn (Debrecen, 2010. 04. 
27.)

A korábban említett Szent Korona Rádió matricája látható az 5. képen. A másik fotón 
szintén egy hasonló orientációjú médium, a mozgalom.org hirdeti magát. Azért használtuk ez 
utóbbi szót, mert úgy érzékeljük, hogy ezeknek a graffitiknek inkább propaganda-jellegük 
van, mintsem az érzelmek, preferenciák kinyilvánítása a fő funkciója. Ezt bizonyítják azok a 
rövid jelmondatok, melyek ezeken a címkéken szerepelnek, úgy, mint a „Győzelmünk a hun-
garizmus”, a ”Hungarista nem bűnöző”, „A mi szocializmusunk nemzeti” vagy a „Minket 
nem ér el a hatalom cenzúrája” feliratok. Ezek a jelszavak a szélsőjobboldal patriotizmusát, 
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nacionalizmusát és kormányellenességét tükrözik. A matricák nem túl figyelemfelkeltőek, 
nem is maradandóak – mint ahogy az megviseltségükön is látszik. Nem hivalkodóak, az 
uralkodó szimbólumok (a szent korona valamint a vörös és fehér színek, illetve sávok) hasz-
nálatából arra lehet következtetni, hogy ezek a graffitik azoknak szólnak, akiknek már kiala-
kult szélsőséges, radikális jobboldali preferenciáik vannak – így céljuk elsősorban ezen zárt 
célcsoportok elérése, és irányultságukban való megerősítése. A két matrica kommunikációs 
ereje továbbá abban rejlik, hogy felhívja a figyelmet a rádió, az internet és a graffitik össze-
kapcsolásának fontosságára. 

Kutatásaink során még egy olyan példakörre bukkantunk, melynek elemei szintén remekül 
egyesítik a különböző közvetítőkön keresztüli önkifejezés formáit. Először ezen vizsgálódá-
saink eredményét, végtermékeit ismertetjük. Ez pedig nem más, mint a graffitiknek vélhetően 
a legtartósabb típusa, mely az esetek többségében egy emberöltőn keresztül kifejezi az egyé-
nek politikai preferenciáját, ideológiai elkötelezettségét. A firka – mely általában színes képi 
formában jelenik meg – ebből kifolyólag reprezentálja, hogy birtokosa egy szilárd és tartós 
meggyőződés mellett tette le a voksát, melyet teljes mértékben fel is vállal – sőt, büszkeség-
gel tölti el az általa vallott értékek, irányzatok kifejezése, melyért kisebb vagy nagyobb, rö-
videbb vagy hosszabbtávú áldozatokat is képes meghozni. A szóban forgó graffitik a követ-
kező képeken láthatóak.      

7–9. kép A nemzeti radikális jobboldal által használt szimbólumok tetoválások formájában (Forrás: iwiw, 
utolsó letöltés: 2010. 05. 22.)

A három szemléltető fotó jól érzékelteti, hogy az egyén saját testét is felhasználhatja ide-
ológiai nézeteinek, politikai identitásának kifejezésére. Az erről szóló döntés meghozatalakor 
azonban számolnia kell a fentiekben említett következményekkel. Az képekről is jól látható, 
hogy ezek a tetoválások általában a szélsőjobboldal által használt szimbólumokat használják 
elsődleges kifejezőeszközként. A saját testen viselt speciális graffitinek számos változata lehet: 
kicsi vagy nagy, színes vagy fekete-fehér, írásos és/vagy rajzos – mindezt szabadon választ-
ható részekre elhelyezve. Mindezek a kritériumok az egyén személyiségétől függnek, mint 
ahogy az is, hogy mikor bocsátja ezeket a tartós jelképeket „közszemlére”.

Mint ahogy a forrásmegjelölésben is látható, a képeket az egyik közösségi oldalról töltöt-
tük le. Az internetes oldalak szintén sajátos, újszerű és egyre elterjedtebb közvetítőként szol-
gálnak az elemzett ideológiáknak, sőt, a szervezés és a csoportkohézió tekintetében is igen 
fontos szerepet töltenek be. Ezeken az oldalakon nem csak írásos vagy képi (lásd fent) for-
mában oszthatjuk meg ismerőseinkkel nézeteinket, de akár formálissá is tehetjük azzal, hogy 
csatlakozunk egy vagy több, ezeken a közösségi oldalakon szervezett csoporthoz. Ezek a 
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fiktív vagy részben valós közösségek jelentős csoportkohéziós funkcióval rendelkeznek, hiszen 
– akár csak a valóságban – találkozhatunk bizonyos szempontok szerint hozzánk hasonló 
emberekkel, országos vagy akár globális szinten is. A csoporton belül szintén megoszthatjuk 
gondolatainkat, amelyhez az internet eszközeinek kimeríthetetlen tárházát használhatjuk fel. 
Mindez nagymértékben megkönnyíti az információáramlást, mely elősegíti a tagok tájékozó-
dását és közös rendezvények szervezését. 

A „Jobbik” hívószóra az egyik legismertebb közösségi portálon, az iwiwen több mint 60 
ilyen klub jelent meg az utolsó látogatásunkkor (2010. 05. 22.), a másik igen ismert, nemzet-
közi oldalon (Facebook) pedig 21, melyek nagy valószínűséggel nem fedik le teljes mértékben 
a szélsőjobboldali eszméket valló közösségeket. Ágoston Vilmos, aki a magyar és a román 
jobboldali szélsőségek internetes reprezentációját vizsgálta, közel 50 honlapot gyűjtött össze, 
melyeken valamilyen formában megjelennek a nemzeti radikális eszmék – nem számolva az 
ezen honlapokról kivezető linkeket, melyek a modern kommunikációs csatornák megsokszo-
rozódásának eredményét hozhatják (Ágoston 2008). Ezek a honlapok számos kritérium men-
tén kategorizálhatóak, hiszen igen sokszínűek – részletes elemzésükre azonban, jelen tanul-
mányunk tartalmi és terjedelmi korlátai nem nyújtanak lehetőséget. A téma analízise egy 
későbbi, önálló dolgozat lehetőségeit is magában rejti.

Összefoglalás

Tanulmányunkban mindkét kiinduló hipotézisünk bizonyítást nyert. Egyrészt, hogy a mai 
fiatalok – azon belül is az egyetemisták, a „leendő értelmiségi réteg” – csak igen csekély része 
foglalkozik a politikával. Ez a passzív attitűd némiképp mérséklődik olyan közéleti, politikai 
események közeledésének hatására, mint amilyet az országgyűlési (vagy későbbi vélhetően 
az önkormányzati) választások jelentenek. A hirtelen megnövekvő aktivitás, mely a befoga-
dóknál elsősorban a verbális kommunikációban jelentkezik, szinte ugyanolyan ugrásszerűen 
esik vissza e események elmúltával, mint ahogy korábban feltört. Megfigyeléseink szerint 
nemek és szakok között is vannak eltérések: előbbi szempont szerint a fiúk, utóbbi mentén a 
történelem szakosok bizonyultak érdeklődőbbeknek és egyúttal aktívabbaknak. Mindként 
eltérés magyarázatához részletesebb, lehetőség szerint kvantitatív vizsgálatra lenne szük-
ség..

Másrészt beigazolódott, hogy a szélsőjobboldali ideológiában igen nagy lehetőségek és 
erők rejlenek a kínálati oldal tekintetében. Mind az eszmerendszer, mind az azt köztudatban 
képviselő párt megjelenik szinte minden lehetséges – vizuális és valós – térben és fórumon, 
ahol célcsoportjuk, a magasan képzett fiatalság jelen van. Izgalmas adalékként szolgálnak 
mindehhez a kvantitatív adatok, melyek azt igazolják, hogy ez a csoport, azaz a szakképzett 
fiatalság a legfogékonyabb e radikális eszmék befogadására (Marketing Centrum 2009, Poli-
tical Capital 2009). Az olvasóban felmerülhet a kérdés, vajon a debreceni egyetemisták körében 
is így van ez? A Campus-lét kutatás online kvantitatív adatfelvételének eredménye szerint a 
válaszadók 42%-a nyilatkozott úgy, hogy teljes mértékben (10,8%) vagy inkább elfogadja 
(31,3%) a szélsőjobboldaliak csoportját2.

. 2 Campus-lét a Debreceni Egyetemen (OTKA K-81858) c. kutatás, online adatfelvétel, 2010. N = 4532 fős min-
ta
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Az adatok vélhetően azt is alátámasztják, hogy ez a csoport az, amely a legfogékonyabb 
azon újszerű kommunikációs csatornák végén álló befogadó és kibocsátó szerepre – vagy 
éppen ezek kölcsönhatására – melyeket a fentiekben részletesen is kifejtettünk. Ezért válik 
igen fontossá az egyetemisták politikai nézetek mentén szerveződő csoportkultúráinak mély 
és részletes vizsgálata, amely számos további lehetőséget rejt magában. 

.
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Dusa Ágnes

A HOMOSZEXUALITÁSSAL KAPCSOLATOS 
ELŐÍTÉLETEK ÉS SZTEREOTÍPIÁK A 

DEBRECENI EGYETEMISTÁK KÖRÉBEN1

Bevezetés 
..
A homoszexualitás ugyan az emberiséggel egyidős, a társadalmi megítélése mégis nagyon 

különböző koronként és kultúránként. Az ókorban intézményesített szokás volt, míg a közép-
korban bűn, melyet Isten és a természet elleni véteknek tartottak, s majd csak a XIX. század-
ban jelent meg a homoszexuális ember mint „önálló személyiség”, hogy napjainkban már a 
meleg (vagy még divatosabban: a queer) identitás, sőt (!), a meleg identitás eltűnésének je-
lensége állhasson a homoszexuálisokról szóló diskurzusok középpontjában.  

Nemzetközi és hazai szervezetek egyaránt foglalkoznak a homoszexuálisok helyzetével. 
A különböző programok, felvonulások, tévészereplések, viták, egyesületek, a Bújj elő.moz-
galom2 népszerűsége, valamint híres emberek coming outja (előbújása) a legkülönbözőbb 
tudományok érdeklődését is felkeltették. A homoszexualitás népszerű vizsgálati témát nyújtott 
többek között a kulturális antropológia, a genetika, a pszichológia, a jog, a szociológia, a 
médiatudományok, sőt, a nyelvészet és a közgazdaságtan számára. A homoszexualitás egyre 
nyíltabban megjelenik különböző médiumok műsoraiban is. A semleges és objektív tudomány 
és a politikai korrektségre törekvő média mellett természetesen az állampolgárok is találkoz-
nak a homoszexualitás jelenségével, azonban ez a találkozás az esetükben egészen szélsőséges 
indulatokat válthat ki. 

Bár a melegek nem ismerhetőek fel külső jegyek alapján (ellentétben pl. bizonyos etnikai 
kisebbségekkel), mégis megfigyelhető, hogy az emberek igyekeznek elhatárolódni tőlük. A 
melegektől idegenkedő heteroszexuálisok számára sok esetben nem maga a homoszexuális 
ember jelenléte okoz problémát, hanem a tudat, hogy az illető homoszexuális. Ilyenkor a 
személy értékelését felülbírálhatják a homoszexualitáshoz társított asszociációk, mentális 
képek, amelyek nemritkán sztereotípiákon, előítéleteken alapulnak. Az esetleges ellenérzések 

. 1 A dolgozat közel azonos formában megjelent: Dusa Ágnes (2010): (Meleg)büszkeség és balítélet. A homosze-
xuálisok megítélése a debreceni egyetemisták körében. Kultúra és Közösség 1. 17–32. o. Köszönöm Prof. Dr. 
Szabó Ildikónak a dolgozatom elkészítéséhez nyújtott segítségét. 

. 2 A Bújj elő az angol coming out kifejezés fordítása.  A mozgalom célja, hogy minél több meleget buzdítson 
identitása nyílt felvállalására. 
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tehát kizárólag tanulás, szocializáció útján alakulnak ki, a környezetben tapasztalt minták 
alapján..

De mit is gondolnak egészen pontosan a homoszexuálisokról az emberek? Milyen sztere-
otípiák és előítéletek mentén fogalmazzák meg a gondolataikat egy olyan kisebbséggel kap-
csolatban, melyről kevés ismeretük, és tapasztalatuk van?3 Ezek azok a kérdések, melyek 
megválaszolása igazán felkeltette az érdeklődésemet a téma iránt. Az egyetemista fiatalok 
sztereotípiái és előítéletei különösen érdekesek, hiszen belőlük alakul ki a jövő értelmiségi 
rétege, sokan közülük befolyással lehetnek a közvéleményre, vagy akár döntéshozói helyzet-
be is kerülhetnek.   

Ennek értelmében célom volt felderíteni, hogy a debreceni egyetemisták  körében milyen 
képek, sztereotípiák, előítéletek élnek a homoszexuálisokról (amennyiben léteznek). De a 
„másik oldal”, azaz a homoszexuális fiatalok véleménye is érdekelt: nekik milyen sztereotí-
piáik, esetleg előítéleteik vannak egyrészt a saját csoportjukkal szemben, másrészt mit gon-
dolnak a heteroszexuális többség melegekkel szembeni hozzáállásáról.  

Vizsgálódásom módszere félig strukturált interjú volt. Erről később részletesen is írok. 
Most csak azt emelném ki, hogy az interjúelemzések során érdekesnek találtam összevetni a 
meleg és heteroszexuális fiatalok véleményét egy-egy kérdéssel kapcsolatban (például a me-
leg felvonulás, a regisztrált élettársi kapcsolat, a melegek médiabeli megjelenése stb.), valamint 
igyekeztem bemutatni a főbb sztereotípiákat és előítéleteket, illetve megtalálni ezek forrásait. 
Már az interjúk készítése során felfigyeltem egy különös kettősségre: az ún. „divatmelegek” 
és a „normális melegek” megkülönböztetése. Ezekre az interjúk készítése során kiemelten 
figyeltem......

A homoszexuálisok megítélése a szociológiai kutatások tükrében 
..
A homoszexualitás, mint említettem, felkapott kutatási téma lett – Nyugat-Európában, és 

Amerikában. Ezekben a térségekben dolgozták ki a legismertebb elméleteket, és számos 
empirikus kutatást is végeztek. Magyarországon csak a rendszerváltás után kezdhettek hozzá 
a korábban tabutémának számító jelenségek, így a homoszexualitás vizsgálatához. Míg a 
különböző kvalitatív technikákat használó kutatások a szubkultúrát és a meleg identitást ele-
mezték, addig a legtöbb hazai nagymintás kérdőíves kutatás a homoszexualitás megítélése és 
a melegekkel szembeni előítéletek felmérése végett készült, sokszor egy átfogó előítélet-ku-
tatás részeként. Tekintsük át a legismertebb kutatások eredményeit.  

Tóth László az 1991-es, majd 1996-ban megismételt kutatásában arra volt kíváncsi, hogy 
a homoszexualitás megítélésekor a bűn – betegség – deviancia – magánügy.és.alapvető em-
beri jog minősítés gyakorisága hogyan alakul4. Míg 1991-ben nyitott kérdésként („Mi a vé-

. 3 A 2005. októberében a CEORG és a TÁRKI által végzett közép-európai összehasonlító vizsgálat szerint a 
magyarok csupán 8 százalékának van homoszexuális ismerőse (Dencső, Sik 2007). A vizsgálatra a dolgozat 
egy későbbi szakaszán még visszatérek. 

. 4 A történelmi korszakok és az egyes tudományok kialakulásával a homoszexualitás megítélése is változott. 
Az ókorban intézményesített szokás volt, a középkorban bűnnek tekintették, az 1800-as évek orvostudomá-
nya és a pszichiáterei betegségként kezdték vizsgálni, majd az 1950-60-as években a szociológiai devian-
ciakutatások során került középpontba. Eközben az 1900-as évektől egyre erősödő homofil mozgalmak a 
homoszexualitás magánügyként való kezeléséért harcoltak, egészen addig, míg meg nem jelentek a radikális 
meleg felszabadítási mozgalmak, melyek már a homoszexualitást alapvető emberi jogként értelmezték. Ezen 
értelmezések a mai napig megtalálhatóak a homoszexuálisokról alkotott véleményekben.
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leménye az azonos neműek közötti szerelemről?”), addig 1996-ban már feleletválasztós kér-
désként.tették.fel.a.kérdést.(„A következő kártyán különböző vélemények vannak a homosze-
xualitásról. Melyik az az egy, amelyik a legközelebb áll az Ön véleményéhez?”). A kapott 
adatok összehasonlításakor Tóth László megállapította, hogy a változás szignifikáns és csök-
kent a devianciaként és magánügyként való értelmezés, de valamennyire nőtt azoknak a szá-
ma is, akik alapvető emberi jognak gondolják a homoszexualitást. (Lásd 1. táblázat) Tóth 
szerint a társadalmi tudatban ugyan konzervatív fordulat ment végbe, valamint nőtt azok 
száma, akik adminisztratív eszközökkel korlátoznák a homoszexuálisok életét, mégis, az el-
fogadó attitűd növekedésével a semlegesek száma is nőtt, s ez utóbbit is pozitív tendenciaként 
értékeli. Mégpedig azért, mert a semlegesség arra utal, hogy a melegekkel kapcsolatos kér-
désekben pártatlanok szerint a homoszexualitás a társadalom működése szempontjából nem 
lényeges tényező, s ebből kifolyólag nem egy ellenőrzést kívánó zavaró tényező. (Tóth 
2008) 

..
1. táblázat
Tóth László 1991-es és 1996-os eredményeinek összehasonlítása (Tóth 2008: 62).

Válasz. 1991. 1996.
.. N. %. N. %.
Bűn. 8. 1,4. 196. 8,8.
Betegség. 1�4. 27,5. 892. 39,8.
A társadalmi normáktól, szabályoktól eltérő viselkedés. 185. 33,1. 377. 16,8.
Az egyén magánügye. 169. 30,2. 4�6. 20,4.
Az egyén alapvető joga, hogy azonos nemű szexuális partnert választ-e 
magának. 43. 7,7. 318. 14,2.

Összesen. ��9. 100,0. 2239. 100,0.
...........

Egy 1995-ös vizsgálat a fiatalok (15 és 20 év közöttiek) mássággal szembeni véleményét, 
előítéleteit mérte.� A nyolcszáz fős reprezentatív főmintát kiegészítették 10–100 fős cigány, 
nemzetiségi és zsidó almintával.  Külön vizsgálták a cigányokkal, a zsidókkal és az ún. hét-
köznapi mássággal kapcsolatos véleményeket. Az utóbbi kategóriára azért volt szükség, mert 
a szerzők szerint a „nem magyarokkal” szembeni előítéletesség „magához vonz” mindenféle 
mássággal szembeni ellenségeskedést is. A húsz hétköznapi másság közé bevették a homo-
szexualitást is, amit a főminta tagjai a nyolcadik helyre soroltak az elutasítottak sorában. A 
kutatók szerint erre a meglepő toleranciára a megkérdezettek életkora lehet a magyarázat: 
„Valószínűleg, ha nem kifejezetten fiatalokat kérdezünk, nagyobb intoleranciával találkozunk” 
(Barcy et al. 1996: 47). A nemzetközi vizsgálatokhoz hasonlóan6 e kutatás szerint is a fiúk és 
a községiek szigorúbban ítélkeztek a melegekről, szemben a lányokkal és a városiakkal. A 
kisebbségi alminta tagjainak véleménye is eltérő volt: a zsidó diákok elfogadóbbak, míg a 
cigány fiatalok még a főmintánál is elutasítóbbak. Igaz, ezek a megfigyelések minden más-

. � A kutatást Barcy Magdolna, Diósi Pál és Rudas János végezték, kutatási összefoglalójuk Vélemények a más-
ságról – előítéletek a fiatalok körében címmel jelent meg 1996-ban.

. 6 Lásd Takács Judit (2007): Az egyenlő bánásmód gyakorlatai.
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sággal kapcsolatban általános tendenciaként jenetek meg. A homoszexuálisokat veszélyes 
csoportnak tartják a fiatalok, bár személyes tapasztalatot nem szereztek velük kapcsolatban.    

Azonban a legtöbb nemzetközi és magyarországi reprezentatív mintával készült kutatás a 
homoszexuálisok negatív megítéléséről, s az irántuk érzett intoleranciáról ad bizonyságot. Két 
kutatást szeretnék kiemelni Takács Judit Az egyenlő bánásmód gyakorlatai című könyvé-
ből. 

Az egyiket a Medián Közvélemény- és Piackutató Intézet végezte. Takács a 1997-es, 2002-
es és 2003-as adatokat hasonlította össze, s öt, a homoszexuálisokat érintő kérdést emelt ki. 
Ezek címszavakban a következők: (1) miként vélekednek az emberek a homoszexualitásról 
(a bűn – betegség – deviancia – magánügy – alapvető emberi jog alapján történő besorolás 
szerint); (2) szükséges-e beavatkozni jogi eszközökkel a homoszexuálisok életébe; (3) homo-
szexuális érdekvédő egyesületek támogatása; (4) azonos neműek házasságkötése; (5) azonos 
neműek örökbefogadási joga. Az első kérdést illetően valóban (további) polarizálódás figyel-
hető meg 1997 és 2003 között is: a bűnkét történő értelmezés kicsivel ugyan, de nőtt. A ho-
moszexualitás betegségnek és devianciának bélyegzése csökkent, ám jelentősen nőtt a homo-
szexualitásról mint magánügyről vagy mint alapvető jogról való vélekedők aránya. A második 
kérdés a melegek életébe való beavatkozásról szólt. 1997-től 2003-ig csökkent azok száma, 
akik szerint a homoszexuálisok életét állami, jogi eszközökkel korlátozni kell, ám 2002-ről 
2003-ra nőtt azoké, akik nem helyeslik, ha a homoszexuálisok egyesületet alapítanának érde-
keik védelmére, s szintén nőtt a melegházasságot ellenzők tábora. A melegek örökbefogadási 
jogával szemben mindig magas volt az elutasítás, s 2002 és 2003 között ez az ellenértés szin-
tén nőtt. Összességében tehát inkább a homoszexualitás elfogadottságának alacsony mértéke 
volt jellemző Magyarországon ebben az időszakban (Takács 2007). 

A másik, kiemelésre méltó kutatás az EOS Gallup Europe által végzett nemzetközi nagy-
mintás európai vizsgálat. Az elemzés két, melegeket érintő területtel foglalkozott: a házasság-
kötéssel és az örökbefogadással. Magyarország egy 500 fős mintával képviselte magát. Az 
eredmények szerint a magyarok (hasonlóan a többi „új” tagországhoz) mind a két kérdésben 
elutasítóak. A kutatás jelentősége még abban mutatkozik meg, hogy összefüggést mutatott ki 
az kérdések megítélésének mértéke és a válaszadó neme, kora, iskolai végzettsége, vallásos-
sága, és politikai elkötelezettsége között. E szerint a melegekkel kapcsolatban toleránsabbak 
a nők, a fiatalabbak, a felsőfokú végzettségűek, a nem vallásosak és a baloldali politikai el-
kötelezettségűek. Fontos befolyásoló tényezőnek mutatkozott az adott ország jogalkotása is. 
Azokban az országokban, ahol voltak létező vagy bejegyzésre váró, melegeket támogató 
törvények, a társadalom is támogatóbbnak mutatkozott (Takács 2007).7.

Dencső Blanka és Sik Endre többváltozós logisztikus regressziós modellt alkalmazva ku-
tatták az idegengyűlölet (xenofóbia), a cigányellenesség és a homofóbia, valamint különböző 
szociodemográfiai tényezők közötti összefüggést. A kutatásukhoz a 2005-ös CEORG8-TÁR-
KI kutatás adatfelvételét dolgozták fel. Legelőször azt állapították meg, hogy a felnőtt magyar 
lakosság 36 százaléka homofób. Azokat tekintették a melegekkel szemben elutasítónak, akik 
egyértelműen ellenzik a melegek regisztrált élettársi kapcsolatát, a házasságkötésüket és az 
örökbefogadást is. A szociodemográfiai tényezők kapcsán a legfontosabb megállapításuk az 
volt, hogy az előítéletesség három típusa (xenofóbia, cigányellenesség, homofóbia) más-más 

. 7 A 2003-as adatok szerint az azonos neműek házasságát az Európai Unión belül Dánia, Hollandia és Svédor-
szág polgárai, míg az örökbefogadást a holland, német és spanyol emberek támogatták leginkább. 

. 8 Central European Opinion Research Group
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szociodemográfiai tényezőkkel van kapcsolatban. A homoszexuálisokkal szembeni előítéle-
tesség esélye nagyobb a férfiak, a budapestiek és a középkorúak vagy idősebbek körében. 
Ugyanakkor az is érdekes, hogy a településtípus tekintetében a középkorúak vagy idősebbek 
csoportjával ellentétben pont a fiatalok között van eltérés a homoszexuálisok megítélésében: 
a budapesti fiatalok kiugróan ellenzik a homoszexualitást. Utolsó érdekességként arra hívja 
fel a kutatópáros a figyelmet, hogy a homoszexuálisokkal szembeni előítéletesség esélyét – 
szemben a másik két tényezővel, a xenofóbiával és a cigányellenességgel – a felsőfokú vég-
zettség nem csökkeni (Dencső, Sik 2007). 

Egy viszonylag friss, 2006-os tanulmányt is szeretnék röviden ismertetni. A szerzőpáros, 
Pálmai Judit és Pikó Bettina a legfőbb sztereotípiák tükrében hasonlították össze 11 hetero-
szexuális és 10 homoszexuális interjúalany véleményét. Az interjúalanyok 20–58 év közötti-
ek voltak. A strukturált interjúkat megelőzte egy ötfokú skálát tartalmazó kérdőív kitöltése, 
az interjúk során ennek a kérdőívnek a bővebb kifejtésére került sor. A heteroszexuális inter-
júalanyok esetében három kategóriát próbáltak kialakítani a kérdőívek alapján (elfogadó, 
semleges, elutasító), azonban az interjúk során az elfogadó és semleges kategóriába tartozó 
alanyok véleménye egybemosódott, nehezen lehetett különbséget tenni köztük. Pálmai és Pikó 
arra a következtetésre jutottak, hogy számos sztereotípia kikopott a köztudatból, a meglévő 
sztereotípiák pedig elsősorban a párkapcsolati szokások közé csoportosulnak. Másik megfi-
gyelésük, hogy néhány sztereotípiát maguk a melegek is elfogadnak, köztük is jelen van 
(Pálmai, Pikó 2006).  

Összefoglalva tehát: a homoszexuálisok magyarországi megítélése továbbra is negatív, 
még közép-európai viszonylatban is. A 2007-es és 2008-as melegfelvonulást követő ellentün-
tetések, valamint a szélsőséges politikai- és társadalmi szervezetek megerősödése alapján 
valószínűnek tartom, hogy folytatódott a Tóth által felvázolt polarizáció. Kétségesnek tartom, 
hogy egy ilyen negatív társadalmi légkörben növekedne a coming outok száma. Ami viszont 
azt jelenti, hogy kevés azon heteroszexuálisok száma, akinek lenne (nyíltan) homoszexuális 
ismerőse, pedig a személyes ismeretség növelné az elfogadást (Dencső, Sik 2007). Mint látjuk, 
ez egy ördögi kör: toleránsabb légkör lenne szükséges ahhoz, hogy a homoszexuálisok fel-
vállalhassák önmagukat, azonban pont a coming outok növelhetnék a társadalmi elfogadott-
ságukat, s a heteroszexuálisok valódi tapasztalatokat szerezve alakíthatnák át a hamis sztere-
otípiáikat.      

..

Debreceni egyetemisták vizsgálata: probléma, módszer, minta 
..
A kutatásomban arra kerestem a választ, hogy milyen vélekedések élnek a debreceni egye-

temisták körében a homoszexuálisokkal kapcsolatban. Elsősorban az egyetemisták sztereotí-
piái és előítéletei érdekeltek. Vizsgálatom feltáró jellegű esettanulmány volt, mely befejezté-
vel új ismereteket, problémákat, hipotéziseket fogalmazhattam meg. Témámból adódóan az 
interjútechnikát tartottam a legmegfelelőbbnek. Igyekeztem a problémát minél részletesebben 
körüljárni, ennek értelmében próbáltam információkat szerezni arról, hogy az interjúalanyaim 
hogyan értelmezik a homoszexualitást, milyen sztereotípiákat és előítéleteket táplálnak irán-
tuk, mit gondolnak az identitás nyílt felvállalásáról. Az interjúk elemzésekor nagyban támasz-
kodtam Takács Judit melegekkel készített interjúelemzésére, illetve Pálmai Judit és Pikó 
Bettina sztereotípiakutatására.
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Az interjúkat 2008 decembere és 2009 márciusa között készítettem, összesen 17 olyan 20 
és 24 év közötti fiatallal, akik ez idő  alatt a Debreceni Egyetem hallgatói voltak. Kilenc fér-
fival és nyolc nővel beszélgettem, mind 20–24 év közöttiek. Heten megyeszékhelyen, nyolcan 
kisvárosban, ketten falun nevelkedtek. A mintába kerültek heteroszexuális (n = 10 fő) és 
homoszexuális (n = 7 fő) fiatalok is, így egy-egy kérdéskörben lehetőségem volt összevetni 
a véleményüket. 

A heteroszexuális csoport (n=10) jellemzői. A mintaválasztáskor első körben arra töreked-
tem, hogy mindkét nem tagjai megszólalhassanak, így 5 férfi és 5 nő került a heteroszexuális 
almintába. Igyekeztem a melegekkel szemben elutasító és elfogadó alanyokat egyaránt talál-
ni. Önbesorolás alapján 3 férfi és 2 nő (összesen 5 fő) elutasító, 2 nő és 2 férfi (összesen 4 fő) 
elfogadó, 1 lány pedig nem tudta magát besorolni. Ha Dencső Blanka és Sik Endre besorolá-
sából indulnánk ki9, teljesen más képet kapnánk. Ebben az esetben a heteroszexuális almin-
tából csupán két fő számítana a homoszexuálisokkal szemben elutasítónak, mivel az élettársi 
kapcsolatot az említett két kivételtől eltekintve még a magukat elutasítónak tartók is engedé-
lyeznék. Az önmagukat elfogadónak tartó alanyokat meleg ismerősökön keresztül kerestem 
fel, hólabda módszerrel, akik közeli barátjukat, testvérüket vagy kollégiumi szobatársukat 
ajánlották. Az önmagukat elutasítónak tartó alanyok közül kettőt egyházi szervezeten keresz-
tül kerestem meg, mindketten reformátusok. A többieket különböző egyetemi hallgatói cso-
portokból, baráti körökből választottam ki szakértői mintavétel alapján. A 10 heteroszexuális 
alanyból összesen nyolc főnek van homoszexuális ismerőse, ezen csoporton belül pedig három 
alany közeli barátja vagy testvére által érintett.    

A homoszexuális alminta jellemzői. Összesen 7 interjút készítettem homoszexuális hallga-
tókkal, 3 nővel és 4 férfival. Igyekeztem a szexuális orientációjukat nyíltan felvállalók mellett 
olyan meleg fiatalokat is bevonni a vizsgálatba, akik csak részben vállalják homoszexualitá-
sukat, vagy teljesen rejtőzködnek. Tóth László alapján10 a következő módon soroltam be őket: 
4 fő nyíltan, 2 fő részlegesen vállalja homoszexualitását, 1 fő pedig rejtőzködő. A homosze-
xuális alanyokat szintén ismerősökön keresztül, majd hólabda módszerrel kerestem fel. Sokat 
segített az, hogy korábban többször lementem a helyi meleg buliba, így a későbbi interjúala-
nyaim legalább arcról, de többen személyesen is ismertek, s bíztak bennem. Ennek ellenére 
a leszbikusok felkutatása nehezebb volt, illetve melegségét fel nem vállaló interjúalanyt is 
nehéz volt találni. 

Általában elmondható, hogy mind a heteroszexuális, mind a homoszexuális alanyok ér-
deklődtek a téma iránt, nem zárkóztak el az interjú alól. Csak egy esetben fordult elő, hogy 
egy heteroszexuális fiú nem válaszolt az interjúra való felkérésre. Az interjúkat diktafonra 
rögzítettem, ez csak egy esetben okozott ellenérzést: egy homoszexuális fiú eleinte nem sze-
rette volna, ha felveszem a hangját, de végül beleegyezett a felvétel készítésébe. Az interjúk 
átlagos időtartama 60 perc. A válaszadók anonimitásának védelmében minden nevet megvál-
toztattam...

..

. 9 „ A homoszexuálisokkal szemben előítéletesen viselkedő csoport tagjai azok lettek, akik szerint egyértelmű-
en ne legyen joguk az azonos nemű pároknak sem házasságkötésre, sem pedig hivatalosan elismert élettársi 
kapcsolatra, valamint teljes mértékben ellenzik, hogy gyermeket fogadhassanak örökbe” (Dencső, Sik 2007: 
62).

. 10 Egy 1995-ben végzett kutatása során Tóth azokat tekintette homoszexualitásukat nyíltan vállalóknak, akik-
nek a családtagjain kívül munkatársaik vagy barátaik is tisztában voltak a szexuális orientációjával (Mocso-
naki 2002). 
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Az eredmények bemutatása 
..
Az interjúk elemzését leglogikusabban az interjúvázlat homoszexualitásra vonatkozó kér-

désblokkjai, azaz a négy fő témakör alapján lehet felépíteni. Ezen témakörök a következők: 
a homoszexualitás értelmezése, vélemények a homoszexualitás kialakulásáról, a legjellemzőbb 
sztereotípiák és előítéletek, valamint a homoszexualitás felvállalásának kérdése. 

A homoszexualitás értelmezése. A meleg és heteroszexuális interjúalanyoknak is feltettem 
néhány olyan kérdést, melyekre a válaszok egyfajta előzetes képet adtak a homoszexualitás 
megítéléséről. Ugyanis a homoszexualitás „definiálásakor” (Szerinted mi a homoszexualitás?) 
egészen finom sztereotípiák mutatkozhatnak meg. Pálmai Judit és Pikó Bettina arról számol-
tak be, hogy a homoszexualitás és promiszkuitás összekapcsolása már nem annyira jellemző, 
valamint, hogy a homoszexualitás „definiálásakor” megjelent a párkapcsolatként való értel-
mezés is, s ezt az én interjúim is megerősítették. A homoszexualitás csupán szexuális dimen-
zióra való leszűkítése egy véleményben jelent meg tisztán: „Azonos nemű emberek egymás 
iránti testi vonzódása” (András, heteroszexuális). A legtöbb véleményben a párkapcsolat, 
illetve a homoszexuális kapcsolatok érzelmi töltetének említése volt hangsúlyos, illetve a 
heteroszexuális párkapcsolathoz való hasonlóságuk. A legtöbben egyszerűen azonos neműek 
közötti vonzódásként definiálták a homoszexualitást, azonban három interjúalanyom felvetett 
egy igen érdekes, s a szakirodalom által is fontosnak tartott fogalmi problémát, mégpedig azt, 
hogy a látszólag egyszerű fogalmat (homoszexualitás) nem is olyan egyszerű leírni, vagy azt 
meghatározni, hogy pontosan kit nevezhetünk homoszexuálisnak.11 Az egyik interjúalanyom 
így érzékeltette ezt a kérdést: 

„[A homoszexualitás – D. Á.].azonos neműekkel való szexuális érintkezés és szerelem. Bár 
ez hülyeség. Greta Garbo is szerelmes volt egy nőbe, de nem volt köztük szex. Ez plátói sze-
relem volt… Igen, mindenképpen párosodjon szexualitással a szerelem. És ne csak egy ember 
iránt. Tehát volt olyan ismerősöm, hogy együtt volt egy srác jó három évig egy pasival. Aztán 
megláttam egy nővel. Mondom: »mi van, biszex vagy?« »nem, én csak azt az egy srácot sze-
rettem«. Tehát  homoszexuálisnak akkor nevezhető szerintem valakit, hogyha képes több azo-
nos nemű egyedbe beleszeretni – persze nem egyszerre – és azokkal szexuálisan érintkezni.”.
(Bea, meleg)

Másik érdekesség tehát, hogy a statikus homoszexuális kép sem él mindenkiben. Bár 
dolgozatomnak nem témája a szexuális sokféleség bemutatása, mégis fontosnak tartom ki-
emelni annak a felismerésnek a megjelenését, mely szerint „a homoszexualitás nem egy olyan 
dolog, ami vagy van valakinek, vagy nincs” (Takács 2004: 48). Természetesen azok között 
jelent meg ez az elgondolás, akik személyesen érintettek a témában, s „rá voltak kényszerítve”, 
hogy végiggondolják, mi is az a homoszexualitás: két homoszexuális fiatal, illetve egy olyan 
heteroszexuális férfi, akinek a testvére meleg. 

A homoszexualitás értelmezésekor rákérdeztem a bűn – betegség – deviancia – magánügy 
– alapvető emberi jog kategorizációról való vélekedésre is. Megkértem az interjúalanyaimat, 
hogy az öt kategória közül válasszák ki azt, amelyikkel leginkább egyetértenek, majd röviden 
értelmezzék a különböző kategóriákat. Az eredmények meglepőek, amennyiben Tóth László 
már említett 1996-os kutatásával vetjük össze. 

. 11 Lásd még: Jagose (2003: 19–21); Tóth (1994: 23–24)
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Az első probléma abból adódott, hogy a 17 interjúalanyból heten nem tudtak csupán egyet-
len kategóriát kiválasztani, és azok sem zárták ki a többi kategória létjogosultságát, akik csak 
azt az egyet jelölték meg, ami az ő véleményükhöz legközelebb áll. Ez azt bizonyítja, hogy a 
homoszexualitásról való számtalan értelmezés mai napig egymás mellett él a társadalomban. 
Legjobban ezt így fogalmazta meg az egyik interjúalanyom:   

„Úgy gondolom, hogy mind az öttel egy kicsit egyetértek, csak más-más arányban. És 
szerintem egyiket sem szabad kizárni. Tehát mind az öt úgymond bennem is megvan, a gon-
dolkodásomban, de például a bűn kisebb százalékban, míg (…) a normáktól való eltérés 
természetesen nagyobb százalékban.” (Máté, meleg)

A másik érdekesség, hogy a homoszexualitást bűnnek csak egyetlen egy, önmagát a mele-
gekkel szemben elutasítónak valló interjúalany tartotta – mindamellett, hogy ő sem zárta ki 
azt, hogy lehet alapvető emberi jog.is..A.betegséget, mint lehetséges értelmezést már négyen 
említették (Tóth vizsgálatában ez volt a leggyakoribb értelmezés), de közülük csak egy volt, 
aki kifejezetten betegségnek (génhibának) tartja a homoszexualitást. A többiek is utaltak a 
genetikai betegségre, de más kategória dominált a véleményükben. Tóth kutatásával ellentét-
ben a legtöbb alanyom a deviancia.és.a.magánügy közül választott – öt esetben nem is tudtak 
választani a kettő között. Szerintük ugyanis az igazság a kettő között valahol félúton van. 
Először ennek a kérdésnek a megválaszolásakor tűnt fel nekem egy érdekes dolog: ti. nagyon 
sokan (a meleg alanyok is!) különbséget tesznek az ún. „divatmelegek” és a „normális mele-
gek” között: 

„Szerintem két fajta van már: a normától való eltérés az egyik, a másik pedig magánügy. 
Mert tényleg van, aki szerintem nem tehet róla (…) meg van, aki divatból csinálja. Azért, mert 
valaki más, nem lehet megkövezni. Csak az a lényeg, hogy ő is azokat a normákat betartsa, 
ne félmeztelenül parádézzon egy kamionon. (…) Amíg normális, meg minden, addig nem 
zavaró tényező.” (Márk, heteroszexuális)

..
Ez egy olyan markáns megkülönböztetés („divatmelegek”, „normális melegek”), mely a 

homoszexuálisok megítélésében számos alkalommal elő fog még bukkanni a későbbi elemzés 
során. De még térjünk vissza a kategóriákra. Érdekes módon a homoszexuális fiatalok sem 
utasították el a deviáns jelzőt, bár kicsit másként értelmezték: a normálistól való eltéréssel 
egyetértettek, de csak akkor, ha ez nem társul negatív előjellel, azaz, csupán egy semleges 
ténymegállapítás – s kiegészül azzal, hogy a homoszexualitás mégis csak magánügy..A.meleg.
almintát tekintve legjellemzőbben a magánügy.és.az.alapvető emberi jog.kategóriája.emel-
kedik ki. Természetesen ebben a kérdésben a homoszexuálisok véleménye sem azonos: 

„Alapvető emberi jog. Mert van egy ember, aki valami miatt meleg lesz, és hogyha ez neki 
a természetes, akkor legyen joga megélni azt, amilyen, amire vágyik.” (Hanna, meleg)

..
„[Az alapvető emberi jog – D. Á.] az azért túlzás, mert ez teljes nyilvánosságot, házassá-

got sejtet, és ezekkel nem értek egyet.” (Gergő, meleg)

Összegezve tehát: a heteroszexuális interjúalanyaim véleményében a deviancia.és.magán-
ügy kategória a jellemző, míg a homoszexuális almintában ezt a kettősséget kiegészíti az, hogy 
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szerintük a homoszexualitás alapvető emberi jog is. Ennek fő okait a következőkben látom: 
bár a tíz heteroszexuális fiatalból nyolcan hívőnek vallották magukat, az egyházhoz való 
kötődésük laza, s jelentősen nem határozza meg a melegekről való gondolkodásukat. Ezért 
lehetséges, hogy csupán egy fiatal értett egyet a homoszexualitás bűnként, illetve egy másik 
a betegségként való értelmezésével, s egyedül ők hivatkoztak a Bibliára. A másik ok szerintem 
az individualizmus: „Nem tartom normálisnak a homoszexualitást, (…) de elismerem, hogy 
semmi közöm hozzá” (Emma, heteroszexuális). Minden bizonnyal az életkoruk és az iskolá-
zottságuk is befolyásolja a melegekről való gondolkodásukat. A legtöbb interjúalanyom szá-
mára nehéz volt egyetlen konkrét kategóriát megnevezni, s talán hiba is lenne: mert bár – mint 
majd látni fogjuk – a melegfelvonulás, illetve a homoszexualitás nyilvános felvállalásának 
kérdése kapcsán különült el legélesebben a „divat-” és a „normális melegek” csoportja, de 
ennek a csoportosításnak egy finomabb módja már a homoszexualitás értelmezésekor is meg-
jelent. Ezt a két jelenséget (diavatmelegek, normális melegek) – az interjúk alapján – nem 
lehet ugyanabba a kategóriába besorolni. 

A homoszexualitás kialakulása. Ez a kérdés azért érdekes, különösen a sztereotípiák és 
előítéletek szempontjából, mert a homoszexualitás különböző eredetmagyarázatai mögött 
különböző attitűdök fedezhetők fel. Ezek az attitűdök pedig befolyásolhatják azt, hogy hogyan 
vélekedik valaki a homoszexuálisokról, szükségesnek tartja-e a homoszexuális orientáció 
kialakulásába való beavatkozást vagy sem, támogatja-e a melegek esélyegyenlőségét a jogban 
(bejegyzett élettársi kapcsolat, házasság, örökbefogadás, öröklés, stb.), fellép-e ellenük ellen-
ségesen, vagy csak egyszerűen sajnálja őket. 

Számos kutatás folyt a homoszexualitás kialakulásának felderítésére. Ezek szerint geneti-
kai és hormonális eltérések, pszichoszexuális fejlődési zavar, környezeti hatások mind hatás-
sal lehetnek a szexuális orientáció kialakulására. Mindegyik tényező befolyására találtak bi-
zonyítékot, de mindegyiket meg is cáfolták, így az összefüggés egyik esetben sem egyértelmű 
(Benza 2001; Atkinson 1999).   

Két kérdést tettem fel az interjúalanyaimnak ezzel a problémával kapcsolatban: (Hallottál 
arról valamit, hogy hogyan lesz valaki meleg? Szerinted a homoszexualitás választható, ki-
nőhető vagy gyógyítható?) Az első kérdésre két heteroszexuális fiatal egyáltalán nem tudott 
válaszolni, egy meleg és egy heteroszexuális fiú szerint pedig ez egy adott dolog, ami nem 
kialakul, s ezért okot sem tudtak megnevezni. A legtöbben a genetikai és a környezetei hatá-
sok együttesét említették. A környezeti hatásokon azonban szinte mindenki mást ért. Van, aki 
a médiát nevezte meg, mások a nevelést, a szocializációt, a traumákat vagy a sorozatos pár-
választási kudarcokat. Számos véleményben megjelent, hogy nem lenne szabad a gyerekeket 
megerősíteni abban, hogy meleg legyen. Ez a megerősítés legtöbbször az interjúalanyaim 
szerint a médián keresztül érkezik. 

Arra vonatkozóan, hogy vajon a homoszexuális identitás megváltoztatható-e, többnyire 
egységes választ kaptam, miszerint, ha már egyszer kialakult, akkor nem, legfeljebb elfojtani 
tudja a vágyait. Csupán egy interjúalanyom szerint lehetséges, hogy ha egy meleg fiú talál-
kozik egy férfias nővel, akkor azután a nők felé fordul. Érdekes módon azok, akik a homo-
szexualitás megváltoztathatatlanságával értenek egyet, mégis helyesnek tartják, ha a meleg 
fiatal megpróbál tenni mássága ellen, vagy ha megpróbálja elfojtani az érzéseit. Az elutasító 
alanyaim, abban az esetben, ha a gyermekükről derülne ki, hogy a saját neméhez vonzódik, 
megpróbálnák „megbeszélni vele”, vagy pszichológus segítségét kérnék. 

Mikor a kérdés az volt, hogy választható-e a homoszexualitás, újból megjelent a „divat-
melegek” fogalma: 
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„Ez nem olyan, hogy eldöntöm, hogy leszbikus leszek mostantól. Szerintem nem. Az igazi 
homoszexuálisok, akik nem divatból csinálják, vagy bosszúból, (…) azok nem választották ezt 
a dolgot, hanem így érezték jól magukat.” (Eszter, heteroszexuális)

„Választható? Hát, szerintem most már divat lett melegnek lenni, főleg az emósoknál. (…) 
Ezért szerintem lehet, hogy választható, és akik választják, azoknál lehet, hogy kinőhető egy 
idő után, mert lehet, hogy csak lázadásból fordulnak az ilyen radikális módszerekhez.   (…) 
De ha valaki tényleg, komolyan a saját neméhez vonzódik, nem hiszem, hogy ez kinőhető.”.
(Kinga, heteroszexuális)

„Szerintem választható. Szerintem igenis vannak divatmelegek. (…) Aki »fú, most kitűnjek 
a tömegből«, meg amiket a parádékon látni, az igenis választott.” (Márk, heteroszexuális)

..
Sztereotípiák és előítéletek. A legtöbb, melegeket érintő sztereotípiát és előítéletet a már 

említett magyar szakirodalomból emeltem ki.12 Ezek a melegek párkapcsolataival, a külse-
jükkel, a viselkedésükkel, valamint olyan dolgokkal kapcsolatosak, melyeket én „félelmeknek” 
nevezek: „a melegek az AIDS terjesztői”, „bárkivel kikezdenek”, „növekszik a számuk”, és 
„a homoszexualitás egyfajta divattá válik”. A heteroszexuális és homoszexuális alanyoknál is 
rákérdeztem ezekre a tényezőkre. 

A meleg fiúk külsejével kapcsolatban az a legszembetűnőbb, hogy határozott elképzelé-
sek, konkrét „képek” élnek róluk az interjúalanyok fejében, szexuális orientációra való tekin-
tet nélkül. A legerősebb sztereotípiák – nem meglepő módon – az önmagukat a melegekkel 
szemben elutasítónak tartók csoportjában fogalmazódtak meg. Ezek alapján a meleg fiúk lá-
nyosak, igényesek, sokat foglalkoznak a külsejükkel, követik a divattrendet öltözködésben és 
hajviseletben is, szeretik az ékszereket, nőiesen mozognak, színes ruhákat hordanak, nagyon 
ápoltak, szedik a szemöldöküket, különféle kozmetikumokat és krémeket használnak. Egy 
tipikus jellemzés: 

„Csőnadrág, ez ilyen alapvető feltétel, vagy divat náluk szerintem. Igen, akkor nagy cipő 
jó nagy színes cipőfűzővel, kicsit emós beütéssel, színes póló, akár még flitterek is, mint a női 
pólókon, vagy akár női póló felvéve (…) Akkor sok kiegészítő, ékszerek, lányos kiegészítők. 
Vagy festett szőke haj felzselézve, vagy az a tépett féloldalas stílus. Meg vékony testalkat. Nem 
tudom, de vékony testalkat. Száz kilós kigyúrt embert nem tudok elképzelni, vagy nem az jut 
eszembe hirtelen, hogy meleg.” (Márk, heteroszexuális)

..
Volt olyan heteroszexuális, akinek a melegekről alkotott képét a homoszexuális ismerőse 

megerősítette: „Hát most nem tudom, hogy mondjam-e el, azt, hogy hogyan néz ki a szoba-
társam, akiről azt gondolom, hogy kinézetre tipikus meleg” (Bálint, heteroszexuális). Ám 
olyan is akadt, aki pont egy ismerőse coming outja után döbbent rá, hogy a sztereotípiáit fölül 
kell.vizsgálnia:.„Én régen azért azt gondoltam, hogy látszik valakin, hogy homokos, de erről 
az ismerősömről pont nem látszik, innentől kezdve nem tudom, hogy írnám le” (András, he-
teroszexuális). A homoszexuálisokkal szemben toleráns heteroszexuális interjúalanyaim nem 
tudtak tipikus leírást adni, ám megjegyezték, hogy valahogyan mégis megérzik azt, ha valaki 
meleg..

. 12 Tóth László, Takács Judit, valamint Pálmai Judit és Pikó Bettina interjúi alapján.
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A leszbikus lányok külsejének leírásakor egyfajta szabadkozással kezdték a válaszukat – még 
a meleg fiúk is –, hogy nincs, vagy nincs sok leszbikus ismerősük.  (A meleg fiúk jellemzé-
sekor ezt nem említették meg soha, még abban az esetben sem, ha később kiderült, hogy nincs, 
vagy nincs sok meleg férfi ismerősük.) Ennek az lehet az egyik oka, hogy a leszbikus nők 
rejtőzködőbbek, illetve, hogy a leszbikusok száma alacsonyabb a homoszexuális férfiakhoz 
képest (is), valamint a médiában is ritkábban jelennek meg. Kevésbé láthatóak, így kevesebb 
sztereotípia alakult ki velük kapcsolatban. A leszbikusok megítélése a történelem során min-
dig is elnézőbb volt.13 Az interjúalanyaim ezért a leszbikus nők megítélésekor a homoszexu-
ális férfiakból indulnak ki: azt feltételezték, hogy a leszbikus nők minden bizonnyal férfiasak, 
molettek, visszahúzódóak, nem olyan igényesek, nem sminkelnek, rövid a hajuk. 

A melegek külsejének leírásakor is megjelent a „divatmelegekre” való utalás. Az egyik 
heteroszexuális alanyom szerint „aki komolyan gondolja” azt, hogy homoszexuális, átlagosan 
öltözködik, míg a „divatmelegek” öltözködése kirívó, túl színes, s ez igaz a leszbikus nőkre 
is. Ez a megkülönböztetés egy meleg fiú és egy leszbikus lány válaszában is megjelent: („Ho-
gyan írnál le külsejét tekintve egy meleg fiút?”).

„Visszakérdezek: milyen meleg fiút? Olyan meleg fiút, (…) aki kirívó, mind viselkedésben, 
öltözködésben, beszédstílusban, vagy egy olyan embert, mint például én, aki nem viselkedik 
úgy? (…) Egy átlagos meleg fiú – a kérdésre válaszolva – kicsit eltér az átlagos heteroszexu-
ális fiútól.” (Máté, meleg)

„Most az, akiről mindenki megmondja, hogy az? Most arra gondolsz? Vagy akiket én is-
merek?” (Laura, meleg)

Még egy érdekességet szeretnék megemlíteni, melyet a meleg almintán belül figyeltem 
meg: mégpedig azt, hogy a meleg fiúk többen is kifejezték, hogy a saját csoportjukat (homo-
szexuális férfiak) nem lehet sztereotip módon leírni (volt, aki a válaszadást is megtagadta), 
ugyanakkor a leszbikus nőkről egészen részletes képet rajzoltak. Ugyanez fordítva a leszbikus 
lányoknál is megjelent: a saját csoportjuk esetében a sokféleséget hangsúlyozták, de a meleg 
férfiakat már könnyebben tudták jellemezni. A jelenség természetesen nem új, ez a külső 
csoport homogenitási hatása, vagyis az az eset, mikor a külső csoportnak nagyobb homoge-
nitást tulajdonítunk, míg a saját csoportunkon belül a sokféleséget, egyediséget hangsúlyozzuk 
(Simon el al. 1991). (Hasonló eset, mikor egy nő azt mondja, hogy minden férfi egyforma.) 
A hivatkozott tanulmány ismeretében azon nem lepődtem meg, hogy a heteroszexuálisok 
hajlamosak a homoszexuálisokat homogén, egynemű csoportként kezelni, viszont a jelenség 
homoszexuális almintán belüli megjelenése arra enged következtetni – bár ez a következtetés 
nagyon óvatos, s érdemes lenne nagyobb elemszámmal vizsgálni –, hogy a homoszexuális 
férfiak és nők ugyanúgy sztereotip módon gondolkodnak egymásról. Erre példa az egyik in-
terjúalanyom véleménye: 

„Általában véve sok meleg szereti a divatot, de én nem mondanám azt, hogy a melegeknek 
annyira jó stílusuk van, ez nem attól függ, hogy valaki fiúkkal, vagy lányokkal… (…) Ezt nem 
lehet így sztereotipizálni, hogy hogyan írható le egy meleg fiú. Van, aki teljesen igényes, van, 

. 13 Lásd még: Eszenyi Miklós (2006): Férfi a férfival, nő a nővel: homoszexualitás a történelemben,  a társada-
lomban és a kultúrában című könyvét.
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aki nem. Ez ugyanúgy van, mint a normális hetero világban, ahol szintén van aki teljesen 
igényes, van aki nem. (…) Vannak gyönyörű szép leszbikus lányok, de a legtöbb fiús: laza 
cuccokba öltözködnek, viszonylag rövidre van vágva a hajuk, tüskés, fiúsabb fazonra, ennyi. 
De vannak gyönyörű szép, nőies leszbikus lányok is.” (Zsolt, meleg)

A homoszexuálisok belső tulajdonságait tekintve hasonló módon lehet csoportosítani a 
válaszokat. A meleg férfiak jellegzetes jellemvonásai a sztereotípiák szerint: érzékenység, 
érzelmesség, hiúság, gyámoltalanság, precizitás, szívesen takarítanak és végeznek egyéb, 
hagyományosan női tevékenységet, szívesen kiteregetik a szexuális életüket, könnyen szót 
értenek a lányokkal, hiányzik belőlük a férfias keménység és agresszió, s rendelkeznek vala-
milyen speciális képességgel (jól rajzolnak, énekelnek, táncolnak, stb). A leszbikus nőkről 
viszont csak annyi „derült ki”, hogy határozottak, ők a tettek emberei, és hogy fiús a viselke-
désük is. Fontosnak tartom megjegyezni, hogy a belső tulajdonságokat tekintve a magukat 
elutasítónak tartók között is sokkal többen gondolták úgy, hogy nem lehet általános képet adni 
a melegek belső tulajdonságairól: „Nem hinném azért, hogy lennének olyan jellegzetes belső 
tulajdonságaik. Ők is emberek, érző lények, nem hiszem, hogy ez így külön lenne” (Tamás, 
heteroszexuális).  

Eddig tehát a homoszexuális nők és férfiak külső  és belső tulajdonságait firtató kérdések-
re adott válaszokat elemeztem. Azonban olvasmányaim és tapasztalataim alapján más sztere-
otípiák is élnek a melegekkel kapcsolatban. Az egyik ilyen a promiszkuitás, ami összefüggés-
be hozható az AIDS-el is, s talán ebbe a körbe tartozik az a vélekedés is, hogy a melegek 
„mindenkivel kikezdenek”. A másik a transzvesztitákkal vagy transzszexuálisokkal való ösz-
szekeverés, s ezzel összefüggésben, hogy a meleg fiúk női, a leszbikus lányok férfiruhákat 
hordanak, illetve igazából nők/férfiak szeretnének lenni. A harmadik típusú sztereotípia a 
melegek párkapcsolati szokásait érinti, ugyanis a legtöbben feltételezik, hogy a meleg pár-
kapcsolatok is heteroszexuális mintára épülnek fel: azaz a kapcsolatban a pár tagjai a hagyo-
mányos női és férfi szerepek szerint viselkednek. A negyedik típusú „félelem” a melegek 
számának növekedéséhez és a homoszexualitás divattá válásához köthető. Tekintsük át rövi-
den ezeket a sztereotípiákat is. 

A Pálmai – Pikó szerzőpáros arról számolt be, hogy a homoszexuálisok és a promiszku-
itás összekapcsolása már kikopott a köztudatból, nem jelent meg csupán egy interjúalanyuk 
válaszában. Az általam készített 17 interjúból négyben találtam a promiszkuitásra való utalást: 
két önmagát elutasítónak tartó alany és két meleg férfi említette meg. „Vannak nekik tartós 
kapcsolataik szerintem, de nem olyan arányban és nem olyan tartós, mint a heteroszexuálisok 
körében” (Kinga, heteroszexuális). A két heteroszexuális alanyom az AIDS kapcsán hozta 
szóba a gyakori párcserét. Egyikük szerint ez a homoszexuálisok csoportján belül is a divat-
melegekre jellemző leginkább, a másik fiatal szerint pedig jellemükből fakadó dolog: két 
férfi kapcsolata törékeny, nehezen beszélik meg a problémákat, ezért rövidek a párkapcsola-
taik. A meleg alanyok szerint pedig a melegek promiszkuitása csupán egy közkedvelt, de 
hamis sztereotípia: ha vannak is olyanok, akik gyakran cserélik a partnereiket, ez azért van, 
mert nehéz ismerkedni és tartós párkapcsolatot kiépíteni. 

Az.AIDS-et kifejezetten a melegek betegségének senki sem tartja. A legtöbb alanyom 
szerint Magyarországon a homoszexuálisok között van a legtöbb fertőzött, de bárki elkaphat-
ja. A veszélyeztetett csoportok ezért elsősorban nem feltétlenül a melegek, hanem szexuális 
orientációra való tekintet nélkül mindenki, aki gyakran cserélgeti a partnerét és/vagy nem 
védekezik..
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Azt, hogy a melegek mindenkivel kikezdenének, magától csak egy heteroszexuális alanyom 
említette, azonban ő is úgy, hogy szerinte ez egy közkedvelt, de teljesen alaptalan sztereotípia. 
„» Nekem semmi bajom velük, csak nehogy rám másszanak «, ez egy tipikus mondat a hetero 
férfiaktól, pedig ez teljesen alaptalan természetesen” (Ákos, heteroszexuális). Ez a félelem 
rejtetten csupán egyetlen heteroszexuális fiú interjújában jelent meg: „Nem zavar minket 
addig, míg nem szól hozzánk” (Márk, heteroszexuális). Az interjúk során feltettem azt a kér-
dést, hogy Történt már veled olyan, hogy egy azonos nemű ember fejezte ki, hogy szexuálisan 
vonzónak talál? Elfogadó lányokkal előfordult, hogy egy másik lány fejezte ki, hogy vonzó-
nak találja őket, de ez nem érintette őket rosszul. Egy heteroszexuális fiú is beszámolt arról, 
hogy egyszer egy szórakozóhelyen odament hozzá táncolni egy fiú, de nem tudja, hogy iga-
zából meleg volt-e, vagy csak barátkozni akart. Csak egy elutasító férfi alanyom feltételezte, 
hogy agresszióval reagálna, ha vele azonos nemű ember udvarolna neki, két – szintén eluta-
sító – heteroszexuális lány pedig sértésnek venné, rosszul érintené őket. „Lehet, hogy sértő 
is lenne, hogy én leszbikusnak nézek ki, vagy nem is tudom. Nem tetszene, de nem csinálnék 
semmit, csak közölném vele, hogy ez így nem működik” (Anita, heteroszexuális). Egy elfoga-
dó fiú és egy önmagát besorolni nem tudó lány pont ennek ellenkezőjéről számoltak be: 
építené az önbizalmukat. 

„Ez nem zavaró dolog, mert természetesen a normális meleg ezt tiszteletben tartja, hogy 
hetero vagyok, és nem próbálkozik. És ez jó dolog, most azt gondolják rólam, hogy jól nézek 
ki, vagy tetszem. Még ha azonos nemű is. És akkor mi van?! Ez is jól esik az embernek.” (Ákos, 
heteroszexuális).

Bár visszatérő sztereotípia, hogy a meleg fiúk lányosak, a leszbikus nők pedig férfiasak, 
mégis, az alanyaim sem a transzvesztitákkal,.sem.a.transzszexuálisokkal nem azonosították 
őket. Csak a homoszexuális fiatalok említették, hogy azt tapasztalták, hogy az emberek gyak-
ran keverik a három fogalmat. 

A.párkapcsolati szokásokat övező sztereotípiák már jellemzőbben jelentek meg az én 
kutatásomban is, hasonlóan Pálmai Judit és Pikó Bettina eredményeihez. Interjúalanyaim 
leginkább akkor említették meg, hogy minden bizonnyal egy meleg párkapcsolatban is az 
„egyikük a férfi, a másik a nő”, mikor a homoszexuálisok külsejét írták le.  Az elfogadó he-
teroszexuálisok ezt a nézetet nem osztották, azonban a meleg fiatalok szerint ez egy elterjedt 
és hamis sztereotípia: „Engem az akaszt ki, amikor megkérdezik, hogy ki a fiú. Miért lenne 
fiú???” (Laura, meleg). Az egyik meleg fiú mindezt a melegek szexuális kultúrájának isme-
retlenségére vezette vissza. Emellett talán hangsúlyosabb lehet az, hogy „bár a heteroszexu-
ális társadalomban is kezdenek elmosódni a férfi és női szerepek, ennek ellenére még mindig 
nagyon bennünk él e szerepek normatív mintázata” (Pálmai, Pikó 2006: 258).  

A legerősebb „félelem”, amit a heteroszexuális interjúalanyaim körében tapasztaltam, az 
a.melegek számának növekedése és a homoszexualitás divattá válása. Az interjúalanyaim 
többsége 5-10 százalék között határozta meg a melegek arányát a magyar társadalomban. 
Kirívóan alacsony és magas értéket négyen adtak: két előítéletes fiú 0,5-1, illetve 2-3 száza-
lékra, míg egy előítéletes lány és egy leszbikus lány 20-30 százalékra becsülte a melegek 
számát. Sőt, a leszbikus lány azt is hozzátette, hogy ez csak azok száma, akik nyíltan vállalják 
szexuális orientációjukat. Kevés kutatást végeztek a homoszexuálisok társalmon belüli ará-
nyának megállapításával kapcsolatban, s nekem sem ez a célom, mégis úgy gondolom, érde-
kes összevetni a korábbi kutatási eredményekkel a válaszadóim véleményét. Az elvégzett 
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külföldi és hazai kutatások megbízhatósága, illetve reprezentativitása ugyan kérdéses, de 
egymástól függetlenül hasonló eredményeket mutatnak, mely alapján Európa országaiban, 
illetve Amerikában a homoszexuális és a biszexuális férfiak arányát együtt 5-15 százalékra14, 
míg a leszbikus nőkét 2-5 százalékra becslik (Tóth 2004; 2008). Szilágyi Gyula szerint ez az 
arány inkább az 5 százalékhoz közelít, ugyanis a melegszervezetek és a homofób csoportok 
is hajlamosak túlbecsülni a melegek társadalmon belüli arányát. Míg az előbbi a létjogosult-
ságát próbálja erősíteni, addig utóbbi a „meleg veszélyre” figyelmeztet. Mások viszont pont 
úgy gondolják, hogy a homoszexuálisok annyira kevesen vannak, hogy már-már érthetetlenek 
a követeléseik, s próbálják a szőnyeg alá söpörni a melegek problémáit (Szilágyi 2002).  

A homoszexuálisok számának növekedésére kilenc interjúalanyom utalt, azonban más-más 
szövegkörnyezetben. Csak három heteroszexuális gondolja úgy, hogy különböző hatásokra 
(például, ha a média pozitívan jeleníti meg a melegeket, vagy ha a társadalomban elfogadot-
tá válik) nőhet a melegek száma, de őket valóban komoly félelemmel tölti el ez a gondolat, 
még akkor is, ha érzik, hogy a félelmük nem teljesen reális: 

„Ha így fog folytatódni, akkor lassan már nem az lesz a követendő példa, hogy menj el a 
barátnőddel sétálni egyet, hanem menj el ismerkedni egy fiúval” (Bálint, heteroszexuális).

„Ha egyre többen lesznek, akkor – bár mondjuk ez egy hülye elképzelés, vagy ez csak ilyen 
kitaláció – akkor majd nem tudom, hogy lesznek gyerekek, ha egyre nő tegyük fel a melegek-
nek száma, akkor nekik ugye nem lehet gyerekük természetes úton… Nem mondom, hogy kihal 
a Föld, mert azért az túlzás. (…).Ha a gyerekek is úgy látják, hogy ez elfogadott dolog, egyre 
jobban el fog terjedni” (Anita, heteroszexuális).

..
A legtöbb interjúalanyom szerint azonban a számuk ugyanannyi, a látszólagos növekedés 

csupán a coming outok miatt van, tehát csupán az identitásukat felvállalók száma nő.   
Azzal a kérdéssel, hogy a homoszexualitás divat-e, már többen értettek egyet. Ugyanakkor 

ezt a divatosságot a válaszadók egy része azokhoz a kamaszokhoz köti, akik számára a ho-
moszexualitás (gyakran valójában biszexualitás) csupán a lázadás egy eszköze, vagy az ún. 
„party-leszbikusok” esetében a fiúk figyelmének felhívása az igazi cél, s ezeknek a homoero-
tikus tapasztalatoknak nincs komoly befolyásuk a későbbi (heteroszexuális) felnőtté válásuk-
ra. Az interjúalanyaim másik része a homoszexualitás divatját csupán az öltözködésre, ápolt-
ságra.értik:.

„Van ez az új vonal, az emósság, emónak lenni. Öltözködésben mindenképpen. Tehát egy-
re inkább közelít a két nem kinézete egymáshoz, viszont szerintem többségében az érzelmek 
azok nem változnak, illetve a hovatartozás. (…) Azt se lehet eldönteni, hogy ezek a fiúk, eset-
leg, akik így néznek ki, hogy melegek-e vagy sem. Mert tényleg van egy ilyen divatirányzat, 
hogy úgy néznek ki. Na, ezek az emósok. (…) Vagy akkor itt van ez a metroszexualitás, ez a 
túlzott igényesség, ápoltság, amikor heteroszexuális férfiak csinálnak olyan dolgokat, amiket 
még esetleg olyan melegek se csinálnak, akik nagyon-nagyon szeretik magukat kényeztetni, 
illetve ápoltak.” (Máté, meleg)

. 14 „5-15 százalék között van azoknak a férfiaknak az aránya, akik nem csupán véletlenül, egyedi alkalommal 
kerülnek azonos nemű partnerrel szexuális kapcsolatba” (Tóth 1994: 42).
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Összefoglalva tehát: az AIDS melegbetegségként való értelmezése megkopott, a transz-
szexuálisokkal és transzvesztitákkal sem hozták a melegeket kapcsolatba. A legerősebb szte-
reotípiák és előítéletek a homoszexuális párkapcsolatok szerepeit, illetve a meleg fiúk külső-
belső tulajdonságait övezik. Egészen konkrét és makacs „kép” él interjúalanyaim fejében a 
melegek öltözködéséről, tulajdonságairól, bár sokan felvetették, hogy ezek a sztereotípiák 
csak a „divatmelegekre” érvényesek.     

Magamutogatás vagy coming out? – A szexuális orientáció felvállalása körüli viták. A.
homoszexualitás nyílt felvállalásának kérdése komoly indulatokat váltott ki a heteroszexuális 
és a homoszexuális fiatalokból egyaránt. Először szeretném összefoglalni a meleg interjúala-
nyaim tapasztalatait: mikor, kinek és miért „bújtak elő”. A heteroszexuális interjúalanyaim 
között nyolcan számoltak be arról, hogy van meleg ismerősük, az ő reakciójukat és vélemé-
nyüket is bemutatom. Majd ezeket a tapasztalatokat, véleményeket összevetem a kérdés álta-
lános megközelítésével: jó-e, ha a homoszexuálisok nyíltan felvállalják szexuális orientáció-
jukat. 

A meleg almintából négyen nyíltan, ketten részlegesen vállalják homoszexualitásukat, s 
csak egy rejtőzködő lányt sikerült találnom. Ő a családja negatív reakciójától tartva nem 
mondta még el a szüleinek, s nem is tervezi, bár szerinte sejtik otthon. A barátai közül is csak 
a közeli barátoknak vallotta be, hogy leszbikus, mert rossz volt hazudni nekik. Szerinte – az 
eddigi pozitív tapasztalatai ellenére – nem jó, ha sokan tudják róla, mert ez egy olyan dolog, 
ami nem tartozik másra. Az egyik, homoszexualitását részlegesen vállaló lány még csak a 
testvérei előtt mert „előbújni”, s csupán 10-15 ismerőse tudja róla, hogy leszbikus, s szerinte 
sem szükséges, hogy sokan tudják róla, hogy meleg, mert visszaélhetnek ezzel az informáci-
óval. Mindketten vidékiek, s Debrecenben szabadabban tudják felvállalni önmagukat. A fiúk 
között egy fiú az özvegy édesanyjának mondta el, hogy meleg, a bátyjának – édesanyja kéré-
sére – még nem, de szerinte ő is sejti. A barátai között viszont sokan tudják róla, úgy gondol-
ja, hogy a szexuális orientációja a lénye része, s nem szeretett volna hazudozni. Egy érdekes 
hasonlatot mondott arra, hogy miért tartja fontosnak a coming outot: „Ha te a fél füledre 
süket vagy, azt a barátaid tudják rólad, mert az hozzád tartozik” (Zsolt, meleg). A négy, me-
legségét nyíltan vállaló fiatal is a hazugságokat megelőzendő „bújtak elő”. Jellemzően először 
egy közeli barátjuk, majd testvérük vagy édesanyjuk előtt, s a többi családtagot és barátot már 
az ő segítségükkel avatták be. Egyikük családja véletlenül, egy vita hevében szerzett tudomást 
a lány homoszexualitásáról, s náluk a mai napig tabunak számít. A legtöbb esetben azonban 
pozitív reakciókról és elfogadásról számoltak be az interjúalanyaim. Negatív reakciók az 
esetek többségében más okból jöttek létre: több meleg fiatal is arról számolt be, hogy a bará-
taik csupán azért sértődtek meg, amiért ők sokáig titkolták előlük szexuális orientációjukat, 
amit azok a bizalmatlanság jelének vettek. Szerintem a következő idézet tipikus összefogla-
lója egy „sikeres”, konfliktusmentes előbújásnak: 

„- Először egy barátomnak mondtam el, öt éve.
- Ő hogy reagált?
- Teljesen pozitívan amúgy, még rendesen örült is neki, komolyan (nevet) (…) Az egész így 

kezdődött, hogy neki elmondtam. És akkor úgy voltam vele, hogy elmondtam a barátaimnak 
is, akik közelebb voltak hozzám. Mondom, hogyha tényleg olyan jó barátaim, mint ahogy én 
gondolom, akkor el fogják fogadni. (…)

- És elfogadták?
- Mindenki.
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- A fiúk is?
- Mindenki. Szobatársam is. És nem fél tőlem, nem gondolja, hogy rá fogok mászni, mert 

tudja, hogy nem vagyok ilyen.
- És a szüleid?
- Anyáéknak nem mondtam el, csak egy jó fél éve, vagy háromnegyed éve, nem tudom. 

Teljesen jól reagáltak. Anyának mertem elmondani először csak. (…) Annyit mondott csak, 
hogy (…) nekem nehéz lesz ismerkedni. De ezen kívül abszolút nem zavarta. Apának ő elmond-
ta, én nem mondtam, apához nem mentem oda, mert mekkora gáz már, de ő is azt mondta, 
hogy nincsen ebben semmi. Szóval teljesen jól reagáltak. (…) Egyedül nagyobbik öcsém, aki 
nagyon homofób (…), de elfogadott ő is, annyit mondott csak, hogy előtte ne beszéljek ilyen 
dolgokról. (…)

- És kisebbik öcséd?
- Ő teljesen elfogadott. Ó, ő tök vagány, szóval ő 14 éves, szóval sokkal modernebb már a 

felfogása. Őt egyáltalán nem zavarta”. (Erik, meleg)

Azok a homoszexuálisok, akiknek a családja és/vagy a barátai pozitívan fogadták a vallo-
mását, s akik pozitív megerősítéseket kaptak, úgy gondolják, hogy ha terjeszteni nem is, de 
titkolni sem szükséges szexuális orientációjukat. A homoszexualitásuk miatt volt, akit ért 
hátrány vagy atrocitás, de minden esetben ismeretlen embertől: 

„Az előző tulajunk viszont nagyon rosszul reagált. Úgy volt, hogy beköltözünk októberben. 
Megtudta, hogy meleg vagyok, mert ugye én nyíltan vállalom a dolgot. (…) A legjobb barát-
nőmet felhívta, hogy neki visszaadja az én kauciómat is, mert hogy ő megtudta, hogy leszbikus 
vagyok, és így inkább visszatáncol. Első körben azt mondtam, hogy hú, beperlem negatív 
diszkrimináció miatt, aztán inkább leültem vele megbeszélni, hogy mi bajod a melegekkel. 
Tudom, hogy az emberek gyűlölik azt, amit nem értenek, mondom valószínűleg nem találkoz-
tál még leszbikussal. Mondja, hogy ez biztosan együtt jár azzal, hogy iszol, drogozol, átjáró-
ház lesz a lakásom, meg ilyenek. És akkor mondom: figyelj, egyezzünk ki abba, hogy egy 
próbahónap. Adj egy próbahónapot, lásd meg milyen, tekints bele.” (Bea, meleg)

..
Ha lehet ilyet mondani, a fenti történet is „siker sztori”: a tulaj és a leszbikus lány ugyan-

is barátok lettek, miután megismerték egymást. A heteroszexuális és a meleg válaszadóim 
szerint is szükséges a személyes homoszexuális ismerős ahhoz, hogy a melegekről alkotott 
vélemény változzon, a homoszexualitás megítélése pozitívabb lehessen. Tapasztalataik szerint 
a heteroszexuálisok érdeklődőek, sok félreértést, sztereotípiát tisztáztak a beszélgetéseik al-
kalmával..

Mint már többször is kiemeltem, a heteroszexuális almintám különleges abban az értelem-
ben, hogy körükben nagy az érintettség: még a melegekkel szemben önmagukat elutasítónak 
tartóknak is van legalább egy meleg ismerősük. A kezdeti negatív reakciók azonban idővel, 
ha beszélgettek, sokat enyhültek, néhány sztereotípiát pedig felülvizsgáltak. A toleráns lányok 
csoportjában a kezdeti sokkot leszámítva egyáltalán nem okozott gondot a meleg ismerősük 
elfogadása. Az önmagukat elfogadónak tartó két heteroszexuális fiú pedig pont az érintettség-
re vezették vissza toleranciájukat. (Szeretném felhívni a figyelmet az idézetben a „normális 
melegek” fogalmának újbóli felbukkanására.) 
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„Amióta együtt lakom ezzel a sráccal, azóta azt mondom, hogy inkább pozitív. Korábban 
elég hajlamos voltam rá, hogy ezzel elviccelődjek, kifigurázzam őket, vagy így lesajnálóan 
beszéljek róluk. Mostanában úgy állok hozzá, hogy csoportokra osztom a melegeket is. Azon 
belül is, hogy meleg, nem mindegy, hogy milyen. És úgy gondolom, hogy az én felfogásom az 
inkább elfogadó, mint elutasító azokkal szemben, nyilván, akiket normális melegnek tartok.”.
(Bálint, heteroszexuális)

..
Tehát míg a homoszexuális fiatalok is pozitív reakciókról számoltak be, és a heteroszexu-

ális alanyaim is elfogadják a meleg ismerőseiket, addig a homoszexualitás nyílt felvállalásá-
nak fontosságát firtató kérdésre indulatos negatív válaszokat kaptam. A válaszokból egyértel-
műen kiderült ennek az oka: nyílt felvállaláson ugyanis nem a szakirodalmi jelentést értik, 
hanem a felvonulással, a homoszexualitás reklámozásával, a melegség „kiplakátolásával” 
azonosítják. Tóth László azon homoszexuálisokat tekinti orientációjukat nyíltan felvállalóknak, 
akik családtagjaikon kívül barátaikat és/vagy munkatársaikat (esetünkben inkább csoporttár-
sakról beszélhetünk) is beavatták a titkukba. A homoszexualitás nyílt felvállalása tehát nem 
jár együtt azzal, hogy a meleg fiatal felveszi a sztereotip meleg viselkedést. Nem változtatja 
meg öltözködését, hajviseletét, mozgását, vagy beszédstílusát, nem fog állandóan a szexuális 
orientációjáról beszélni, vagy a magánéletét, szexuális tapasztalatait kiteregetni. Ahogyan azt 
az interjúalanyaim is tapasztalták: a coming out nem váltott ki ellenérzést, a baráti és rokoni 
kapcsolatok nem nagyon változtak meg, sőt, többen azt mondták, hogy szorosabbá vált a 
kötelék közöttük az „előbújást” követően. 

Mi lehet akkor az oka annak, hogy a homoszexualitásukat nyíltan vállalókat sokan lenézik, 
még a melegek is? Az ok a már említett fogalomzavar: interjúalanyaim a magukat nyíltan 
melegnek vallókat a büszkeségnapi felvonulókkal, azaz a „divatmelegekkel” kötötték össze. 

Már olyan sokszor említettem a „divatmelegeket” és a „normális melegeket”. Kik ők? 
Hogyan lehetne jellemezni őket? Az interjúk alapján a következőképpen. „Divatmelegek” 
azok, akik a meleg büszkeség napján színes tangában felvonulnak, akik a hétköznapokban is 
kihívóan öltözködnek, feltűnően utánozzák a másik nemet (azaz ha a meleg fiú túl nőiesen, a 
leszbikus lány pedig túl férfiasan mozog, viselkedik). A figyelem középpontjában szeretnek 
állni, céljuk a megbotránkoztatás, nyilvános helyen is kijelentik, hogy homoszexuálisok, az 
utcán kézen fogva sétálnak és csókolóznak, magamutogatóak, sokat szerepelnek a tévében, 
és hasznot húznak abból, hogy melegek. Ezzel szemben a „normális melegek” átlagosan öl-
tözködnek, láthatatlanok, meghúzódnak, alkalmazkodnak a társadalomhoz, nem beszélnek a 
szexuális orientációjukról, legfeljebb a szűk családi és baráti körükben, a szexuális életükről 
még annyira se beszélnek – mivel azt csak a négy fal közé szorítják vissza. Azaz szexuális 
orientációjukat tabuként kezelik. 

 Érdekes, hogy a melegségüket nyíltan vagy részlegesen vállalók meséltek arról, hogy 
kézen fogva sétáltak a párjukkal közterületen. (Debrecenben, illetve Budapesten. Atrocitás 
sosem érte őket.) Önmagukat mégsem tartják divatmelegnek. Sőt, mindezt egy melegekkel 
szemben elutasító lány is elfogadhatónak tartja. Felmerül a kérdés: akkor mégis mi az a határ, 
ami még „normális”, és mi az, ami „divat”? Miért sorolunk be valakit a divatmelegek kate-
góriájába, míg másokat nem? Az interjúk alapján újfent a személyes ismertség lehet az ok: 
ugyanis az egyébként színes ruhákba öltöző, kicsit nőies, identitásáról nyilvános helyen is 
nyíltan beszélő meleg fiút az ismerőse (az interjúalanyom) másként értékelte. Nem feltételez-
te róla, hogy a célja a megbotránkoztatás: ő ilyen, mindig is ilyen volt, nem tehet róla, tehát 
„normális meleg”. 
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A legnagyobb vízválasztó a melegek megítélésében a már említett felvonulás. Mind a ti-
zenhét interjúalanyom elutasította a felvonulást, szexuális orientációra, nemre vagy a mele-
gekkel szembeni elfogadásukra való tekintet nélkül. Legtöbben nem is értik pontosan, hogy 
miért vonulnak fel a melegek, de akik az elvekkel egyet is értenek, azok is elhatárolják ma-
gukat az eseménytől, vagyis a „divatmelegektől”.   

„Marketing szinten az megy, hogy pici csilli-villi tanga, és a kissrác tekeri a hasát, meg 
mindenét, meg van benne piercing, meg ki van festve a szeme. Szerintem ez egy nagyon nega-
tív marketing, és igazából ez nagyon nagy részben befolyásolja, hogy az emberek hogyan 
gondolkodnak a melegekről.” (Erik, meleg)

„Az egy parádé, felhívják magukra a figyelmet, nem normális kereteken belül. (…) Maguk 
ellen is kihívják ezt, van alapja a paradicsomdobálásnak szerintem abban az esetben. De ha 
most az utcán ott van, és rájöttél, hogy ő az, és ott sétál és megdobálod, szerintem azt nem 
szabad. (…) Szerintem akinek magánügye, ugyanúgy leköcsögözi őket, mint a heterok.. (…) 
Szerintem a meleg is megdobálná. A normális melegeknek a nagy része elutasítja őket. Na, 
ebből látszik, hogy divat.” (Márk, heteroszexuális)

„Én szinte teljesen ellene vagyok a mostani formájának. Mert itt is a melegeknek az a 
része mutatja meg magát, akikkel én azonosulni nem tudok. És ráadásul olyan dolgokat csi-
nálnak, olyan cselekedeteteket, mikor beöltöztek apácának, meg a Bibliával, meg hasonló 
dolgokkal csináltak mozdulatokat… Ilyen kirívó és visszataszító viselkedéssel nem tudom 
hogyan szeretnék elfogadtatni magukat a melegek. Mert én nem ehhez a melegséghez tartozok, 
hogyha ezt így mondjuk, erre a felvonulásra értjük, hogy ők a melegek, akkor én nem tartozok 
ezekhez a melegekhez. Teljes mértékben elutasítom.” (Máté, meleg)

„Akik a melegfelvonuláson részt vesznek, és amilyen formában, azok nem tükrözik azt, 
hogy a melegek többsége milyen, vagy hogyan viselkedik. (…) Ők inkább a divatmelegek.”.
(Bálint, heteroszexuális).

Rákérdeztem arra is, hogy mi a véleményük arról, ha egy híres ember vállalja fel a homo-
szexualitását, hiszen ott valóban széles nyilvánosság előtt zajlik a coming out. Néhányan úgy 
gondolták, hogy bár felesleges a magánügyeiket kiteregetni, úgyis kiderül róluk, és akkor már 
jobb, ha felvállalják a homoszexualitásukat a hírességek. Az elfogadást viszont az interjúala-
nyaim visszatérő válasza szerint csak akkor erősíthetik, ha „már letettek valamit az asztalra” 
és ha visszafogottan, „ízlésesen” vállalják másságukat. Itt is hasonló folyamatot vélek felfe-
dezni: ha valaki egy énekest, színészt, politikust vagy bármilyen más közszereplőt, hírességet 
megszeretett a munkássága miatt, azaz „megismerte”, akkor könnyebben elfogadja azt is, 
hogyha az illető meleg. 

Összegzés 
..
Kutatásom egyik legfontosabb tapasztalata, hogy mintha a melegek megítélésének kérdé-

sében kettéválna maga a homoszexualitás mint jelenség.és.a homoszexuálisok mint egyének.
véleményezése. Több alanyom is látszólag ellentmondásosan fogalmazott, hiszen egyik pil-
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lanatban a homoszexualitás természetellenességét, abnormalitását, betegségként való defini-
álását fejtegették, míg a következő pillanatban már a tolerancia fontosságát hangsúlyozták, s 
részben vagy teljesen azonos jogokkal illetnék őket, attól függően, hogy a „divatmelegekről”, 
vagy a „normális melegekről” – azaz az ismerőseikről – volt szó. Ebből arra következtetek, 
hogy a homoszexualitásról való gondolkodás ambivalens: a jelenség és az egyének megítélé-
se máshogyan működik. Lehetséges, hogy egy alapvetően negatívnak tartott jelenség cselek-
vőit pozitívan értékelik. Ennek oka az lehet, hogy míg a jelenség, a felvonulás, a melegek 
tömeges megjelenése „ijesztő” és túl általános, így sztereotipizálni is könnyű, addig az egyes 
egyéneket jobban meg lehet ítélni egyéni tulajdonságai alapján, könnyebb észrevenni az „em-
beri arcukat”, a pozitív tulajdonságaikat. 

Az egyetemista minta tagjai érzékelhetően elfogadóbbak, amiben egyaránt szerepe lehet 
az életkoruknak, az egyetemista létnek, a homoszexuális ismerősök magas számának, az 
egyháztól való  elszakadásnak. Azonban a melegek megítélésében még számos sztereotípia 
él. Főleg a külsejüket, a viselkedésüket és a párkapcsolati szokásaikat övezik ezek a sztereo-
típiák, melyeket a filmek és a média megerősítenek. A melegek megítélésére a büszkeségna-
pi felvonulásnak van a legnegatívabb hatása, ebben a kérdésben egyértelmű a konszenzus. 
Viszont a meleg fiatalok többsége konfliktusok nélkül, nyíltan fel tudta vállalni szexuális 
orientációját és a heteroszexuális válaszadóim többsége is pozitívan áll a meleg ismerősei-
hez. 

Az egyetemistákkal készített interjúk másik érdekes tapasztalata az volt, hogy a homosze-
xuálisokról alkotott képben egy sajátos csoportot találunk: a „divatmelegeket”, akiket meg-
különböztetnek a „normális melegektől”, és akiknek az utóbbiakkal kapcsolatok, megengedőbb 
normák kialakításában van szerepük.   

A harmadik meglepő dolog – ami a munkámat is megnehezítette –, hogy nagyon nehéz 
volt egy-egy kérdéskörön belül csoportosítani a véleményeket. Ennek az lehet az oka, hogy 
a közgondolkodásban nincs konszenzus a homoszexualitásról. Bár a heteroszexuális alanyok 
besorolták önmagukat az elfogadó vagy az elutasító csoportba, egy-egy kérdés kapcsán a 
törésvonalak mégsem a melegekkel való hozzáállás mentén jöttek létre. A homoszexuális 
almintám is nagyon megosztott volt, így fordulhatott elő, hogy egy-egy homoszexuális és 
egy-egy melegekkel szemben elutasító fiatal többször is hasonló vagy ugyanolyan választ 
adott. Mindebből azt a következtetést vontam le, hogy Magyarországon, legalábbis az egye-
temista fiatalok között a homoszexualitás még veszélyesnek és idegennek hat, de a homosze-
xuálisok elfogadása nőtt.  
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Popovics György

A DEBRECENI EGYETEMISTÁK 
SZÓHASZNÁLATÁBAN MEGFIGYELHETŐ 

jellegzetes kIfejezések 
.

Bevezetés

Dolgozatomban szeretném összefoglalni résztvevői megfigyelésem eredményeit, melyet 
debreceni egyetemisták körében végeztem 2010 májusában. A kitűzött cél az volt, hogy meg-
figyelőként beépülve gyűjtsem össze azokat a jellegzetes kifejezéseket, melyeket gyakran 
használnak a hallgatók, valamint amelyekről feltételezhető, hogy az egyetemisták saját alko-
tása. A megfigyelés színtere a házibulik világa, valamint egy nyári fesztivál volt. Azért vá-
lasztottam a hallgatói  kikapcsolódás e terepeit, mert úgy gondoltam, hogy jó színtere lehet a 
kommunikációnak (a házibuliban nem olyan hangos a zene, így nem zavarja a beszélgetést), 
valamint kellőképpen oldott formában történnek az interakciók.

A „házibulizás” széles körben elterjedt jelenség az egyetemisták körében, így nem volt 
nehéz megfelelő társaságot és helyszínt találni az általam választott módszer alkalmazására. 
Két társaság életébe nyertem betekintést, s nem volt nehéz dolgom, hiszen a mintába kerülő 
hallgatók közül néhány embert már korábbról ismertem, sőt, általuk vehettem részt a bulikon. 
Hasonló megfigyelést már korábban is végeztem, viszont akkor a csoportképző tényezők 
szemszögéből figyeltem az este történéseit.

Résztvevő megfigyelésem másik helyszíne a 2010-es debreceni Campus Fesztivál volt. 
Úgy gondoltam, hogy ez a terep igazán alkalmas lehet számomra érdekes és értékes kifejezé-
seket gyűjteni, hiszen egy, a fiatalok által rendkívül kedvelt eseményről van szó. Mivel nagy 
tömegről beszélünk, túlnyomó többséggel fiatalokkal, jó esélyt láttam rá, hogy hallok majd 
az ifjúsági szlenghez tartozó kifejezéseket. Annak természetesen tudatában voltam, hogy az 
egyetemisták körében is rendkívül népszerű az esemény, ezek reményében vágtam neki a 
fesztiválnak. Természetesen az alanyok nem tudták, hogy én tudományos célú munkát végzek, 
azt gondolták, hogy teljesen önként, kizárólag a szórakozás céljából vagyok jelen – ami csak 
részben volt igaz. 

Szerkezetét tekintve dolgozatomat két nagy részre szeretném bontani. Az elsőben a szleng 
fogalmát, a szlenggel kapcsolatos elméleteket, a szociológiában uralkodó téziseket szeretném 
áttekinteni, hogy a későbbiekben egyértelmű legyen, valójában mire fókuszáltam a két este 
alatt. Ebben a részben szeretném összefoglalni az ide vonatkozó irodalmak fontosabb elmé-
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leteit, viszont azt már most előrebocsátom, hogy nem célom – idő és hely szűke miatt – teljes 
egészében lefedni a témát, illetve az összes nézetet vagy véleményt ismertetni. Elsősorban a 
fogalom meghatározásával, a szleng kialakulásával, eltérő terepeken való használatával sze-
retnék foglalkozni. Ezen kívül arra szeretnék fókuszálni, hogy a szleng használata mennyiben 
szociológiai probléma. Vagyis nem elsősorban nyelvi szempontból vizsgálom a jelenséget. A 
kultúra és a szleng kapcsolatáról is írok néhány sort, mert úgy gondolom, hogy az értelmezés 
szempontjából elengedhetetlen tisztázni, hogy milyen kapcsolatban áll egymással a két dolog. 
A dolgozat második részében szeretném összefoglalni azokat az eredményeket, amelyeket a 
megfigyelések során gyűjtöttem. A két este és a fesztivál során elhangzott jellegzetes kifeje-
zéseket valamilyen rendszerbe foglalva szeretném bemutatni. Egyrészt témák szerint, vagyis 
a megfigyelés során előjövő, különböző témák kapcsán, az itt elhangzó viták alatt használt 
kifejezéseket gyűjtöm csoportokba. Másrészt vitatható, hogy mi számít szlengnek, vagyis 
maradnak majd nyitott kérdések, melyek szintén egy különálló csoportot fognak alkotni. 

Olykor, utólag is, nehéz volt eldönteni, hogy melyek azok a kifejezések, amelyeket kizá-
rólag az egyetemisták használnak. Remélhetőleg az összefoglalóm végére egy letisztult képet 
kapunk az általam vizsgált csoport szóhasználatában megfigyelhető szlengről, amely hozzá-
járulhat a valóság és a körülöttünk lezajlódó folyamatok értelmezéséhez.

A szleng fogalma

A szleng fogalmának meghatározása nem is annyira egyszerű, mint azt elsőre gondolnánk. 
Sokkal inkább szociológiai, mint nyelvészeti fogalom, megértéséhez a modern társadalom és 
kultúra elméletén belül kell gondolkodnunk. Irving Lewis Allen definíciója szerint: „Egyrészt 
a szleng a társadalom csoportjai és szubkultúrái által használt, sajátos, korlátozott körben 
élő beszédmód; másrészt a szleng jóval tágabb körben használt, rendkívül fesztelen, nem 
konvencionális szókincs.”(Allen 1999: 261)

Az idézett meghatározásból kiderül, hogy a szleng nem korlátozódik feltétlenül egy beha-
tárolt csoport nyelvhasználatára, gyakran általánossá válik, és a társadalom egy jelentősebb 
része használja az eredetileg szlenghez sorolt kifejezéseket. Egy másik megközelítés szerint: 
„A csoportjellegű szövegekre (…) az jellemző, hogy bennük számos elem feltűnően árulkodik 
a beszélő társadalmi hovatartozásról.” (Szilágyi 1980: 43)

Ilyennek számítottak a zsargon szövegek, melyeknek ma már kisebb a jelentőségük, ugyan-
akkor fennmaradt néhány jellegzetes elemük, így indokolt a zsargonnal való foglalkozás is. 
A zsargon egy sajátos beszédmód volt, amelyet a felsőbb osztályokba tartozók használtak. 
Elsődleges funkciója az volt, hogy a használók elkülönültek a többiektől, vagyis a „nagy át-
lagtól”. Kizárólagossága azonban az idő múlásával gyengült, hiszen a jólneveltséghez egyre 
inkább hozzátartozott a választékos kifejezésmód. A zsargonok használatát a középosztály-
beliek is egyre inkább kitűzött célként értelmezték. A nyelvi eszköztárba tartoztak az idegen 
kifejezések, melyeket előszeretettel használtak a szalonokban, ezzel is jelezve a beszédmód 
egyediségét és az elkülönülést. A zsargon kerülte a vulgáris kifejezéseket, gyakran finomkodó, 
kényeskedő leírások tarkították a beszédmódot. Ekkoriban még egyértelműen az előkelő csa-
ládok sajátja volt a zsargon és a kizárólagosságot volt hivatott reprezentálni (Szilágyi 1980).

Manapság a zsargon alatt sokkal inkább egy szakterület sajátos kifejezéseit értjük. Azonban 
a szakzsargon gyakran rosszalló kifejezés. Sokan felületes tudásuk leplezésére használják a 
zsargonokat. A cél viszont itt is mindenképpen a bámulatba ejtés, a felsőbbrendűség érzet 
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keltése, ami szintén a kizárólagosságot hangsúlyozza, csakúgy, mint a szó klasszikus jelenté-
se esetében (Szilágyi 1980).

A zsargon ellentétpárjaként a tolvajnyelvet, vagy más néven argót nevezhetjük meg. A 
betörők, zsebmetszők, alvilági életet élők viszont azért használják ezt a nyelvet, hogy ne 
értsék meg őket. A titokzatosság a fő vezérlő elv. Szókincsét tekintve különleges, ám mégsem 
olyan gazdag, mint a zsargoné. Az igénytelen nyelvhasználat, a durva, vaskos kifejezések a 
legfőbb jellemvonásai (Szilágyi 1980).

A legelterjedtebb csoportnyelv azonban nem a zsargon vagy az argó, hanem a szleng. 
Meghatározása, elnevezése nem egyértelmű. Vannak, akik az argóhoz sorolják, vannak, akik 
a jassznyelv jelzővel illetik, ám ez utóbbi is lényegében az argóhoz tartozást jelenti, hiszen a 
jassz jelentése „a (nagy)városi alvilághoz tartozó fiatalember”. Voltak próbálkozások a „va-
gánynyelv” vagy „srácnyelv” kifejezés bevezetésére, azonban az angol „slang” maradt meg 
a köztudatban. Viszont a szlenget nem sorolhatjuk az argóhoz, hiszen használói nem egytől 
egyig bűnözők. Ezért a szóban forgó beszédmódra a legkézenfekvőbb kifejezés a szleng 
(Szilágyi 1980).

Szilágyi N. Sándor meghatározása szerint a szleng a köznyelv azon része, melyet elsősor-
ban a városi ifjúság használ. „A közönséges köznyelvi szövegektől a szleng elsősorban szó-
kincsében tér el. A szleng csoportjellegű, használata azonban nem annyira az elkülönülés 
szándékából ered, mint inkább az együvétartozás nyelvi-nyelvhasználatbeli kifejezéseknek 
igényéből” (Szilágyi 1980:45). Például egy új társaságba való bekerülés esetén döntő lehet, 
hogy az adott fiatal mennyire ismeri és tudja-e alkalmazni a csoportban használatos szlenget, 
mert ezen múlhat, hogy mennyire könnyen integrálódik a közösségbe. A szleng kifejezések 
alapos ismerete és helyes használata esetén az egyént könnyebben befogadják és hamarabb a 
csoport tagjává válik. Ellenkező esetben ez a folyamat hosszabb és nehézségekbe ütközhet, 
mivel a befogadó csoport idegenként kezeli a szlenget nem beszélőt.  

Szlenghez sorolható kifejezéseket mindenki ismer, ilyenek a srác, csaj, haver, lelécel és 
még sorolhatnánk. A szlengen belül csoportokat különböztetünk meg, az egyik ilyen a diák-
nyelv, amely az iskolások szlengjét jelenti. Erre a típusra jellemző, hogy az iskolával kapcso-
latos kifejezéseket alakítja át, így lesz az osztályfőnökből „oszi” vagy az igazgatóból „igi” 
(Szilágyi 1980).

Ahogyan láthattuk, a szleng komplex fogalom. Sokszor nem könnyű meghatározni a fo-
galmat, viszont ennél is nagyobb problémát jelent a használók táborának a meghatározása. 
Az mindenesetre leszögezhető, hogy gyakran a társadalom nagy része által használt kifejezé-
sek összességéről van szó. Ezen kívül a pejoratív, rosszalló jelzőt is elfelejthetjük, hiszen nem 
arról van szó, hogy pusztán a tolvajoknak lenne saját nyelvezetük. A szleng egy szélesebb 
kategóriában értelmezhető és értelmezendő fogalom. 

A szleng kialakulása, eredete

A szleng, mint jelenség a középkorra vezethető vissza. Amikor a vásárok alkalmával sok-
féle nép találkozott, nem volt közös, mindenki által érthető nyelv, viszont nem is volt szükség 
feltétlenül egy teljesen „egész, mindenki által érthető nyelvre”, hiszen a kereskedelem kapcsán 
elég volt néhány kifejezést kiemelni. Így kialakultak, majd később berögződtek a köztudatba 
azok a sajátos kifejezések, melyek a kereskedőket jellemezték, ugyanakkor ezeket a szavakat 
már nemcsak egy nemzet kereskedői értették, hanem egyre több ország lakosai, akik valami-
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lyen módon kapcsolatba kerültek a kofákkal. A mesterségek kialakulása és a középkori váro-
sok felvirágzása elősegítette és elmélyítette a folyamatot (Allen, 1999).

A XIX. században a szleng a modern városi élet részévé, és egyúttal a modern társadalom 
részévé vált. A szleng a sokarcú társadalom szerveződéséből jött létre, és elősegítette az egyes 
társadalmi csoportok közötti erőviszonyok fennmaradását és változását. Az összetettség, a 
pluralitás és a modern társadalom kulturális termékeként nevezhetjük meg a szlenget. Kez-
detben – mint ahogyan arról már írtam – a tolvajok nyelveként aposztrofálták, azonban nem 
sokkal később már az alacsony kultúrák és szubkultúrák szókincsének megjelölésére szolgált. 
1890 környékén már a mai értelemben használatos fogalomként használták a szlenget, a 
sztenderd alatti nyelvi szintre vonatkozott, amely alacsony szintről származott. Azonban az 
idő múlásával egyre szélesebb rétegek sajátították el a szleng csoportjába tartozó jellegzetes 
szavakat, kifejezéseket, így az eredetileg egyes szubkultúrák által birtokolt szleng többé már 
nem volt az adott csoport sajátja (Allen 1999).

A szleng a történelem folyamán általában a városhoz, a városi élethez volt köthető. Ez 
sajátosságából ered, ami egyben bizonyítja, hogy a kultúrák találkozása, az egymás mellett 
élés, vagy akár a túlzsúfoltság a szleng kialakulásának melegágya lehet. Szociológiai értel-
mezésben azt mondhatjuk, hogy a szleng a köznapi nyelv urbánus része, amelynek számos 
indítékát és tárgyát a városi környezet jelenti, amely sokrétűségével hozzájárul a folyamat 
kialakulásához és a változáshoz egyaránt. A szleng ebben a környezetben képes megújítani 
önmagát (Allen 1999).

Szleng és kultúra

A fogalom meghatározása után a következő kérdést vethetjük fel: hogyan értelmezzük, 
milyen szempontból vizsgáljuk a szlenget? Mivel a társadalomba beágyazódó folyamatról 
van szó, mindenképpen érdekes lehet a kultúra szempontjából vizsgálni a jelenséget. A be-
szédmódban nyilvánvalóan visszatükröződik az adott csoport kultúrája, viszont izgalmasabbá 
válik a dolog, ha a társadalom egyre szélesebb rétege kezdi használni a szóban forgó kifeje-
zéseket..

A kultúrának a szlengben való tükröződése Vlagyimir Jelisztratov szerint is létezik, sőt 
gyakran ez alapján ítélnek meg vagy ítélnek el egy társadalmi csoportot. „A szlenget általában 
a priori olyasvalaminek tekintik, ami kívül esik a hivatalos kultúra keretein. (…) S ha egyes 
szlengeknek (például a bohém művészeknek) el is ismerik létjogosultságát, másokat kizárólag 
a gonosz és az antikultúra aurájában láttatnak (az alvilági argó)” (Jelisztratov, 1998: 14). 
Tehát legtöbbször azonosítják a szleng használóit és a szlenget: a használó megítélésétől függ 
a szleng elfogadottsága, amely bizonyos esetekben megengedő (pl. diákság, katonaság), de 
sokszor inkább negatív (pl. bűnözők, deviáns csoportok). 

A valóság viszont ennél sokrétűbb. A nyelv fejlődésének egyes szakaszaiban minden ösz-
szekeveredik, a világirodalom nagyjainak munkáit is ideértve, és a végtermék egy olyan 
nyelvi eszköztár, amely nem csupán az alulról jövőt tartalmazza. Ennek fényében a szlengeket 
nem csak a társadalom alsóbb rétegeiben elhelyezkedők használják, az egyetemistáknak, ta-
nároknak, ügyészeknek, bankároknak is lehet szlengjük, sőt, a csoportok között gyakran át-
fedések vannak (Jelisztratov 1998).

A szleng és a kultúra kapcsán elmondhatjuk, hogy a szleng birtoklóit nem feltétlenül lehet 
besorolni az alacsony kultúrába tartozó egyénekhez. Mivel a szleng nem korlátozódik minden 
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esetben egy szubkultúrához, nem feltétlenül kizárólagos. Tévhit, hogy a szóban forgó kifeje-
zések csupán az alacsony társadalmi rétegekbe tartozók és az „alacsony kultúrával” rendel-
kezők esetében figyelhető meg. Ebben az értelemben nem is lehet különbséget tenni kultúra 
és kultúra között, hiszen egyediségük, és talán pont a különleges kifejezéseik miatt nem ösz-
szehasonlíthatóak. 

A szleng interakciós használata

A szlenget olyan társadalmi interakciók során használják, melyek előrevetítik a szleng 
szélesebb értelemben vett szociológiáját. Olyan nyelvhasználati szint ez, amely a különbsé-
geken alapuló, gyakran hierarchikusan rétegződő szerepeket kívánja szemléltetni. A társadal-
mi szembenállás nyelveként lehet megnevezni, amelyet egyrészt az elit, másfelől az alantas 
szleng formájában érhetünk nyomon. A szubkulturális ellenállásban klasszikus eszköznek 
számít, azonban nem figyeltek oda rá különösképp. Arra szolgál, hogy jelezze az elkülönülést 
a finom, úri társadalomtól és annak nyelvi eszköztárától. Gyakran megbotránkoztatással jár, 
hiszen egyrészt pszichológiai funkciója is van, nem kizárólag nyelvi vagy esztétikai. A társa-
dalmi szembenállás kinyilvánítására az egyik legalkalmasabb eszköz, erősségében viszont 
különbséget tehetünk. Megkülönböztetünk agresszív, nyílt szembenállást vagy szembeszegü-
lést, amely durva kifejezéseket használ, ugyanakkor a legfinomabb fricskák vagy a bomlasz-
tások jelentik a másik végletet (Allen 1999).

Adott szubkultúra szavainak használata lehetőséget kínál, hogy új kapcsolatokat, csator-
nákat alakítsunk ki egy társalgásban, vagy elszakadjunk a fő irányvonaltól. A szlenget általá-
ban arra használjuk, hogy alacsonyabbra vagy oldalra toljuk a társalgás nyelvi kifejezésmód-
jait. Társadalmi hasznosság szempontjából a szleng, bomlasztó retorikája miatt fontos, amely 
segítségével a társalgás regiszterét alacsonyabb színvonalra lehet hozni (Allen 1999).

A modern társadalmak interakcióinak skáláját egyértelműen szélesíti egy szleng, hiszen 
felismerhetővé teszi a csoporteredetet és jelleget. Más szubkultúrák beszédének ismerete a 
városi élet rutinja lehet azok számára, akik az urbánus sokszínűségben élik hétköznapjaikat. 
Ha rendelkezünk ilyesfajta tudással, az gyakran előnyt is jelenthet, mivel segítségével meg-
érthetjük azt, amit korábban nem tudtunk megfelelően értelmezni. A tömeges egymás mellett 
élés, a nagyvárosi lét megfelelő terepet biztosít sokféle interakciós játékra, megtévesztésre 
vagy akár identitáscserére. Gyakran a manipuláció eszközeként használatos, melyet azért 
vetnek be használóik, hogy a róluk kialakított képet mesterségesen torzítsák. A szlenget pél-
dául arra is lehet használni, hogy a társaságban azt a látszatot keltsük, hogy tagjai vagyunk 
egy bizalmas körnek, birtokában vagyunk különleges információnak (Allen 1999).

A szleng társadalmi funkciója vitathatatlan. A társalgás, nyelvhasználat színterén jelenik 
meg, a figyelemfelkeltéstől az elhatárolódásig terjed a skálája. Mindenképpen csoportképző 
hatásról beszélünk, hiszen a kommunikáció módjának vonalán rendezi egységekbe az embe-
reket. Gyakran a szubkultúrák saját, belső, zárt nyelvezetéről van szó, azonban nem ritka, 
hogy szélesebb körben is használatos, elsősorban társadalmi funkciója miatt választják az 
emberek.
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A szleng a 20. század végén

A múltban a szlenget gyakrabban használták férfiak, mint nők, emellett a fiatalok körében 
is sokkal népszerűbb és elfogadottabb volt, mint az idősebb korosztályok esetében. Ezután 
azt mondhatjuk, hogy az általános szleng a fiatal férfiak szubkultúrájának szókincse volt, és 
ennek a kultúrának a sajátos valóságfelfogását tükrözte (Allen 1999).

A helyzet mára azonban természetesen változott. A történeti szleng nagy része vitathatat-
lanul a férfiak stresszes világából származik, a bárok, bordélyok, hadsereg és a deviáns szub-
kultúrák területéről. Szociolingvisták szerint a nők az 1970-es évekig ritkábban használták a 
szlenget, az nagyrészt a férfiak sajátja volt, zárt rendszert alkotva. Mára a gyökeres társadal-
mi változások melléktermékeként ez is megváltozott. A nők olyan állásokat töltenek be, me-
lyeket korábban csak férfiak, így olyan élethelyzetekbe és konfliktusokba keverednek, ahol 
elfogadott a szleng használata. A folyamat a férfiak szlengjére is elevenítő hatással van. Nem 
okoz megdöbbenést az obszcén kifejezések használata sem (a nők körében sem), ami koráb-
ban elképzelhetetlen volt. Korábban a vulgaritás a férfiak nyelvhasználatára korlátozódott, 
amely mára kezdi elveszíteni izolált jellegét. Ugyanakkor általánosságban még mindig el-
mondható, hogy a szleng továbbra is megmaradt a társadalom fiatal férfi és nő tagjai számára. 
A kulturális határok is meggyengültek, ide értve az etnikai, osztály- és életviteli kereteket is 
(Allen 1999).

A kulturális és nyelvi változásoknak köszönhetően a szleng már sokkal elfogadottabb, nem 
ütközik a régi társadalmi kategóriák kereteibe. Korábban a szleng a lázadás és a meghökken-
tés eszköze volt, mára azonban a falak leomlottak és nem okoz megdöbbenést társadalmi 
jelenlétük. Az 1990-es években a deviáns csoportnak számító normák egy részét átvette a 
„normális társadalom” is, ezzel beágyazva azokat a köztudatba. A társadalmi rend és hierarchia 
folyamatosan termeli az újabb és újabb szlengeket, így valószínűleg a dolog társadalmi sze-
repe a jövőben is meg fog maradni (Allen 1999).

Beszámoló a résztvevő megfigyelések tapasztalatai 

1. házibulik, csoPortok, rítusok

Mint ahogyan már említettem, két házibuliban vettem részt azzal a céllal, hogy résztvevő 
megfigyelést végezzek. Kutatásom fő célja a szóhasználatban megfigyelhető jellegzetes kife-
jezések, ezen belül is az ifjúsági szleng gyűjtése volt. A befolyásolás elkerülése végett kutatói 
részvételemet és valódi célomat nem fedtem fel a megfigyelt csoportokban. A megfigyelésre 
mindkét alkalommal egy-egy albérletben került sor, amely helyet adott a fiataloknak a beszél-
getésekre. Úgy gondolom fontos megemlíteni, hogy a buli előtti „alapozás”1, iszogatás szín-
tereként is funkcionáltak ezek a helyek. Sok házibuliban vettem már részt, emiatt úgy gondo-
lom, hogy „átlagosnak” tekinthető mindkét este, vagyis vegyesen jelentek meg fiúk és lányok, 
csoporttársak és haverok, debreceniek és kollégisták vagy más albérletben élők egyaránt. 

Az esték folyamán figyelemmel kísértem a párbeszédeket, koncentrálva az itt megjelenő 
szlengre. A buli után lejegyzeteltem az eredményeket, majd témák szerint csoportosítottam 

. 1 A kifejezés bővebb magyarázatát lásd a jelen kötet egy másik tanulmányában: Dojcsák, Sőrés: A politika 
reprezentációja a Campuson innen és túl. 
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azokat. Igyekeztem kialakítani valamilyen koncepciót, amely szerint vizsgálódhatok, hiszen 
az önmagában nem jelent sokat, hogy elhangzanak olyan kifejezések, amelyeket szlengként 
értelmezhetünk. Ezért a nem, az egyetemi karok, valamint az alkoholmennyiség és minőség 
tükrében próbáltam rendszerezni az elhangzottakat. Az utóbbi kategória meglepőnek tűnhet, 
nagy valószínűséggel ilyen jellegű kutatás még nem történt, viszont az előző évi megfigyelé-
semre alapozva – amely az egyetemisták csoportképző tényezőit vizsgálta – mégis bevettem 
a szempontok közé. Ott ugyanis megfigyelhető volt egyfajta elkülönülés a fogyasztásban, 
amely egyrészt természetesen az anyagiakkal volt összefüggésben, másrészt viszont talán a 
résztvevők kulturális szintjét is tükrözte, legalábbis ezt kívánták szemléltetni vele. Úgy gon-
doltam, hogy jelen esetben is érdekes megfigyelési szempont lehet, természetesen csak kísér-
leti jelleggel, hiszen nem szabad elfelejteni, hogy ilyen jellegű tudományos kutatás nem történt, 
kis rosszindulattal azt is mondhatnám, hogy megalapozatlanul került be a szempontok közé. 

Először, szeretném leírni az este menetrendjét, rávilágítani, hogy milyen környezetben, 
hangulatban zajlottak az összejövetelek. Ezután a beszélgetésekben előjövő témákról szeret-
nék írni néhány sort, majd kategóriába helyezni azokat. Végül pedig a témák során elhangzott 
szleng kifejezéseket szeretném csoportba szedni. Megfigyelési szempontjaim egyrészt ma-
gyarázó változói lehetnek a kutatásnak. Külön-külön írom le az esték forgatókönyvét, aztán 
pedig.áttérek.a.témák.elemzésére.

Az első estén történő résztvevői megfigyelésem nagyban hasonlított az egy évvel ezelőt-
tire, de azt is mondhatnám, hogy kísértetiesen, egy-két szereplő kicserélődésétől eltekintve. 
A feladatom az volt, hogy megvizsgáljak egy csoportot és néhány fontosabb szempont szerint 
próbáljam megfigyelni az itt lejátszódó tevékenységeket. Esetemben nem kellett túl messzire 
menni, ugyanis közvetve kapcsolatban állok egy ilyen egyetemistákból álló csoporttal. A tagok 
minden héten, általában szerdán összejönnek és szisztematikus módszerek alkalmazásával 
lerészegednek. Egy 10-15 fős társaságra kell gondolni, akik a szórakozás kedvéért ilyen for-
mában múlatják az idejüket. A jelenlévők közül mindenki egyetemista volt. A résztvevők a 
Lovarda nevű szórakozóhelyen való kibontakozást megalapozandó találkoznak menetrend-
szerűen szerda este. A leggyakrabban egy albérletet választanak ki helyszínül. 

Én is így kerültem a csoportba. Már korábban voltam a társasággal szórakozni, így a ta-
gokat többé-kevésbé ismertem. A meghívás szerint alkalomhoz illő öltözetben és alkalomhoz 
illő alkohollal kellett megjelenni.  Ez azt jelentette, hogy mindenki abban jön, és azt iszik, 
amit szeret. Este fél kilenc és tíz óra között érkeztek a résztvevők. Én már az elejétől jelen 
voltam, hogy minél jobb és pontosabb megfigyelést végezhessek. A kezdeti beszélgetések 
során kiderült, hogy a csoport magvát egy 8-10 fős társaság alkotja, akik csak nagyon ritka 
esetekben maradnak ki az összejövetelekből. A tagok folyamatosan szállingóztak és töltötték 
meg hangulattal a lakást. A fiúk és lányok aránya nagyjából egyenlő volt, releváns különbség 
csak a fogyasztás mennyiségében mutatkozott. Mindenki a saját, hozott italát fogyasztotta, 
illetve voltak 2-3 fős kisebb csoportok, akik közösen vásárolt italt fogyasztottak. A paletta 
elég széles volt. Akinek az egyetemisták alkoholfogyasztásáról van bármiféle elképzelése, az 
könnyen kitalálhatja, hogy nem a minőség volt az elsődleges szempont a választásnál. A 
legtöbben vörösboros kólát fogyasztottak, de a vodka is népszerű volt, ezen kívül whiskey is 
megtalálható volt, de itt sem kell a legismertebb márkákra gondolni. Én természetesen nem 
osztottam meg a többiekkel, hogy egy megfigyelést végzek, nehogy ez megzavarja az alanyo-
kat és esetleg a megszokottól eltérően viselkedjenek, ugyanis a célom az volt, hogy minél 
reálisabb képet kapjak a belső mechanizmusról és szóhasználati sajátosságokról.
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A helyszínről is szeretnék néhány sort írni. Már az elején elmondták, hogy a legtöbb eset-
ben, abban a lakásban tartják a bulikat, ahol éppen mi is voltunk. A hely tehát szinte állandó-
nak tekinthető, ami szintén vonzza az embereket, hiszen tudják, hogy ott biztosan lesz vala-
miféle összejövetel és valószínűleg jól fognak szórakozni. Azt is elmondták a megfigyeltek, 
hogy volt rá példa, hogy nem ebben az albérletben tartották a „melegítést” és ennek követ-
keztében, sokkal kevesebben jelentek meg, sokan más helyet és társaságot választottak. 

Elég sokféle téma merült fel, ami az idő előrehaladtával egyre nehezebben volt követhető. 
Az este elején az egyik szobában futballmeccset néztek, tehát itt általában sporttal illetve 
nemzetiségekkel kapcsolatos témák merültek fel. A többi helyiségében elszórtan helyezkedtek 
el az alanyok. A konyhában készültek az italok és eközben egyre jobb hangulatba sodródtunk. 
Aztán később komolyabb témák is előkerültek, a férfi-nő közötti kapcsolatok, a tanulás, sőt, 
olykor-olykor különböző kulturális témák. Egészen hosszú ideig volt központi téma a politi-
ka. Szerencsére a témák vonalán egészen jól kihámozható és nyomon követhető, hogy milyen, 
az ifjúsági szlengre jellemző szavak hangzottak el az este folyamán, melyeket részben ma-
gyaráznak a fent ismertetett változóim vagy szempontjaim, vagyis a nem, az egyetemi karok 
és az alkohol mennyisége, minősége. A letisztult eredményeket azonban későbbre tartogatom, 
először lássuk, hogyan alakult a másik este!

A második estén való részvételt nem előzte meg nagy tervezés, szinte az utolsó pillanatban 
kaptam meghívást. Az egyik felsőbb éves barátom hívott meg az összejövetelre, amely az 
előzővel ellentétben nem szerdán, hanem szombaton került megrendezésre. Bár egy-két évvel 
idősebb korosztályról volt szó, az első alkalomhoz hasonlóan, a fiúk és a lányok aránya ki-
egyenlített volt, viszont itt kisebb létszámban voltunk jelen, az este különböző részeitől füg-
gően 7-10 embert kell érteni résztvevők száma alatt. A cél itt is az alapozás volt, mivel a há-
zibuli után átmentünk egy szórakozóhelyre. A résztvevők körülbelül nyolc és kilenc óra között 
érkeztek, de volt olyan is, aki később jött, illetve aki nem maradt végig. 

Érdekes különbség, hogy a második házibuli helyszíne nem annyira meghatározó, sokkal 
inkább a barátság tartja össze a társaságot. Azonban részben magyarázat a dologra, hogy a 
szomszédok kevésbé tolerálják az ilyesfajta szórakozást, így ritkán, és akkor is előzetes beje-
lentéssel szerveznek visszafogott mulatozásokat. Kiderült, hogy a résztvevők rendkívül vál-
tozatos helyszíneken szoktak szórakozni vagy éppenséggel melegíteni, a kávézók, kocsmák 
világában járatosak, és ha az időjárás lehetővé teszi parkokban, játszótereken töltik el idejüket, 
beszélgetnek és alkoholt fogyasztanak.

A résztvevők közül mindenki egyetemista volt, néhányan csoporttársak, azonban akadtak 
más egyetemi karokról érkezők is, így szerencsére a megfigyelési koncepciómon nem kellett 
változtatni, ráadásul nagyszerűen összehasonlíthatóvá vált a két este, az előzetesen kidolgozott 
témáknak és magyarázó változóknak köszönhetően. Italok és fogyasztás tekintetében itt is az 
egyetemista attitűd dominált, nem a minőség volt az elsődleges, ugyanakkor meg kell jegyez-
ni, hogy többféle italt lehetett fogyasztani, ilyenek voltak a vodka, whiskey, gyomorkeserű 
(pl. Unicum), pezsgő és különféle sörök. Úgy gondolom, érdemes leírni, hogy az egyik részt-
vevő lány nagyon finom és ízletes koktélokat kevert, amely már-már a hedonizmus határát 
súrolta, pláne ha figyelembe vesszük az egyetemisták alkoholfogyasztásának alacsony minő-
ségi kritériumait. Jól látszott, hogy egy összeszokott társaságról van szó, akik nagyon jó 
hangulatban tudják múlatni az időt. 

A szóba kerülő témákat természetesen figyelgettem, hogy ezek vonalán tudjam összeha-
sonlítani az elhangzó ifjúsági szófordulatokat a másik házibuli alanyai által produkált ered-
ményekkel. Kezdetben inkább „semleges” vagy könnyed témák kerültek előtérbe, illetve az 
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alkohollal kapcsolatos kijelentések töltötték ki a csendet. Már itt is megfigyelhető volt egy-két 
nem mindennapinak nevezhető kifejezés. Az idő múlásával és a különféle alkoholok pusztí-
tásával előkerült a politika, amely egy jelentékenyebb időintervallumot szakított ki magának 
az estéből. Később természetesen jöttek a fiús-lányos témák, a nagy csajozásokról, nagy fiú-
zásokról szóló történetek, amelyek esetében úgy éreztem, hogy nem először mesélt történe-
tekről van szó, a társaságban jelenlévők nagy része előre tudta, hogy mi fog következni, sőt, 
ugratták is egymást a kalandosabbnál kalandosabb történetekkel. 

Szóba került az egyetemi élet mint téma, amely kapcsán érintőlegesen a kultúra, még inkább 
a kulturális fogyasztás témája is felszínre tört. Ennek kapcsán érdemes megjegyezni, hogy bár 
nem tudtam szlenget megfigyelni, viszont jól látszott, az egy-két év különbség a két megfigyelt 
társaság között, ugyanis a második esetben megfigyeltek sokkal fontosabbnak tartják ezeket 
a dolgokat, valamint érettebben gondolkodnak a témáról. A témák az este végére egybefolytak, 
ami nem feltétlenül az elfogyasztott alkoholmennyiséggel van egyenes összefüggésben (azon-
ban mindenképpen jó indikátora), hanem a kialakuló 2-3 fős csoportok nem tették lehetővé a 
további megfigyelést, nyilván igyekeztem mindegyik beszélgetésben hosszabb-rövidebb ide-
ig részt venni, azonban a feladat lehetetlennek bizonyult. Összességében azonban úgy gon-
dolom, hogy hasznosan telt el mindkét este, sikerült diáknyelvi jellegzetességeket gyűjteni, 
sőt, azokat témák mentén csoportokba rendezni. A következőkben ezeket szeretném bemutat-
ni, valamint a két házibuli eredményeit összehasonlítani.

2. a házibulik szleNgje

Két rendszer alapján szedem csokorba az elhangzott tipikus kifejezéseket. Egyrészt az 
esték folyamán szóba kerülő témák alapján, vagyis a futball, politika, férfi-nő közötti kapcso-
lat, tanulás, kultúra, másrészt pedig a független, vagy magyarázó változók, tehát a nem, egye-
temi kar és az alkohol mennyisége/minősége szempontjából. Szeretném megjegyezni, hogy 
sok esetben nehéz volt eldönteni, hogy mennyiben az egyetemisták sajátja a pont elhangzó 
kifejezés, ezért lehetnek hibák vagy pontatlanságok a prezentált eredményekben, mert nem 
határolhatóak el pontosan az ifjúság más rétegeinek nyelvhasználatától a hallgatóké. Az első 
szempontrendszer szerinti eredményeket a következő táblázat mutatja: 

1. táblázat
Jellegzetes kifejezések témák szerinti felosztásban

Szóba került témák Elhangzó jellegzetes kifejezések
1. házibuli 2. házibuli 1. házibuli 2. házibuli

futball - laszti, spori, letérdel, 
erőteljes szóviccek a 
játékosok neveivel, 
pl..minden.pénzét.

Drogba fekteti

-

politika kampi-progi, budmilltáskás, 
bajnok

lepapíroz, 
Nokia-doboz

férfi-nő közötti kapcsolat csaj, srác, intézés, kapcsi szűr, úszik, rámegy
tanulás fless, koalázik belenget, szenya
kultúra lájkol, Alföldis strasszos, jobbágy
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A kifejezések a felsorolt témák kapcsán hangzottak el, azonban nem kizárólag ebben a 
kontextusban értelmezhető az összes. Úgy gondolom, hogy egy-két fogalom jelentését tisz-
táznunk kell. Voltak számomra is új fogalmak, ezek jelentését utólag megkérdeztem. A letér-
del, azt jelenti, hogy megtorpan, megtörik a lendület. Éppen akkor hangzott el, amikor fut-
ballmeccs közben az amúgy is vezető csapat belőtte a második gólját, ebben a pillanatban a 
hátrányban lévő csapat „letérdelt”. 

A következő nagy téma a politika, ahonnan szerintem érdemes kiemelni néhány kifejezést. 
Az első ilyen a „kampi-progi”, egyszerű rövidítésről van szó (kampány program). Az egyik 
lány szájából hangzott el a kifejezés, miközben önfeledten érvelt álláspontja mellett. A „bud-
milltáskás” kifejezés számomra is ismeretlen volt, mint később kiderült azt jelenti, hogy akit 
illetnek vele, alacsonyabb társadalmi rétegbe tartozik, és az iskolából megmaradt hátizsák 
szemlélteti a kicsinyességét és jelentéktelenségét. A bajnok kifejezés egyszerű, a párt élén álló 
személyeket szimbolizálja. A lepapíroz és a Nokia-doboz kifejezések a korrupciót pendítik 
meg. Míg az első kifejezés a dokumentáció általi valóság elferdítésére utal, a Nokia-doboz 
meghonosítását Hagyó Miklós érdemei közé lehet sorolni, amely a korrupcióra tesz lehelet-
finom utalást. 

A férfi-nő kapcsolat témamegjelölés lehetett volna pontosabb is, azonban a fogalmak alap-
ján úgy gondoltam, hogy tanácsosabb tágabbra hagyni a kategóriát. Az intézés kifejezés azt 
jelenti, hogy szerez magának egy lányt vagy egy fiút vagy szórakozóhelyen, véletlenszerűen, 
vagy külső segítő („kerítő”) által. A szűr, úszik, rámegy szavak az udvarlás erőteljesebb for-
máját hivatottak kifejezni. Általában alkoholos bódultság alatt történő folyamatokról van szó. 
A „szűr”-nek árnyaltabb értelmezése is létezik, hiszen itt a kommunikáción van a hangsúly, 
a szöveg minőségére, helytállására, poénosságára is utalhat. 

A tanulás kapcsán szintén érdekes és olykor mulatságos szleng kifejezésekkel találhattam 
szemben magam. A „fless” elsősorban az élményben való részvételt jelenti, azonban használ-
ják a másnaposság során előforduló lassúság, valamint az ekkor tapasztalható körülöttünk 
lévő dolgok normálistól eltérő értékelésére. A „koalázik” kifejezés egyértelműen az egyete-
misták sajátja. Akkor fordul elő, amikor huzamosabb ideig nem csinál semmit valaki, csak 
egyik helyről átvándorol a másikra, hogy ott is hemperegjen egy kicsit. Konkrét cél nélkül 
múlatja az idejét. A „belenget” kifejezés a túl nagy elvárásokat jelenti, amelyeket nem mindig 
könnyű teljesíteni. A „szenya” az egyes tárgyaknál előforduló akadályokba ütközést jelenti, 
valamint az alapos vizsgáztató jelzőjeként értelmezhető. 

A kultúra kapcsán is úgy gondolom, hogy meg kell magyarázni néhány szlenget. Talán ez 
volt az a kategória, ahol az elhangzó kifejezések más témakörbe is beleillettek volna, viszont 
megfigyelésem egyik szempontja az volt, hogy milyen téma kapcsán hangzanak el az ominó-
zus kifejezések. A „lájkol” azt jelenti, hogy kedvel, szeret valakit/valamit. Az „Alföldis” ki-
fejezés a színész, rendező és igazgatóra, és az ő politikai beállítottságára, valamint „túlzott 
liberalizmusára” utal. A strasszos kifejezés az elismerendő személyt jelöli, aki példaként áll 
a társadalom előtt. A jobbágy pedig a faragatlanságot vagy közönségességet fedi.

Sokféle kifejezés hangzott el, gyakran nem egyértelmű, hogy ezek mennyiben az egyete-
misták sajátjai, viszont mindenképpen használatban vannak. Igyekeztem témák szerint ren-
dezni a fogalmakat, azonban nyilvánvalóan vannak átfedések. Az igazán izgalmas összefüg-
gések viszont még csak most következnek, hiszen a szlenget érdemes megvizsgálni a másik 
megfigyelési szempontom alapján is, vagyis a nem, egyetemi kar és a fogyasztott alkohol 
mennyisége és minősége szempontjából. A nemmel kapcsolatos összefüggéseket a következő 
táblázatban mutatom be:
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2. táblázat
Megfigyelt szleng kifejezések nemek szerinti eloszlása

Férfi laszti, spori, letérdel, budmilltáskás, bajnok, Nokia-doboz, intézés, szűr, rámegy, fless, 
koalázik, Alföldis

Nő kampi-progi, lepapíroz, csaj, srác, kapcsi, úszik, belenget, szenya, lájkol, strasszos, 
jobbágy

A kifejezéseket első elhangzásuk szempontjából soroltam be, vagyis, hogy fiú vagy lány 
használta először a kifejezést, ennek értelmében átfedések nincsenek. Egyértelműen látszik, 
hogy a sporttal kapcsolatos kifejezéseket a fiúk használták, a férfi-nő kapcsolathoz tartozó 
szleng szavakat viszont a lányok említették először. Ez a megállapítás a témák preferálására 
is utal. 

Három egyetemi karról voltak résztvevők a házibulikon, az ezzel kapcsolatos összefüggé-
seket az alábbi táblázatban láthatjuk:

3. táblázat
Megfigyelt szleng kifejezések egyetemi karok szerinti bontásban

Bölcsészettudományi 
Kar

budmilltáskás, bajnok, rámegy, fless, koalázik, Alföldis, lepapíroz, 
belenget

Természettudományi 
Kar laszti, letérdel, intézés, szűr, úszik, szenya, jobbágy 

Állam- és Jogtudományi 
Kar spori, Nokia-doboz, kampi-progi, kapcsi, csaj, srác, lájkol, strasszos

Különösebben érdekes összefüggést nem vélek felfedezni. Azt elmondhatjuk, hogy a fér-
fi-nő téma kapcsán elhangzott szlenget nagyrészt az Állam- és Jogtudományi Karról érkezők-
nek köszönhetjük, viszont nagy valószínűséggel ennek egy nagyon egyszerű magyarázata van, 
mégpedig, hogy innen csak lányok érkeztek. A Természettudományi Karhoz tartozó egyete-
misták használták a focis szlenget, viszont ennek is hasonlóan egyszerű a magyarázata, hiszen 
nagyrészt fiúk jöttek erről a karról, és ők nézték a meccset. 

Végül pedig a legképlékenyebb kategorizálást mutatom be. Az elfogyasztott alkohol meny-
nyisége/minősége kapcsán nehéz volt létrehozni a csoportokat. A problémát úgy oldottam 
meg, hogy megnéztem mi volt a felhozatal alkoholok terén, és ezután megpróbáltam elkülö-
níteni azokat. Az alkohol elfogyasztásának mennyiségét lehetetlen volt figyelemmel kísérni, 
ezért ezt kihagytam a szempontrendszerből, így redukálva le a dolgot a minőségre. A követ-
kező eredményre jutottam:

4. táblázat
Megfigyelt szleng kifejezések a fogyasztott alkohol minősége szerinti bontásban

Sör fless, lepapíroz, laszti, letérdel, úszik, jobbágy , spori
Vörösboros 
kóla koalázik, szűr, Nokia-doboz

Rövid 
(kommersz) budmilltáskás, intézés

Rövid (egyéb) bajnok, rámegy
Koktél Alföldis, belenget, szenya, kampi-progi, kapcsi, csaj, srác, lájkol, strasszos
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A sörfogyasztók használták a futballal kapcsolatos szlenget, ezen kívül még jól kirajzoló-
dik, hogy a koktélfogyasztók mondták a férfi-nő kapcsolat szlengjét. Az eredményt nagy 
valószínűséggel itt is a nem magyarázza.

3. camPus fesztivál

Sajnos, a fesztiválon végzett megfigyelések alkalmával nem vehettem figyelembe annyi 
szempontot, mint a házibulis vizsgálódás során, hiszen itt idegen emberekről, felületes isme-
retségekről, lazább dialógusszerkezetekről, illetve témákról volt szó. Egészen pontosan arra 
gondolok, hogy egy-egy megfigyelés alkalmával még az is nehéznek bizonyult, hogy a kört 
kizárólag egyetemistákra szűkítsem, arra nem is gondoltam, hogy esetleg a későbbi feldolgo-
zás érdekében egyetemi karok szerint is különbséget tegyek a megfigyelt fesztiválozók között. 
A fogyasztott alkohol minőségét tekintve kísérletet sem tettem a szelekcióra, a helyzet egészen 
kaotikusnak tűnt, ha ebből a szemszögből közelítjük meg a témát. Éppen ezért a nemek sze-
rinti bontás maradt az elsődleges megfigyelési szempont, viszont jogosan van némi hiányér-
zetünk! Kevésnek tartottam egy szempontot, viszont a terep különlegessége miatt sok más 
perspektívát is ki kellett zárnom. Kompromisszumos megoldásként arra jutottam, hogy azt 
próbálom leírni vagy megfigyelni, hogy a szlenget beszélők, használók mennyire alkotnak 
egy társaságot. Arra voltam kíváncsi, hogy az ilyen jellegű kifejezéseknek van-e kizárólagos-
sága, előfordul-e, hogy valaki azért tagja vagy azért nem tagja egy társaságnak, mert beszéli 
vagy mert éppen nem beszéli az adott csoport nyelvét. 

A fesztivál három napig tartott, én mindhárom este rendületlenül dolgoztam és igyekeztem 
figyelni, teljes mértékben kihegyeztem magam az elhangzó diáknyelvi jellegzetességekre. Az 
esték után természetesen rögtön lejegyeztem az eredményeket, hogy semmi se vesszen kárba. 
Ennek köszönhetően most láthatjuk, hogy mivel is szembesültem a három este alatt.

Az első megfigyelési szempontom a nemek szerinti bontás volt. Ebben az esetben könnyű 
dolgom volt, hiszen nagy többségében egészen egyszerű eldönteni a fesztiválozókról, hogy 
melyik nemhez tartoznak. Itt is azt a szabályt követtem, hogy annak a személynek a nevéhez 
írom a kifejezést, akinek a szájából először elhangzott. Így a nemek közötti átfedéseket is 
kiszűrhetjük, hiszen minden esetben eldöntöttem, hogy kitől származik az adott szó. Ennek 
fényében a gyűjtött kifejezéseket a következő táblázatban mutatom be:

5. táblázat
Megfigyelt szleng kifejezések nemek szerinti bontásban

Férfi zseka, merénylet, bombázó, kajak, söricilin, szájkarate, Chuck Norris   
Nő fegyó, SP, frizbi, zsernyák, jard, fácse, fész, durva

A zseka és a zsernyák egyaránt rendőrt jelent. A merénylet kifejezést a Tankcsapda koncert 
után hallottam: „nagy merénylet volt” – azt jelenti, hogy a koncert igazán ütős és élvezetes 
volt. A bombázót talán már sokan hallottuk korábban is, ám itt nem az előnyös megjelenést 
fedi a kifejezés, hanem Dombi Tibor futballista becenevéről és vehemenciájáról van szó, így 
ezt olyan helyzetekre vagy viselkedésekre is használják, melyekben megmutatkozik a tempe-
ramentum, a virtus. A kajak szintén hasonló jelentéssel bír, azonban ezt a jó kiállásra, erős 
testalkatra is szokás használni. A „söricilin” a sör becézett változata, a helyzet azonban nem 
ilyen egyszerű. Másnapos állapotban egy „söricilin” rendbe rakhatja az ember szervezetét, 
kutyaharapást szőrével alapon. Szájkaratéról akkor van szó, ha valakik szópárbajt vívnak, és 
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mindezt magas színvonalon, igényesebbnél igényesebb szövegekkel átszőve. Chuck Norris 
neve jelzővé vált. Azokban az esetekben használják, amikor valami felülmúlhatatlan, felleb-
bezhetetlen. 

A „fegyó” kifejezést egy lány szájából hallottam először, aki éppen azon aggódott, hogy 
az előre megvásárolt alkoholt sikeresen be tudja csempészni a fesztivál területére. A „fegyó” 
nem más, mint a biztonsági őr, felügyelő. SP – Éder Krisztián énekesről van szó, lagymatag 
zenéje és stílusa miatt a feminin viselkedésre, metroszexuális jegyekre használják a szót. A 
frizbi a befolyásolhatóságot, illetve a kiforratlan személyiséget hivatott jelölni. A jard rendőrt 
jelent. A „fácse” és a „fész” kifejezés egyaránt a Facebook közösségi oldal becézett változata. 
Végül elérkeztünk a lányok körében oly kedvelt és sűrűn használt kifejezéshez, a „durvához”. 
Ezt tulajdonképpen bármire rá lehet mondani, ami megdöbbenő, figyelemfelkeltő vagy egy 
kicsit is elüt az átlagostól. A fesztivál alatt találkozni lehetett igazán durva arcokkal, durva 
piákkal és durva zenékkel, azonban az újítást a „durva műfaj” kifejezésben érzem.

Azt lehet mondani, hogy nagyjából egyenlő arányban fordult elő a szleng használata a 
fiúknál és a lányoknál. Tartalmukat tekintve számtalan megközelítés lehetséges, azonban azt 
mindenképpen figyelembe kell venni, hogy a fenti kategorizálás nem a szleng szavak kiala-
kulásának forrását jelöli, csupán azt, hogy kinek a szájából hangzott el az adott szó. Talán azt 
kiemelhetjük, hogy a közösségi oldallal kapcsolatos szleng inkább a lányok körében volt 
népszerű, ők egyébként egészen sokat beszélgettek a témáról az egyik este folyamán. Elkép-
zelhetőnek tartom, hogy a lányok gyakrabban látogatják a Facebookot, azonban ebből sem-
milyen jellegű következtetést vagy általánosítást nem szabad levonni. 

A másik megfigyelési szempontommal arra kerestem a választ, hogy a szleng jelent-e 
csoportkohéziót, illetve van-e kizárólagossága. Az eredmények az én megfigyelésem során 
meglehetősen egyértelműek voltak. Azok a fesztiválozók, akik gyakran és gazdag szókinccsel 
használnak szlenget, sokkal inkább barátkoznak vagy ismerkednek hasonló stílusú emberek-
kel. Kizárólagosságról azonban szó sem volt, a megfigyelt alanyaim teljesen nyitottak voltak 
mindenféle külső ingerre és új dologra. Ennek köszönhetően léphettem kapcsolatba velük én 
is..

Összefoglalás

Dolgozatomban az egyetemisták által használt szlenggel és jellegzetes kifejezésekkel fog-
lalkoztam. Az első részben igyekeztem áttekinteni a munkámmal kapcsolatos irodalmakat, 
valamint tisztázni a szleng fogalmát. Ezután a kialakulásáról, eredetéről írtam néhány sort, 
majd a szleng és a kultúra kapcsolatát mutattam be. Az interakciós használat tárgyalása után 
szót ejtettem a szleng napjainkban való értelmezéséről, mibenlétéről. 

Ezután a résztvevő megfigyelésem eredményeit mutattam be. Két házibuliban és egy há-
romnapos zenei fesztiválon vettem részt, melyek során sikerült a kutatásomra vonatkozó, 
érdekes és értékes információkat gyűjteni. A megfigyelt és lejegyzett jellegzetes kifejezéseket 
csoportokba rendeztem. Kétféle szempontrendszert használtam a vizsgálatnál. Először, fel-
merülő témák szerinti bontásban láthattuk a szleng kifejezéseket, majd a nem, egyetemi kar, 
és alkohol minősége szerinti kategóriákban. Kiderült, hogy létező jelenségről van szó, vagy-
is az egyetemisták igenis használnak ilyen jellegű szavakat, sőt azt is kijelenthetjük, hogy a 
legkülönfélébb témákban is előfordulnak. 
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A másik kategorizálás eredményei is mindenképpen érdekesek. A nemek szerinti táblázat-
ból például kiderül, hogy a lányok egyáltalán nincsenek hátrányban ilyen téren, nagyjából 
kiegyenlített arányról beszélhetünk. Úgy látszik, hogy a dolgozat elején feldolgozott iroda-
lomból vett megállapítás igaz, vagyis mára eltűntek a szleng használatában megfigyelhető 
nemek közötti különbségek, nyoma sincs annak, hogy kizárólag a férfiak jellegzetes kifeje-
zési.eszköztáráról.lenne.szó..

Az egyetemi karok és az alkohol minősége szerinti bontásban feltételezésem szerint nagy 
magyarázó ereje van a nemnek, így messzemenő következtetéseket nem lehet levonni. Viszont 
a nagyjából egyenlő eloszlás szintén azt a megállapítást támasztja alá, miszerint az egyete-
misták esetében általánosan elterjedt jelenség a szleng használata. További érdemi következ-
tetések levonásához újabb megfigyelések szükségesek, lehetőleg kibővített szempontrend-
szerrel. Érdemes lenne további magyarázó változókat alkalmazni, amelyekkel értelmezni és 
árnyalni tudnánk a kapott eredményeket. Kezdetleges kutatásnak azonban úgy gondolom, 
hogy nem haszontalanok a jelenlegi eredmények sem, sőt, egy átgondoltabb, szélesebb körben 
alkalmazott, más mintavételi eljárással lebonyolított kutatásnak akár alapjául is szolgálhat. 
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Harmati Edina, Zékány Erzsébet

A KOLLÉGIUM 
MINT CSOPORTKÉPZŐ TÉNYEZŐ

Bevezetés

A Debreceni Egyetem hallgatói különböző csoportképző tényezők mentén szerveződnek 
csoportokba. Ezek eredhetnek a szakból, közös érdeklődési körből, de abból is, hogy a diákok 
egy kollégiumban laknak. Az egyetemhez nagyon sok kollégiumi épület tartozik, ahol a kü-
lönböző diákok – akárcsak maguk a kollégiumok is –, igen sokszínű képet mutatnak. 

Néhány alapfogalom (kultúra, ifjúsági kultúra, szubkultúra, csoport és szórakozás) tisztá-
zása, és a kapcsolódó szakirodalom áttekintése után bemutatjuk a dolgozat egyik központi 
témáját képező kollégiumot, továbbá az ott élő hallgatók kulturális fogyasztásának és szóra-
kozási lehetőségeit. Ezt követi a vizsgálati eredményeink bemutatása. Egyrészt a Vámospér-
csi Úti Kollégium s az ott lakó hallgatók tipizáslására kerül sor résztvevő megfigyelések és 
hat, 2010-ben készített fókuszcsoportos interjú alapján, másrészt a kollégiumi életre vonat-
kozó előnyöket illetve hátrányokat igyekszünk feltárni az albérlettel szemben. Mindezt a 
Debreceni Egyetem Szociológia Tanszéke által szervezett, OTKA által támogatott Campus-lét 
Hallgatói Fórum hanganyagára alapozva tesszük. A 2010. április 21-én megrendezett,  fókusz-
csoportos módszeren alapuló irányított beszélgetésen az egyetem több karáról kb. 60 egyete-
mista.vett.részt..

Elméleti bevezető

A kultúra fogalmának definiálását nehezíti az a tény, hogy a történelem folyamán nem 
alakult ki egységes kultúrafelfogás. Kroeber és Kluckhohn 1952-ben 165 definíciót gyűjtött 
össze és azóta is sok született. A társadalomtudományok értelmezésében a fogalom sokkal 
szerteágazóbb, mint a hétköznapi szóhasználatban. Az átlagos ember számára a kultúra első-
sorban a művészi alkotásokat jelenti, mely a fogalom szűk értelmezését kínálja, „melynek 
középpontjában a művészetek, az ismeretek, és a társadalom különböző csoportjainak min-
dennapi magatartása, életmódja, életének minősége állnak” (Vitányi 1996)..Ám ez csupán 
kis szeletét adja ennek az igen tág fogalomnak. Hiszen a kultúra magába foglalja a tárgyakat, 
a normákat és az értékeket is, s ahogy Giddens meghatározásában olvashatjuk: „A kultúra az 
emberi társadalmi együttélés legsajátosabb jellemzője.” Vitányi Iván 1981-ben így fogalma-
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zott:.„a kultúra részben dolgokból (objektivációkból, értékekből), részben e dolgokkal kap-
csolatos tevékenységekből (magatartásformákból, viselkedésmintákból) áll, mindig egyszerre 
mindkettőből” (Vitányi 1981). Mindezek mélyen beleivódnak és hatnak az emberre, már 
életének első éveiben is.   A kultúra-felfogás történelmi koronként más és más, horizontálisan 
(az idő mentén), s vertikálisan (az egyes társadalmi rétegek és csoportok mentén) is folyama-
tos változásban van. „A posztmodern felfogás szerint nincs (és soha nem is volt) egyetlen 
kultúra, csak különálló kultúrák vannak, amelyek voltaképpen szubkultúrák” (Vitányi 
1996). 

.Kiemelt szerepet kell tulajdonítani az egyetemen megjelenő szubkultúráknak. Ennek leg-
főbb oka, az eddigi kutatások megállapították, hogy „a (hivatalos) ifjúsági kultúra és a szub-
kultúrák világa leképezi a társadalmi, kulturális egyenlőtlenségeket, sőt azok e közegben 
polarizáltabban is megjelennek” (Rácz 1989). A legjellemzőbb jegyei az életmódban, kap-
csolatokban, kulturális fogyasztásban nyilvánulnak meg: a zenében és az öltözködésben kü-
lönböző divatok formájában, a kapcsolatok terén a baráti és a kortárscsoporti kapcsolatok 
fontosabbá válásában a családi kapcsolatokkal szemben, a szabadidő-tevékenységekben, az 
ízlésben, a felnőtt értékekkel szembeni különállásban és az életstílus individuális megtapasz-
talásában. Különbségek figyelhetők meg nemi és etnikai, valamint osztály hovatartozás és 
iskolázottság szerint, illetve különbözőség jön létre kulturális stílusok sokfélesége miatt. A 
különböző ifjúsági kultúra kiemelkedése a modern társadalmakban összekapcsolódik a tö-
megkommunikáció meghatározó szerepével és növekvő befolyásával. Ez új piacot hozott 
létre a kulturális termékekben, elsődlegesen az ifjúságot célozva meg.

A szociológiában csoportnak nevezik az egyének olyan együtteseit, amelyeket bizonyos 
közös ismérvek jellemeznek, kötnek össze. Az emberek társas interakcióik során csoportokba 
szerveződnek. Az interakció nem feltétlen személyes kontaktusban jelenik meg – interneten 
is alakulhatnak csoportok. A csoportnak határozott szerkezete van, általában két vezetővel, 
akik közül az egyik a közös munkát irányítja, a másik egy „érzelmi felelős”. A tagok a min-
denki által elfogadott csoportnormákat szem előtt tartva egy közös cél érdekében tevékeny-
kednek. A csoport mindig több, mint az egyének összessége, s a csoporthoz tartozás akkor is 
megszabja (kisebb-nagyobb mértékben) a viselkedést, ha nincsenek együtt. A csoport össze-
tartó ereje függ az egyének közötti szimpátia mértékétől, a bekerülés nehézségétől, valamint 
attól, milyen mértékben segíti a csoport az egyént saját céljai elérésében (Andorka 2006). Az 
egyetemista ifjúság körében a szubkultúrák vizsgálata (s így a kollégisták is alkothatnak saját 
szubkultúrát) azért is lehet különösen fontos, mert Albert Cohen elméletét alapul véve meg-
állapítható, hogy az egyén életében felmerülő problémák sok esetben csoportszintű megoldá-
sok által szüntethetőek meg. Cohen szerint az, hogy bizonyos gondokra hogyan keresünk 
gyógyírt, függ attól, hogy kivel vagyunk egy csoportban, kivel alkotunk egy közösséget. Az 
egyén olyannyira függhet a körülötte lévő emberekből, hogy sok esetben inkább csoportszin-
tű megoldásokra törekszik. Ha mégsem sikerül orvosolni problémánkat a csoport számára 
megfelelő megoldással, akkor olyan szubkultúrát keresünk, melynek vonatkoztatási rendsze-
re számunkra a legmegfelelőbb, de önálló problémamegoldásra nem fogjuk magunkat ösztö-
nözni..„A teljesen elfogadható megoldás legelső követelménye tehát az, hogy elfogadhatónak 
bizonyuljon azok számára, akiknek együttműködésétől és jóakaratától függünk. Társadalmi 
környezetünktől való függésünk erősen ösztönöz, hogy a már kialakult megoldások közül 
válasszuk ki a magunkét, olyat, amelyről már tudjuk, hogy embertársaink szemében rokon-
szenves” (Cohen 1969). 
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A szórakozás nagy jelentőséggel bír az egyetemisták ifjúsági kultúrájában, hiszen „a sok 
tanulás után kell egy kis kikapcsolódás”. S bár egyfajta gondtalan időszaknak tekinthetőek az 
egyetemista évek a munkerőpiacon eltöltött felnőttkorhoz képest, a 2010-ben készített fókusz-
csoportos interjú során a szabadidő kapcsán nem az merült fel problémaként, hogy hogyan 
lehet azt eltölteni, hanem inkább az, hogyan lehet a szórakozásra időt szakítani, ami a vizs-
gaidőszakban különösen nehéz. A Campus-kutatás során is felvethetjük, hogy vajon az egye-
temisták képesek-e tartalmasan eltölteni szabadidejüket. A szabadidő kérdésének tárgyalása 
ugyanis fontos akkor, amikor a kultúráról beszélünk, hiszen „a szabadidő-kultúra a kultúra 
szerves részeként, a mindennapi kultúra építményébe belefoglalva megszabja a szabadidő 
felhasználásának főbb irányait”, valamint „a kultúra összetett rendszerében a szubkultúra a 
mindennapi kultúra számos más elemével együtt az egyik legjellegzetesebb terület” (Fukász 
1988).

Ahogy a Campus-lét Hallgatói Fórum során kiderült, két markáns szórakozástípus illetve 
szabadidőeltöltési forma rajzolódik ki mind a fiúk, mind a lányok között: a bulizás (szórako-
zóhelyen) és a kocsmázás. A debreceni kocsmák közül legtöbben a Fácánt, a Kikötőt, a Te-
niszkét, az Ibolyát és az Arizonát említették, míg a diszkók vagy zenés szórakozóhely között 
a Lovarda, a Deep, a Shake és a Kazánház vezet. „S természetesen az, hogy ki-melyik koliban 
lakik, befolyásolja azt, hogy hová jár szórakozni” – mondta a fórumon egy lány. 

Mindkét szórakozási formát különböző okok miatt választják az egyetemisták. A kocsmá-
zás leginkább a baráti kapcsolatok ápolását jelentheti. Ahogy az egyik hallgató fogalmazott: 
„kocsmázni akkor megyek, ha beszélgetni szeretnék a többiekkel, diszkóba pedig akkor, ha 
táncolni szeretnék”. A kocsmázás kedvez az új baráti kapcsolatok születésének, míg a disz-
kóban szinte lehetetlen beszélgetni, és egyfajta „heringparty”-n érzi magát az ember..

A kocsmázáson és a diszkózáson kívül népszerű még a házibuli is, amelynek megszerve-
zése azonban már akadályokba ütközhet. 

Lakóhelytípusok

Az alapfogalmak tisztázása után a tanulmány szempontjából fontos bemutatni azokat az 
alapvető lakástípusbeli különbségeket, melyek a kollégiumot valamint az albérletet jellemzik. 
A kollégiumi és az albérleti élet sokban hasonlít egymásra abból a szempontból, hogy a diákok 
az egyetemi éveiket abban az adott közegben töltik el. Ahogyan gyermekkorban meghatározó 
tényező a szülői ház és annak környezete, úgy az egyetemi (vagy az azt megelőző gimnáziu-
mi) évek, valamint a lakhely minősége is mély nyomokat hagyhatnak a később munkába álló 
emberben.

Gergely Orsolya részletes empirikus adatgyűjtésre alapozva írta le a kolozsvári diákok 
lakásmintáit, s alkotott meg ezzel egy tipizálást. A lakás egy olyan hely, ahová csak a legszű-
kebb családi vagy baráti kör juthat be, ez a pihenés és a kikapcsolódás tere. A lakásban, az 
otthonban eltérően viselkednek az emberek, úgy alakítják és használják a teret, ahogy a legjobb 
számukra, ahogy éppen szeretnék. A lakások otthonná tétele szerint ezért Gergely Orsolya 
négy típust alakított ki: szállást, ideiglenes lakást, átmeneti otthont valamint otthont (Gergely 
2004).

A szállás olyan típusú lakás, amelyet semmilyen mértékben nem tekintenek otthonnak a 
hallgatók, azonban a szülői házat sem tekintik már annak. Nem kötődnek a lakásukhoz, és 
semmit sem tesznek annak érdekében, hogy otthonosabbá tegyék. A lakás berendezéséből 
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szinte semmi sem az övék, kevés a dísz, csak az éppen szükséges tárgyak vannak, s ennél 
fogva csak enni és aludni járnak a lakásba. Nincsen a lakásban olyan hely, ahol szívesen ta-
nulnának, vagy ami alkalmas lenne vendégek fogadására. A lakótársak személye sem éppen 
az, akivel szívesen töltenék a szabadidejüket, csak kényszerből laknak együtt, tehát egyáltalán 
nem szimpatikusak egymásnak. Mindezek ellenére mégis lehetnek előnyei ezeknek a laká-
soknak, mint például, hogy keveset kell fizetni, vagy közel van a központhoz, az egyetemhez. 
Az ideiglenes lakás lakói sem tekintik otthonnak a lakásukat, mivel csak kis időre terveznek. 
Azonban megpróbálnak néhány lakásmintát alkalmazni, például vannak személyes tárgyaik, 
de ezeket szinte kizárólag ők használják. Megfigyelhetők dísztárgyak, de a hozzájuk érzelmi-
leg nem kötődnek, és ezért nincsenek ízlések és elvárások. Ezzel a két kategóriával szemben 
az átmeneti otthon típus lakói már annyira érzik otthonuknak diákkori lakásukat, mint a csa-
ládi otthont, habár utóbbi még mindig nagyon fontos szerepet tölt be. A családtól, a régi ba-
rátoktól nem szakadtak el, azonban az év legnagyobb részét a lakásban töltik, ezért otthono-
sabbá teszik, beszerzik a legszükségesebb felszereléseket, több a saját tárgy, a díszítés. Azon-
ban még megvan az átmenetiség érzése, s így nem válhat otthonná. Az utolsó típus az otthon.
A hallgatók otthonnak nevezik, azonban nincsenek teljes mértékben meggyőződve ennek az 
állandóságáról. A szülői házat mégis csak a vakáció színterének tekintik. A lakók ezeken a 
lakásokon sokat alakítanak aszerint, hogy számukra minél kényelmesebb és otthonosabb le-
gyen, ezért anyagi és fizikai áldozatot hoznak. Sokkal több vagy esetleg minden a saját fel-
szerelésük, tárgyuk a lakásban, a szomszédokat is ismerik, s a lakóközösség szerves tagjaivá 
válnak...

Gergely Orsolya résztvevő megfigyelés alkalmazásával mutatta be a lakásokat aszerint, 
hogy milyen felszereltségű, milyen a tárgyi ellátottsága, elrendezése, milyen a lakás egyéni 
otthonosítási folyamata. A megfigyeléseken kívül interjúkat is készített, mely a lakáskörül-
mények értékelésére, az otthonosság érzésére, a lakás otthonossá tételének a gyakorlataira és 
a lakáskeresési tapasztalatokra kérdez rá. Aszerint is létrehozott kategóriákat, hogy ahhoz, 
akivel az egyetemisták együtt laknak, fűzték-e vagy sem valamilyen előző ismertségi, baráti, 
esetleg rokoni szálak. A kategóriák a következők: barátokként összeköltöző diákok, ismerő-
sökként, barátok/ismerősök révén összeköltöző diákok, ismeretlenül összeköltöző diákok (pl. 
hirdetés alapján).  Ezek a szempontok nagyon fontosak, hiszen az együttélést, együttlakást 
nagymértékben befolyásolja, hogy kikkel élnek együtt, mert ennek következtében a lakások 
is másként alakulnak. 

A lakás megszabja az együttélés minőségét, a mindennapi életvitel menetét, szintjét, tar-
talmát, sőt hangulatát is. Tulajdonképpen a hely, ahol laknak nagymértékben meghatározza 
életmódjukat is. Azonban ez fordítva is igaz, mivel az életmód, a gazdasági helyzet jelentősen  
befolyásolja azoknak a lehetőségeknek skáláját, ahová költözhetnek. A legnagyobb akadályt 
tehát az anyagiak jelentik, ugyanakkor az otthon iránti igény és a szocializált lakásminta az, 
ami jelentős mértékben hatással van a lakásalakító tevékenységekre (Gergely 2004).

A Vámospércsi Úti Kollégium bemutatása

A tanulmány központi részét a Vámospércsi Úti Kollégium képezi, ezért fontos, hogy nem 
csupán hallgatóival, hanem magával az épülettel is megismerkedjünk.

Az egyetemisták körében a VÚK, nem modern szobáiról, felszerelési tárgyairól, vagy az 
egyetemhez való közelségéről ismert, hanem arról, hogy az itt lakó hallgatók – kis közös-
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séggé formálódva – úgy próbálják eltölteni mindennapjaikat, hogy azok minél sokszínűbbek 
és élménydúsabbak legyenek. Ez a hely számukra nem csupán egy szállás, ahol aludni tud-
nak.

1. a vÚk épülEtE

1. kép A Vámospércsi úti Kollégium bejárata

Mind az épületnek, mind az elhelyezkedésének számos negatív oldala van. Ebbe a kollé-
giumba az egyetem legkülönbözőbb karairól juthatnak be a hallgatók (ÁJK, BTK, IK, KTK, 
TTK), így tehát a város különböző pontjaira kell eljutniuk a diákoknak az óráikra. A Debre-
ceni Egyetem főépületétől a kollégium 40-60 percnyi távolságra van busszal illetve villamos-
sal. Ez a diákoknak nem kevés problémát okoz, hiszen majdnem egy órával hamarabb el kell 
indulniuk szálláshelyükről, hogy időben beérjenek az egyetemre.

A kollégium épülete régi, annak idején nem is diákszállásként funkcionált, csak hely hiá-
nyában alakították át azzá. Ma 240 hallgató befogadására alkalmas, háromágyas szobák vár-
ják a hallgatókat. Az épület négyemeletes, így nincs lift, az első emeleten pedig egy Építőipa-
ri Kft. működik. Fontos továbbá az épület minőségével kapcsolatban, hogy az ablakokat még 
nem újították fel, ezért néhány szobában jól érzékelhető a szigetelés hiánya. A szobákhoz nem 
tartoznak külön fürdőhelyiségek, hűtők, mikrohullámú sütők. Minden folyósóhoz egy zuhany-
zó – vagy egy lány vagy egy fiú, ez szintenként változik –, egy konyha és egy hütőszoba 
tartozik. A konyhában, amint majd későbbi képeken is jól látszik, két rezsó és egy mikrohul-
lámú sütő van, illetve bizonyos szobákhoz tartozó szekrények. A hűtőszoba funkciója, hogy 
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nem a szobákban van egy-egy hűtő, hanem erre külön szobát tartanak fent, ahol egy hűtőn két 
vagy három szoba közösen osztozik. A zuhanyzókat tavaly nyáron újították fel.

Mint minden épületben, itt is van dohányzásra alkalmas hely, ami itt a második „lépcsőház”. 
Ez a hely, ahogy a későbbiekben majd ki fog derülni, az egyik, ha nem is legfontosabb cent-
ruma a kollégisták életének.

2. és 3. kép A kollégium dohányzója és étkezője

2. élet a vÚk-baN

Mivel a kollégium távol van a városközponttól, látszólag a hallgatók „elzártak”, elkülö-
nülten élnek az egyetem többi kollégiumában élőkhöz képest, ezt a „peremre szorult” hely-
zetet azonban számos közösségi programmal kompenzálják.  

A tanév kezdetén a kollégium hagyományosan úgynevezett Róka-avatóval köszönti az 
újonnan érkezőket. Ez olyan beavatási szertartás, ahol különböző feladatokat kell megolda-
niuk a diákoknak, majd egy vicces esküvel hivatalosan is a VÚK tagjai lesznek. Ennek az 
avatásnak az a célja, hogy az újak megismerkedjenek a többiekkel, könnyebben tudjanak 
beilleszkedni, barátokat szerezni. Ez az esemény is a közösséget erősíti. A Róka-avatót és az 
ehhez hasonló programokat az aulában rendezik meg. Ebben a helyiségben van a televízió is, 
s megfigyelhető, hogy például foci meccsek alkalmával tele van fiúkkal. De itt rendezik a 
póker és pingpong versenyeket, vagy a kisebb hangversenyeket is.

Emellett a kollégiumnak van külön foci csapata, amely különböző versenyeken indul aho-
vá esetleg a lányok is elkísérhetik őket, s támogathatják, szurkolhatnak.

Ha ez a testmozgás nem lenne elegendő, akkor még kirándulásokon is részt vehetnek. A 
kollégium – egy pályázat elnyerésének köszönhetően – sok kirándulást tud szervezni (csekély 
részvételi díj ellenében, vagy teljesen díjtalanul).

A hallgatóknak továbbá több alkalommal is van lehetőségük a színházba menni, a jegyek-
hez kedvezményesen juthatnak hozzá.

A fiatal korosztály kedvenc időtöltése, a bulizás sem maradhat ki a VÚK kollégistáinak 
életéből. Egy hónapban egyszer kisebb diszkókat is rendeznek az aulában, mindig más zenei 
stílust választva, hogy kielégítsék a különböző igényeket. Emellett nemrég nyílt egy új kocs-
ma a közelben, ahová beülhetnek beszélgetni, szórakozni is, így egy kellemes este eltöltéséhez 
nem kell feltétlenül beutazni a város központjába.
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Ezek a programok segítik közösséggé formálni a különféle habitusú, különböző társadalmi 
státuszú diákokat. Mindenki megtalálja a számára érdekes elfoglaltságot. Távol a megszokott 
környezettől, barátoktól, ismerősöktől – persze a tanulás mellett – kellemes és hasznos idő-
töltést nyújt a kollégium. Az egyetem ideje alatt a kollégisták együtt töltik szabadidejüket, 
együtt járnak szórakozni, így ezáltal is erős kötődés alakul ki közöttük. Természetesen erede-
ti lakóhelyükön már kialakult baráti társasággal rendelkeznek, s a szünetekben, hétvégéken 
nem a kollégiumi ismerőseikkel buliznak.

Azonban a kollégiumok között is vannak különbségek. A Vámospércsi Úti Kollégiumi 
szobákban csak ágyak, asztalok, székek, polcok, szekrény és mosdókagyló található. Ezen 
kívül minden saját, amit a hallgatók hoznak a szobákba, annak érdekében, hogy otthonosabbá 
tegyék. Az itt lakók között is eltérések figyelhetők meg. Az egyik szobában a legszükségesebb 
tárgyakon kívül, csak számítógépet, vízforralót és egy-két konyhai eszközt tartanak. A másik 
szoba ezen kívül már hűtővel, televízióval is felszerelt, poszterekkel díszített. A harmadik 
szobában viszont már két számítógép, akvárium, konyhai felszerelések is található. A VÚK-
kal szemben a Campus Hotel sokkal komfortosabb, a két szobát egy külön fürdőhelyiség 
kapcsolja össze, mindkét szobához külön televízió, mikrohullámú sütő, rezsó tartozik. A hall-
gatók konyhai eszközökkel, számítógéppel, melegszendvics sütővel, képekkel teszik kényel-
mesebbé és otthonosabbá szobájukat.

3. a kollégisták megfigyelése

Mivel egyikünk ebben a kollégiumban él, így lehetőségünk nyílt megfigyelni a hallgatókat. 
Pontosabban azt, hogy hogyan viselkednek ebben a közegben, hogyan illeszkednek be, mely 
elfoglaltságokban vesznek részt.

Az általános tapasztalatunk szerint a hallgatók először rossz véleményt alakítanak ki a 
kollégiumról, hiszen az nagyon messze van a városközponttól, az egyetemektől. Az épület 
rossz állapota is elijeszti őket attól, hogy itt lakjanak. De azt tapasztaltam, ezek csak az első 
reakciók. Később már nem csak azzal foglalkoznak, hogy a negatív oldalait nézzék, hanem 
próbálnak pozitívan hozzáállni. Megpróbálnak beilleszkedni az új környezetbe, minél több 
barátot, ismerőst szerezni. Erre jó alkalmat ad a fentebb említett Róka-avató vagy a többi 
esemény. 

A különböző rendezvényeken van egy olyan csoport – a kollégiumon belül is – akik részt 
vesznek minden eseményen, és mindig vannak új érdeklődők. Vannak olyanok, akik egyálta-
lán nem vesznek részt ilyen eseményeken, elzárkozottan élnek. Az ilyen kollégisták nem 
tudtak vagy nem akartak beilleszkedni, ezért nem is vesznek részt semmiben, csak a szobá-
jukban ülnek.

De a rendezvényeken kívül máshol és máskor is alkalom nyílik arra, hogy a kollégisták 
ismerkedjenek, barátkozzanak. Mivel a folyósókon közös a konyha, a hűtőszoba, a zuhanyzó, 
a dohányzó helyiség, így számtalan alkalommal kerülnek kapcsolatba egymással. A közös 
terek használata nagyon fontos, mert használatuk közben rengeteg alkalom adódik az ismer-
kedésre. A diákok nemcsak a szobájukban ülnek, hiszen ha enni, dohányozni vagy zuhanyoz-
ni akarnak, ki kell mozdulniuk. Dohányzás közben nagyon könnyen beszédbe elegyednek 
egymással a diákok, s mivel ezek a dohányzások igen rendszeresek, állandó beszélgető part-
nerekké, barátokká is válhatnak. 
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4. a vÚk – ahogy a kollégisták látják

A megfigyelésünk kiegészült olyan fókuszcsoportos beszélgetésekkel, amiket kollégisták-
kal folytattunk. Ezek kötetlenek voltak, kétszer négy emberrel beszélgettünk a kollégiumról, 
hogy mi volt az első véleményük az épületről, a rendezvényekről; mit gondolnak, hogy itt 
kialakult-e valamilyen közösség.

Az első benyomások hasonlóak voltak. Mindenki azt állította, hogy mikor meglátták az 
épületet, nagyon negatívan álltak hozzá. Nem akartak ilyen épületben, ilyen környezetben 
lakni. Nem örültek a nagy távolságnak, annak, hogy szinte a város végén van a kollégium. A 
szobák kis mérete, állapota, a felszereltségekben való hiány, mind közrejátszott negatív véle-
ményükben. A folytatásban azonban előkerült a „de” szócska. Szinte az első estén, vagy 
esetleg egyeseknél kicsit később megváltozott a véleményük, s ez a társaság miatt volt, ami 
feledtette a hallgatókkal az épület rossz oldalait, s már nem azzal foglalkoztak, hogy ezeket 
nézzék, hanem hogy minél jobban érezzék itt magukat. 

A kollégiumi rendezvényekről megoszlottak a vélemények, mert voltak olyanok, akik 
teljesen meg vannak elégedve ezek minőségével és mennyiségével, de voltak, akik szerint 
jobb lenne, ha még több közösségi programot szerveznének. Mind úgy látták, hogy van ér-
deklődés ezek iránt, azonban jobb lenne, ha többen vennének részt ezeken a rendezvényeken, 
s akkor talán még többet rendeznének. A beszélgetés során az is kiderült, hogy a számtalan 
program ellenére vannak olyanok a kollégiumban, akik teljesen passzívak, tehát, nem vesznek 
részt semmiben. Ennek megszüntetése érdekében próbál a kollégiumi bizottság minél szélesebb 
kínálatot nyújtani. Ebben a kollégiumban különböző érdeklődési körű diákok laknak, s ezért 
megpróbálnak minden igényt kielégíteni.

A kollégiumi közösség megítélése is egységes volt – különösen a többi kollégiummal 
szembeállítva. Sokan mondták azt régebbi tapasztalataik alapján – mivel már korábban más 
debreceni kollégiumban is laktak – hogy a VÚK-ban sokkal jobb a közösség, sokkal jobban 
összetartanak, mint a többi debreceni kollégiumban. Például a VÚK-ban megszokott, hogy 
ha a diákok találkoznak egymással a folyósón vagy bárhol máshol, köszönnek egymásnak, 
még ha nem is ismerik egymást, de ez a többi kollégiumra nem jellemző ilyen mértékben. A 
beszélgetésben résztvevők még olyan jellemzőket is felsoroltak, hogy szerintük az itt lakók 
sokkal barátságosabbak, segítőkészebbek, összetartóbbak. 

A sok rossz, amely az intézmény állapotát jellemzi, s ami egy külső szemlélő számára 
legelőször feltűnik, csak a felszín, mivel ebben a kollégiumban összetartó közösség van.

A kollégisták tipizálása a kollégiumhoz való viszonyuk alapján

A kollégisták már egy adott csoportot képeznek, de ezen a csoporton belül is lehetnek 
kisebb közösségek. A Gergely Orsolya tanulmányában megismert szempontok alapján is 
csoportosíthatjuk őket, mint ahogy a kutató is tette. Gergely (2004) a kolozsvári diákokat 
albérletük berendezése alapján tipizálta. Négy kategóriát állapított meg, melyek: a szállás 
típusú, az ideiglenes lakás, az átmeneti otthon és az „otthon” típusú lakás. Ezeket a kategóri-
ákat felszereltség alapján alkotta, és hogy az ott lakók mennyire érzik magukat otthon. Ezek 
a kategóriák, ha nem is teljesen, de részben a kollégiumra is vonatkoztathatók.

A kollégisták esetében is jellemző a szállás vagy az ideiglenes lakás típus, mert vannak 
olyanok a kollégiumban, akik szinte csak aludni, enni, tanulni jönnek ide, a szobáikat nem 
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díszítik, nem hoznak be használati tárgyakat, nem a kollégiumon belül vannak barátaik, és 
nem vesznek részt a kollégiumi életben. Ezek a szobák üresek, csak a legszükségesebb tárgyak 
találhatók meg, s többnyire nem is tartózkodnak bent, csak aludni jönnek.

Az átmeneti otthon típus is megfigyelhető, mivel az előbbivel szemben vannak akik, pró-
bálják minél otthonosabbá tenni a szobájukat, hiszen itt töltik az idejük nagy részét. A tanu-
láshoz, a főzéshez, a szórakozáshoz szükséges tárgyakkal töltik meg a kis szobákat, és néhány 
kisebb személyes tárggyal (mint például plüssállatok, fényképek). Általában többek között 
számítógépet, televíziót hoznak be maguknak, konyhai eszközöket, hogy főzni tudjanak, hiszen 
vannak olyanok is, akik nem minden hétvégén mennek haza, így magukra főznek.

Az utolsó típus, azonban itt nem található meg. Ennek az az oka, hogy jelen tanulmányban 
a Vámospércsi Kollégiumot vizsgáltuk, s Gergely Orsolya tanulmányában az utolsó típust az 
adott egyén már inkább tekinti otthonának, mint a szülői házat, vagy esetleg egyformán tekint 
mindkettőre. Ebben a kollégiumban, ha mindent meg is tesznek a kollégisták, hogy minél 
otthonosabb legyen a szoba, mégsem érzik magukénak, mert egyetemi tanulmányaik végéig, 
legrosszabb esetben csak egy évig jelenti a hallgatók számára a lakhelyet. De utána már nem 
maradhatnak itt, mint például egy albérletben vagy egy saját lakásban. 

A kollégistákat más szempont szerint is lehet csoportosítani, mégpedig a kollégiumi kö-
zösségben való részvétel gyakorisága, intenzitása szerint. (Ez részben összefügg a az előbbi 
csoportosítással). Két végletet figyeltünk meg, a centrális és a perifériális viszonyt, de e két 
véglet között nem lehet egyértelmű vonalakat meghúzni, nem lehet egyértelműen mindenkit 
besorolni. Vannak, akik központi, aktív szerepet játszanak a kollégium életében, s vannak a 
passzívak, akik csak szállásnak tekintik azt. De ezek mértéket sem lehet egyértelműen meg-
határozni, talán egy kérdőív segítségével pontosabb képet kaphatnánk erről, s jobban körvo-
nalazódnának e csoportok.

Kollégium vagy albérlet?

Ahogy az a fókuszcsoportos interjúk során, valamint a Campus-lét Hallgatói Fórumon 
kiderült, számtalan előnye és hátránya van annak, ha valaki az egyetem évei alatt a kollégiu-
mot vagy éppen az albérletet választja ideiglenes otthonául. Fontos kiemelni azonban, hogy 
azonosságot is felfedezhetünk a két csoport tagjainak véleménye között. Mind a kollégisták, 
mind az albérletben lakók szerint a legfontosabb, hogy ez a két létforma megköveteli az em-
bertől a megértést és a toleranciát, s elengedhetetlen, hogy megtanulja kezelni és megoldani 
a legkisebb felmerülő problémát is.

A 2010-ben készített fókuszcsoportos interjúk során, valamint a Campus-lét fórumon a 
kollégium előnyei közé elsősorban az egyetemhez való közelséget, a társaságot, s az anyagi-
lag kevésbé megterhelő olcsóbb szobákat sorolták. A kollégiumban közel azonos korosztály 
él együtt (kb. 19 és 24-25 éves kor közötti fiatal), míg az albérletet választók nem mindig 
egyetemista hallgatóval kerülnek egy albérletbe, s vannak olyanok is, akik egyedül költöznek 
egy főbérlő által nem használt szobába, mely elszigeteltséghez is vezethet. 

A kollégisták szerint a problémákkal szemben sokkal megértőbbek a szobatársak vagy a 
szomszéd szoba lakói, hiszen ha valaki hangosan hallgatja a zenét, akkor tudják, hogy szóra-
kozni mennek és megértik ezt a helyzetet. A 2010-es fókuszcsoportos interjú során azonban 
egy ellenpéldát is megemlítettek a hallgatók: a kollégiumban is vannak olyanok, akik nem 
szeretik a hangos zenét, és emiatt már több problémájuk is volt. 
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Bár hasonló korosztály él együtt, akik sok esetben azonos kar vagy szak hallgatói, mégsem 
állítható az, hogy minden egyazon kollégiumban lakó fiatal között erős kötelék alakul ki. A 
Debreceni Egyetem kollégiumait jellemezve két ellenpéldát találhatunk. Az egyik az erős 
közösségi élettel rendelkező, a tanulmányban kiemelt szerepet betöltő Vámospércsi úti Kol-
légium, a negatív példa pedig a Campus Hotel. 

A VÚK-ban előnynek tartották a fókuszcsoportos interjú alanyai, hogy segítségért fordul-
hatnak bárkihez, ha szükségük van valamire, például kérhetnek jegyzeteket, vagy segíteni 
tudnak egymásnak a tanulásban. Szeretik, hogy olyan sokan laknak itt, és hogy van közössé-
gi élet, részt vehetnek kollégiumi rendezvényeken, bulikon, s így nemcsak szobatársaikkal 
beszélgetnek, hanem nagyon sok emberrel ismerkedhetnek meg. Egy közösséghez tartoznak, 
és az egyik alany szavaival élve: „jó elmondani, hogy VÚK-os vagyok”..

Egy, a Campus Hotelben lakó lány így mesélt a kollégiumról: „A Campus Hotel nem ha-
sonlítható össze semmilyen más kollégiummal. Sokkal zártabb a közösség, én például azt sem 
tudom, hogy ki lakik mellettem. Nem igazán járnak át egymáshoz az emberek. A folyosón sem 
álldogálnak kint, mint például a többi kollégiumban.”

S bár a szigorú házirend befolyással van a kollégistákra (pl. nem fogadhatnak előzetes 
jóváhagyás nélkül vendégeket, stb.), mégsem vált egyértelművé az, hogy az albérletben la-
kóknak kevesebb problémával és szabállyal kellene megküzdeniük. Ahogy a Campus-lét 
fórumán kiderült, az albérletben lakóknak egy házibuli szervezése során szembe kell nézniük 
azzal, hogy egy panelházban nem csak egyetemisták laknak. A szomszédok miatt sok esetben 
nem lehet hangosan hallgatni a zenét, mert a sok családos és nyugdíjas ember is lakik a ház-
tömbben, és emiatt konfliktusok alakulhatnak ki. 

Összegzés

Amikor az egyetemisták lakhatásáról beszélünk, gyakran csak az infrastruktúrát vesszük 
figyelembe a lakóhely minősítése szempontjából, azonban ennek osztályozása nem csak a 
szobák felszereltségén múlik. Amint láttuk, a VÚK-ban számtalan olyan lehetőség van, ami 
elsőre nem látható. Ebben az épületben egy olyan kis közösség jött létre, ami a többi modern 
kollégiumra nem igazán jellemző. Azaz nem minden az épület minőségétől függ, hanem attól, 
hogy kik laknak benne, s hogyan teszik kellemesebbé az ott eltöltött időt. A rendezvények 
mellett fontos csoportképző tényező a közös térhasználat. Hiszen a mindennapi tevékenységek 
elvégzése közben, a közös térhasználat miatt jobban és könnyebben alakulnak ki ismeretségek, 
barátságok. 

A kollégistákat tipizálni lehet aszerint is, hogy hogyan rendezték be a szobájukat, mennyi 
időt töltenek ott; valamint abból a szempontból, hogy mennyire vesznek részt a kollégiumi 
életben. Ez utóbbi nem egyszerű, a centrális és perifériális csoportokat ugyan meg lehet 
határozni, de a kettő között elhelyezkedőket némileg bonyolultabb beazonosítani és tipizálni. 
Ezt a típusalkotást talán egy későbbi kérdőíves felméréssel lehetne elvégezni. 

Végezetül elmondható, hogy a Vámospércsi Úti Kollégium sok hátránya ellenére is a di-
ákok többsége szeret ott lakni. A kialakult társaság, közösség ezt nagyban elősegíti, s feled-
teti az épület nem éppen modern állapotát. 
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Balku Anett, Dusa Ágnes, Sőrés Anett

POLITIKAI FALFIRKÁK ÉS GRAFFITIK

Bevezetés

A köztereken fellelhető graffitik, firkák, feliratok éppúgy beletartoznak a kultúránkba, mint 
egy regény vagy egy zenemű. Ezeket a mára szinte mindennapos jelenségeket azonban sokszor 
nem is vesszük észre. Ha mégis, számtalanszor megbotránkozunk, hogy milyen nyíltan mon-
danak véleményt, vagy elcsodálkozunk egy művészien kivitelezett graffiti láttán.

Megfigyelésünk szerint a falfirkálás műfaja egyre inkább teret hódít a magyarországi vá-
rosokban – vannak olyan kerületek (a fővárosban és vidéken egyaránt), ahol már nem is talá-
lunk olyan házfalat, amelyen valaki ne hagyta volna ott a névjegyét. Igaz, az ilyen módú 
politikai megnyilvánulások a tapasztalatok szerint még nem olyan elterjedtek, viszont annál 
intenzívebbek.

Ezeket a nyilvános helyeken hátrahagyott jeleket számos szemszögből meg lehet közelí-
teni. Egyrészről érdekes a társadalom reakciója, mely szerint a falfirkálás lehet az önkifejezés 
művészi eszköze, véleménynyilvánítási lehetőség, társadalomkritika vagy humor forrása, 
azonban a társadalmi megítélés jellemzőbben negatív: az emberek többsége gyerekcsínyként, 
vandalizmusként, bűncselekményként tekint a firkákra. Másik megközelítés szerint a graffiti 
a csoporthoz, szubkultúrához való tartozást fejezi ki, s ebből a szempontból a csoporttagok 
közti belső kommunikációs formaként értelmezhető. Mindenesetre a köztereken hagyott jelek 
vizsgálatra érdemesek, hiszen a falfirkák üzenetei alapján társadalmi problémák rajzolódnak 
ki, valamint szubkulturális sajátosságok figyelhetők meg.

A graffitik, falfirkák, feliratok elemzése azért is érdekes, mert nagyon sokféle módon lehet 
őket csoportosítani. Szempont lehet a városbeli elhelyezkedés (belváros, lakótelep, külváros), 
hogy hová került a graffiti (falra, vonatra, szemetesre, oszlopra, kerítésre, padra, stb.). Szem-
pont lehet a kidolgozottság, hogy milyen célból készült (politikai vélemény vagy humor ki-
fejezése, terület megjelölés, stb.), milyen eszközökkel (festékszóró, sablon, matrica) vagy akár 
az is, hogy az adott rajz legális vagy illegális.

A főként Debrecenben és Egerben gyűjtött politikai tartalmú falfirkák és graffitik csopor-
tosítása és bemutatása előtt azonban még érdemes tisztázni, hogy pontosan mi is a graffiti, mi 
a története, illetve hogy beazonosíthatók-e szocio-demográfiai szempontból azok, akik a graf-
fitiket készítik.
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A graffiti kialakulása

Az a jelenség, hogy az ember a falakra fest, nem újdonság. Őseink már az írásbeliség előtt 
hagytak a falakon jeleket. Ezek az első barlangrajzok, amelyek az élet szerves részét képezték, 
és valamilyen rituáléhoz kötődtek (például vadászat, temetési szertartás). Alkotások, falfest-
mények, feliratok a történelem során egyre több helyen megjelentek: sírkamrákban, egyipto-
mi piramisokban és az épületek falain (ilyenek például az ókori római falfestmények, pom-
peji falfeliratok). Itt már nem rituálékhoz kötődtek a feliratok, és nem feltétlen művészeti 
értéket képviseltek, hanem közéleti témájúak voltak: foglalkoztak választással, reklámoztak, 
vagy üzenetet közvetítettek (Oláh 2008).

Azonban a graffiti egy fiatalabb műfaj: származási helye az 1960-as, 1970-es évek Ame-
rikája, ahol először egy Taki nevű futár jelölte meg nevével és lakcímével (TAKI 183) azokat 
a New York-i házakat, ahová már vitt ki pizzát (Trunkó 1997). Igen hamar népszerűvé vált, 
és sokan követni kezdték példáját, kialakítva a saját szignójukat. Más források szerint egy 
Kilroy nevű tengerészhez köthető a graffiti, aki minden városban, ahol kikötöttek, felrajzolt 
egy falon átkukucskáló figurát1 (1. kép), és aláírta: „Itt járt Kilroy”. Kilroy olyan híressé vált, 
hogy állítólag még Hitler is nyomoztatott utána, mivel amerikai kémnek hitte, Sztálin pedig 
egy potsdami konferencia szünetében – a mosdóból kijövet – kérdezte meg az egyik kísérőjét, 
hogy ki az a Kilroy (Salamon, Zalotay 1994). Később az egyszerű feliratok egyre bonyolul-
tabbá és színesebbé váltak, így jöttek létre a ma ismert graffitik (Rácz 2002).

1. kép Kilroy   2. kép Kilroy Debrecenben (Csapó utca)
. . . . . .

Azt nem tudni, hogy melyik történet igaz, vagy kitől eredeztethető valójában a graffiti, de 
az valószínű, hogy ez az újfajta falfestési mód Amerikából indult útjára, és az 1970-es évek-
re már világszerte helyi és általános jegyeket egyaránt tartalmazó szubkultúrája volt a jelen-
ségnek. Magyarországra késéssel, a ’80-as évek végére érkezett meg, viszont mára nálunk is 
kialakult kultúrája van egyes fiatalok körében (Oláh 2008).

A falakon azonban nem csak színes falfirkákat találni. A matricák és stencilek a graffitinél 
később, a ’80-as években kezdtek elterjedni. Az első matricát egy amerikai főiskolás, Shepard 
Fairey ragasztotta ki. Utazásai során terjesztette az egyik amerikai pankrátor arcképével ellá-
tott matricáit, így terjedt el az ötlete szerte a világon. Magyarországon egy holland művész 

. 1 Ez a bizonyos falon átkukucskáló figura eredetileg George Edward Chatterton karikaturista mun-
kája. (http://hu.wikipedia.org/wiki/Kilroy_was_here) 
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ragasztotta ki az első matricáját, 2001-ben. Bordács Andrea (2005) elemzése szerint a matri-
cák békét, toleranciát, egyenlőséget hirdettek, gyakran fogyasztás-ellenesek, a környezetvé-
delmet és a társadalmi egyenlőtlenségeket állítják üzeneteik középpontjába. Gyűjtéseink ezt 
részben alátámasztják, ám pont a legszélsőségesebb politikai üzeneteket is matricákon találtuk 
meg. Ennek oka a könnyű sokszorosítás és a gyors, feltűnésmentes elhelyezés lehet.

A graffiti jelentése

A graffiti szó magyar fordítása a szakirodalmakban általában felirat vagy falfelirat. A 
graffiti jelentését vizsgálva Jakab Albert Zsolt (2007) a Világirodalmi Lexikon meghatározá-
sát veszi alapul, amely tartalmi kritériumok alapján határozza meg ezt a fogalmat. E szerint 
a graffitik olyan rövid szövegek, amelyeket falra és más nyilvános helyekre firkálnak. Lehet-
nek politikai, erotikus vagy csúfolódó tartalmúak, prózai és verses formájúak, megtalálható 
bennük a rögtönzés és a sztereotipitás.

Rácz Attila (2002: 4) definíciója szerint „a graffiti jelentéssel bíró szimbólum, amit az adott 
csoport tagjai egyaránt elfogadnak, önkifejező, territoriális, jelhagyó, olykor tabutörő funk-
ciója van. Esztétikai igényességgel készül.”

Lachmann, aki a graffiti ideológiáját és a graffitizők karrierútját vizsgálta úgy határozta 
meg ezt a fogalmat, mint „műalkotások révén hírnevet szerző, illegális társas tevékenység”. 
(Lachmann 1998: 234)

Ezek alapján összefoglalva, a graffitik egyik lényege a nyilvánosság előtti megjelenés és 
az illegalitás, témáját tekintve pedig a sokszínűség. Szubkulturális jellegét az mutatja, hogy 
egyrészt általában olyan jelek, szavak, vagy rajzok, amelyek nem feltétlen közérthetőek, kö-
zönségüket egy szűkebb csoport, a graffitisek társadalma alkotja, másrészt pedig a graffitik 
létrehozása társas tevékenységhez kapcsolódik. Azonban látnunk kell azt is, amit Göncző és 
Téglás fogalmazott meg, hogy „nem minden falra festett jel graffiti, illetve, hogy nem minden 
graffiti falra festett jel” (Göncző, Téglás 2003: 1).

„Falra festett jelek”

Sokszor még a graffitikkel foglalkozó kutatók sem tesznek különbségek a falfirkák külön-
böző típusai között, más önkifejezési módokat (mint a matricák vagy a sablonokkal készített 
ábrák, feliratok) pedig teljesen figyelmen kívül hagynak. Emiatt fontosnak tartottuk a „falra 
festett jelek” különböző típusait elkülöníteni, amelyeket a graffitikkel és falfirkákkal foglal-
kozó szakirodalom áttekintése után a következő öt csoportba soroltunk:  

A graffiti értelmes szavak mellett inkább betű- és szóösszetételeket tartalmaz, melyet a 
többségi társadalom nem, csak a szubkultúra tagjai értenek (Göncző, Téglás 2003). További 
alcsoportokra osztható az alapján, hogy mennyire kidolgozott, hány színt használt a készítője, 
vagy, hogy szöveget vagy ábrát tartalmaz. Magyarra a betűírás, betűfestés, stílusírás kifeje-
zésekkel lehet legtalálóbban lefordítani (Gyarmati 2006). A mai graffitik teljesítményközpon-
túak abban az értelemben, hogy a graffitisek a nehezen megközelíthető helyeket részesítik 
előnyben, s bonyolult esztétikai formák kialakítására törekednek.
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A.tag (vagyis szignó, címke, kézjegy) a készítőnek vagy a csapatának a neve, aláírása. 
Lényege, hogy gyorsan, egyszerű módon, egy vonallal felírható legyen (Göncző, Téglás 
2003).

A falfirka vagy felirat (azaz a graffitis szleng „szakkifejezésével élve” az inscription) ér-
telmes szavakat vagy mondatokat takar. A szubkultúrán kívülálló többségi társadalom is képes 
dekódolni ennek üzenetét. Egyaránt lehet politikai, társadalomkritikai, obszcén, humoros, 
vagy akár személyes tartalmú. A kidolgozottsága helyett fontosabb az üzenet tartalma (Gön-
cző, Téglás, 2003).

A matricák kisméretűek, emiatt nem is olyan látványosak. Előre elkészített, sokszorosított, 
öntapadós papírok, melyeket egyből fel lehet ragasztani a megfelelő helyre. Ebből fakad, hogy 
elhelyezésük gyors, egyszerű, feltűnésmentes. A műfaj sajátossága az ún. „építkezés”. Ez azt 
jelenti, hogy a „túlélő” matrica vonzza a többit: ahonnan nem távolították el a matricát, onnan 
jó eséllyel nem távolítják el a többit sem (Bordács 2005). Társadalomkritika, de akár reklám 
is megjelenhet rajtuk.

A.stencil otthon elkészített sablon segítségével a falra fújt kép. Fontos, hogy a végeredmény 
vizuálisan könnyen értelmezhető legyen, ezért elsősorban rövid szövegeket vagy egyből fel-
ismerhető, karakteres képeket fújnak a falakra (Bordács 2005). Az otthoni előkészület ebben 
az esetben is megkönnyíti, meggyorsítja az utcai tevékenységet. A stencilek többsége humo-
ros, nagyon kreatív (beépíti az utcán található elemeket, pl. a falrepedést).

Mindegyik műfajban közös az illegalitás, a nyilvánosság és az art crime, azaz „a művészet 
és bűnözés határvidékén tartózkodás” (Gyarmati 2006:1). A firkálás ugyanis úgy ad lehető-
séget a hatalom elleni lázadásra, hogy közben a firkálók nem végeznek igazán komoly bűn-
cselekményt (Lachmann 1998). Sokan pont azért kritizálják a legális graffiti versenyeket, il-
letve a graffitik kiállítótermekbe, múzeumokba való „bezárását” (ez az ún. liberális asszimi-
láció), mert azzal a graffitik elvesztik illegalitásukat valamint a többségi társadalommal 
szembeni anonimitásukat, azaz egyik meghatározó elemüket (Rácz 2002; Trunkó 1997).

A graffitis szubkultúra rövid jellemzése

Albert Cohen (1969) szerint a szubkultúrák úgy alakulnak ki, hogy különböző csoportok 
alternatív válaszokat adnak bizonyos problémákra, illetve ezeknek a megoldási módjára. 
Tehát a szubkultúrát a hasonló problémákkal küzdők alkotják. Ahogy Göncző és Téglás (2003: 
3) fogalmaz, „a graffiti egy olyan lehetőséget ad a státuszküzdelmekből kiszorult, de azokra 
igényt tartó emberek számára, mellyel kockázatosabban, mégis egyszerűbben tudnak megbe-
csülést kivívni”. A szubkultúra összetartója elsősorban a közös tevékenység, maga a graffitik 
készítése, valamint ezeknek az alkotásoknak az értelmezése. Hiszen ezek a graffitik általában 
úgy vannak megfestve, leírva, hogy csak a szubkultúrához tartozók értsék meg, a hétköznapi 
ember számára pedig értelmetlennek tűnhetnek. Fontos a csoport szembenállásának kifejezé-
se (általában a kultúra főáramával szemben), tehát a „mi” és „mások” elhatárolása. Ez abban 
is megnyilvánul, hogy a graffitisek a többségi társadalom normáit és törvényeit figyelmen 
kívül hagyva, illegálisan végzik tevékenységüket, szándékosan festenek házakra, közterület-
re. Egyazon szubkultúrához tartozók kialakítják közös érték- és normarendszerüket, felállítják 
hierarchiájukat a kultúrájuk tagjaira vonatkozóan (Göncző, Téglás 2003).

A graffitis csoportokról két jellemző forrásból lehet igazán információkat gyűjteni: ifjúsá-
gi szubkultúra kutatásokból és rendőrségi kiadványokból. Ezek alapján a graffitis csoportok 



209

maszkulinok, a lányok aránya elhanyagolható: „a falfirkálás nem a nők dolga” (Lachmann 
1998: 238). A tagok 5-6 fős bandákba tömörülnek (Sándor 2004). A csoporton belüli hierarchia 
úgy jelenik meg, hogy a mentor (befutott graffitis) maga mellé vesz egy kezdőt, pulyát (toy, 
azaz újonc, kezdő graffitis). Utóbbiak feladata elsősorban az egyszerű tagek festése, és az 
őrködés, valamint a mentor által készített graffitik kiszínezése (Lachmann 1998). Gyakoriak 
a tagcserék, a csoportok létszáma és összetétele nem állandó (Gyarmati 2006). A szubkultúra 
sajátos szlenget, nyelvezetet használ, melyek legtöbbje természetesen a graffitizéshez köthe-
tő. Az általuk használt kifejezések főleg az angol nyelvből kerültek át a magyarba, van, ame-
lyiknek jelentését nehéz meghatározni. Ezeket a szavakat általában az eredeti nyelven hasz-
nálják, így épültek be a graffitis kultúrába. A teljesség igénye nélkül a következőkben bemu-
tatunk néhány jellegzetes, több forrásban is említett kifejezést, általunk készített fényképekkel 
illusztrálva.

A.crew a graffitisek lazán szerveződő bandáját jelenti. Ha közülük valaki bitel, akkor 
másolja, utánozza valakinek a stílusát, graffitijét. Előfordul, hogy az ilyen műveket, vagy a 
rivális bandák által alkotott jeleket crossolják, azaz fekete festékszóróval áthúzzák, ezzel 
kifejezve nemtetszésüket. És ha az önkormányzat megelégeli a falak elrondítását, akkor buf-
folják, azaz eltávolítják a graffitiket.

A.tag (szignó, címke) a tagger/writer (firkász, aki rajzol vagy fest) vagy a csoport neve, 
aláírása. Lényege, hogy gyorsan, egy vonallal felírható legyen. Ebből a szóból ered a tagging.
(szignózás), amikor az egyén kézjegyét minél több helyen otthagyja. Célja lehet a terület 
megjelölése, vagy egy nagyobb festett mű beazonosításának segítése (3. kép).

A.mural (falfestmény) nagy, színesre festett graffiti, amelyet általában többen készítenek. 
Sok időt igényel, így sokszor legálisan kijelölt helyre kerül. Általában karaktert is tartalmaz 
(4. kép).

3. kép Tag (Eger, Tűzoltó tér).. . .......4. kép Mural (Eger, Leányka u. aluljáró)

A figurális ábrázolásokat hívják karakternek, amelyben általában a festő önmagát képre-
gényszerűen ábrázolja (5. kép).

A.piece (darab, mű) profin kivitelezett, színekben, formákban gazdag graffiti. Mivel soká-
ig készülhet, ezért ezt is inkább legális helyekre fújják, általában festékszóróval (6. kép). A 
quick piece (gyors mű), ahogy a neve is utal rá gyorsan készül, így nem olyan igényes, viszont 
általában ez is színes.
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5. és 6. kép Karakterek és „piece” (Eger, Leányka u. alujáró)

A.throw up (feldobva) kifejezést általában a két színnel készült, térhatású feliratra vagy 
rajzra használják, amely általában a készítő vagy banda nevét jeleníti meg. Látható mellette 
a készítőjének tagje is. Ezeket általában illegálisan festik (7. kép).

A.bombing: (bombázás) illegális éjszakai festés, melyben nagy szerepet kap a gyorsaság 
és a minél több graffiti vagy tag elhelyezése a falakra, oszlopokra.

A.legál szóval az olyan legális helyeket illetik, amelyekre engedélyezett a festés. Ezeket 
általában önkormányzatok jelölik ki (pl. aluljárókban), vagy például reklámhirdetés elkészí-
tésére kéri fel a készítőket valamelyik cég, intézmény. Ezt a fajta tevékenységet pedig legá-
lozásnak nevezik. Ezek a képek kidolgozottabbak, és nappal is készülhetnek (8. kép).

A.black book (fekete könyv) a firkász vázlatfüzete, amelybe alkotásit előre megtervezi 
(Göncző, Téglás 2003; Oláh 2008; Trunkó 1997; Gyarmati 2006).

7. kép Throw up (Eger, Malomárok u.)  8. kép Legálozás (Debrecen, Bethlen u.) 

...........

Mi a graffiti funkciója?

Felmerülhet az olvasóban a kérdés: tulajdonképpen mi is a graffitik funkciója? A szakiro-
dalom elsajátítása és saját gondolataink alapján három funkciót tulajdonítottunk ezeknek: (1) 
a terület dekorációja, élhetőbbé tétele; (2) az egyén vagy a közösség saját területének kijelö-
lése; (3) az adrenalin-szint növekedésének, a veszélynek az átélése.

Az első típus motivációjának a fogyasztói társadalom által, kívülről irányított egyén ter-
mészetét tekintjük. A posztmodern társadalmakban olyan értékek kerülnek előtérbe, mint a 
szépség, a sokszínűség, a dinamika, a változékonyság és az újdonság. Így, ha a városi környe-
zet túlságosan is szürkévé válik, a lakói fellázadnak, és egyedi, formabontó dekorációs meg-
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oldásokhoz folyamodnak. Ebben a tevékenységben az is benne rejlik, hogy az egyén igyekszik 
maga által formálni környezetét, ezáltal kiélni alkotási és beavatkozási vágyát.

A második típus kialakulása a főként Amerikában megjelenő ifjúsági bandák létrejöttére 
vezethető vissza. Ezek a csoportok megpróbálnak autonóm területeket létrehozni azért, hogy 
elhatárolódjanak más csoportoktól. Mindez az emberi természet jellegéből fakad: míg az egyén 
és a családok a kert körülkerítésével és a névtáblák kifüggesztésével hozzák létre saját élet-
tereiket, a bandák a rájuk jellemző firkák felfestésével teszik mindezt (Morris 1997). Ez a 
jelenség a mai magyar ifjúság körében is egyre elterjedtebb – a fiatalok csoportkultúráinak 
világa egyre pluralizáltabb, így a legtöbb közösség egy (vagy több) másikkal szemben pró-
bálja meghatározni önmagát. Mivel a szimbólumrendszer is a társadalmi kultúra és a csoport-
kultúra része, egyre több olyan taget találhatunk a – főként lakótelepi – emeletes házak köz-
falain, melyek egy-egy mozaikszóval vagy kisebb rajzzal utalnak az ott nyomot hagyó ifjú-
sági közösségre. Ennek legfontosabb funkciója véleményünk szerint az alkotó identitásának 
kifejezése, valamint a hovatartozás (és összetartozás) érzésének erősítése a csoport tagjában. 
Ez egyaránt lehet pozitív illetve negatív identitás is (Csepeli 1988) – utóbbinak legfőbb bizo-
nyítéka az, hogy ritkán találhatunk önmagukban álló emblémákat a közterületeken: a rivális 
csoportok egymás mellé (rosszabb esetben egymásra) helyezik el szignójukat, ellentétes stí-
lusban vagy más színnel; ezzel is szimbolikusan megtörve a másik közösség autonómiáját.

A harmadik típusba tartoznak mindazok, akik csupán a tevékenység illegális volta miatt 
firkálják a falakat. Ezek az egyének nem is feltétlenül tömörülnek csoportokba. Céljuk csupán 
a normák áthágása, és az ezzel járó veszély érzésének átélése. Ezt a típust is tekinthetjük a 
modern világ termékének, hiszen ahogy az extrém sportok egyre általánosabbá válnak, az 
egyén adrenalin iránti igénye annál inkább nő, amit ily módon is levezethet.

Feliratok és firkák

Jakab Albert Zsolt (2007) a kolozsvári falfirkákat vizsgálva a tartalmuk szerint csoporto-
sította azokat. Ezen illegitim falfirkák létrehozóit azért nehezebb meghatározni, mert nem 
köthetők egységesen egyetlen társadalmi réteghez sem, nem kapcsolja össze az alkotókat 
közös kultúra, mint a graffitit készítő fiatalokat. Jakab tanulmányában megkülönböztet poli-
tikai-közéleti falfirkákat, amelyek a bel- és külpolitikai eseményekkel egyaránt foglalkoznak. 
Általában az aktuális politikai folyamatokhoz kötődnek, ezeket minősítik, kritizálják, kom-
mentálják. A következő csoportba a vallási témájú.firkákat sorolja. Ezek nagyrészt nemzet-
közileg ismert szövegeket takarnak, Bibliából vett idézeteket, de gyakori köztük az ateista, 
sátánista.felirat.is..A.sporteseményekhez.kapcsolódó.falfirkák elkövetői általában a futballra-
jongók. Vannak, amelyek a helyi focicsapatokkal, az országos vagy a nemzetközi sportese-
ményekkel hozhatók összefüggésbe. Az utolsó kategóriába Jakab az ifjúsági firkákat sorolta, 
amelyek a fiatalsághoz, az őket foglalkoztató témákhoz köthetők. Ilyen területek például az 
együttesek, szexuális témák, tabuk, jelszavak.

A továbbiakban csak a politikai-közéleti témájú falfirkákkal foglalkozunk. Jakab a kolozs-
vári politikai feliratokat három kategóriába sorolta: (a) külpolitikai eseményekkel foglalkozók, 
(b) országos politikai és közéleti személyekről szólók, (c) lokális, etnikai konfliktusokra rea-
gálók. A szerző tapasztalatai szerint Kolozsváron elenyésző azon falfeliratok száma, amelyek 
a külpolitika történéseire reflektáltak. Ezek többnyire az amerikai vezetést (akkoriban Clinton 
elnököt) és a NATO-t kritizálták. Jóval több olyan falfirka található a településen, amely or-
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szágos politikai kérdésekkel foglalkozik. Ezek nagy része kritikai jellegű megnyilvánulás, 
csupán néhány tükröz támogató vagy megerősítő véleményt. Az ilyen témájú írások történe-
tileg a rendszerváltásig nyúlnak vissza (1989) – egyaránt megemlékeznek a véres események 
román és magyar áldozatairól, így etnikai különbségeket nem tükröznek. A további falfirkák 
már többnyire román nyelven szólnak a nyilvánossághoz. Ezek leginkább a baloldali kormányt 
és kormányfőket bírálják, melyeket a lakosság többsége az eddigi elnyomó kommunista párt 
utódjának tekintett. Mindezek után azt hihetnénk, hogy amikor a választásokon az ellenzéki 
párt nyert, a kritizáló graffitik – ha nem is támogató jelleget öltöttek magukra – de csökkentek. 
Ez azonban közel sem volt így. Újabb és újabb falfirkák jelentek meg, amelyek az új kormány 
politikáját bírálták. A falakon a feliratokhoz olykor szimbólumok is társultak. A leggyakorib-
bak és a legnagyobb eszköztárral rendelkezők azonban a lokális, etnikai indíttatású firkák 
voltak. Ezeket az alkotók elsősorban emlékművekre, templomokra, emblematikus történelmi 
személyek nevét viselő iskolák falára festették fel – ezzel is plusz jelentést tulajdonítva a 
felírásnak (Jakab 2005).

A politikai témájú firkák „intézményesülése”

Földes András (2006) nem pusztán az írásos firkákat vizsgálta, hanem az írásos és rajzos 
feliratokat, melyek az eszközök széles skálájának felhasználásával reflektálnak az aktuálpolitikai 
és közéleti eseményekre. Ez egyrészt azt jelenti, hogy nem kizárólag olyan falfirkákat vizsgált, 
amelyek kifejezetten személyeket kritizáltak vagy támogattak; másrészt pedig, hogy a graffiti 
eszköztárát tágan értelmezte. Ide sorolta a falfestményeken kívül a közterület bármely szegmen-
sére elhelyezett táblákat, plakátokat, matricákat is. Gyűjtőmunkája során annak is utána akart 
járni, kik állnak ezen művek kiállítása mögött. Így jutott el egy olyan egyesülethez, amely már 
nyíltan, szervezetten, és mondhatni mesteri, művészi színvonalon űzi ezt a tevékenységet.

A Magyar Kétfarkú Kutya Pártot Szegeden alapították 2006-ban. A párt elnöke egy fiktív 
személy, bizonyos Nagy István. A csoportosulás tehát egy parodisztikus álpártnak tekinthető, 
amelynek működése az utcai művészetre korlátozódik: kidolgozták például a „táblahekkelés”.
műfaját, amely azt jelenti, hogy különböző utcai táblákat alakítanak át üzenetük közvetítésé-
nek céljából. A 10. képen például a Tocsik Márta utcát hirdeti a tábla. Egy másikon pedig a.
Török utca tábla mellett kihelyezve egy másik táblán a következő felirat áll: „Ez az utca a 
dicső török hódításoknak és a 150 éves boldog török uralomnak kíván emléket állítani.”

.

9. kép Az MKKP emblémája Szegeden             10. kép Politikai témájú „táblahekk” Szegeden2

. 2 Forrás: www.mkkp.hu
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A párt az európai parlamenti választás alatt jelent meg a köztudatban „örök élet – ingyen 
sör – adócsökkentés” hármas jelszavával, majd később a Kis Magyarország koncepciójával. 
Az egyesület egyre inkább felvállalja tevékenységét, amelyet az is jelez, hogy honlapjuk van 
az interneten. Másrészt ennek jelének tekintjük azt is, hogy a párt vezetője elérhetőnek bizo-
nyult, és – igaz, névtelenül – interjút adott Földes Andrásnak.

A szerző elsősorban azt szerette volna megtudni, milyen motivációk vezérelnek egy ilyen 
„graffitist” arra, hogy ily módon fejezze ki véleményét a nyilvánosság felé. Az MKKP elnöke 
– aki főfoglalkozását tekintve szociológia szakos hallgató – először az alkotást, az önkifejezést 
és műveinek megjelenítését említette. Mint mondta: „A tervezést azt szeretem. Meg látni, hogy 
kinn van a munka, az emberek megállnak, nézegetik”. Ő tehát a firkálás első funkcióját (ls. 
fent) részesíti előnyben, tehát a terület dekorációját mint az önkifejezés eszközét. Nem célja 
a közjavak rongálásával járó veszély átélése vagy saját területének kijelölése. „Némelyik 
matricámat lefotózni sincs időm, mert már másnapra leszedik. De a jobbak is eltűnnek egy 
hónap alatt”. Nem célja a feltűnés vagy egy üzletág kialakítása – csupán szeretné kifejezni 
önmagát, gondolatait, véleményét, és ezzel azokat is gondolkodásra buzdítani a közéleti kér-
désekről vagy a politikáról, akik csak élnek a világban anélkül, hogy tudomást venne az őt 
körülvevő életvilágról. Mi ez, ha nem művészet?

„Ha pénzt keresnék ezzel, teljesen hiteltelenné válna az egész. Amit csinálok, az valami 
más, mint a városok logó- és márkatengere. A matricák azért tetszenek az embereknek, mert 
felkavarják ezt az összefüggő rendszert. A valóság ugyanis sokkal képlékenyebb annál, mint 
amilyennek tűnik. És ezzel lehet élni.”

Saját gyűjteményünk bemutatása

2009. október és 2010. június között körülbelül 200 falfirkát, graffitit, matricát és stencilt 
gyűjtöttünk Debrecenben, Egerben és a környező településeken. A legtöbb a belvárosokban, 
illetve a Debreceni Egyetem főépülete és a Kassai úti Campus közötti területen található. 
Igyekeztünk a kívülállók számára is értelmezhető típusokat gyűjteni, ezért festékszóróval 
készült tageket nem gyűjtöttünk, bár érzékelhetően ezekből található a legtöbb a városok fa-
lain. Graffitikről is csupán néhány fényképet készítettünk, amelyek plasztikusan megjelenítik, 
hogy „hogyan kell kinéznie” egy (a szakirodalom által leírt) graffitinek (lásd fent).

A többségi társadalom által is értelmezhető feliratok és matricák gyűjtése és elemzése több 
okból is nehéz. Egyrészről nehéz megállapítani egy falfirka „életkorát”, mert van, hogy évti-
zedekig sem távolítanak el egy-egy feliratot. Ugyanakkor szemfülesnek is kell lenni, hiszen 
más, sértő feliratokat pár napon belül lefestenek azok tartalma és/vagy a felület (pl. templom-
fal) miatt. A matricákat is igyekeznek hamar letépkedni. A matricák ugyan kisebbek, ezért 
kevésbé feltűnőek, ám üzenetek átadására ugyanúgy alkalmasak, és az eltávolításuk nehéz-
kes.

Vizsgálódásaink alapján egy olyan szempontrendszert próbáltunk összeállítani, melynek 
kategóriáiba a politikai témájú feliratok és a nem politikai graffitik is besorolhatók. Tapasz-
talataink és a szakirodalmak alapján a firkák a következőképpen csoportosíthatók:

I..Graffitik, funkciójuk alapján:
1) Díszítő jellegűek
2) Területkijelölő céllal készülők
3) Kizárólag a veszélyérzet átélése miatt alkotottak
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II..Politikai firkák:
1) Kifejezőeszközei alapján:
 a) Írásos, b) Rajzos, c) Komplex (írásos és rajzos)
2) Eszköze, tartóssága alapján:
 a) Falfirkák, b) Matricák, c) Stencilek
3) Témájuk, szereplőjük alapján:
 a) Egy vagy több politikai szereplőhöz szóló, b) Általános, közéleti témájú
4) Területi érvényessége alapján:
 a) Lokális, b) Országos, c) Globális
5) A kifejezett állásfoglalás alapján:
 a) Kritizáló, elutasító, b) Megerősítő, c) Pesszimista hangvételű
Mindegyik általunk gyűjtött politikai firka besorolható ezen kategóriákba. Kezdjük a leg-

egyszerűbbekkel: a szimbólumokkal és a pártok neveivel.
A következő politikai firkák rajzos szimbólumok, ugyanis ezek olyan jelek, amelyhez 

konkrét jelentés kapcsolódik. Témájuk általános, mert nem egy konkrét politikai szereplőhöz 
szólnak, valamint globálisak, mert a világ bármely pontján fel lehetne fedezni ezen szimbó-
lumokat, és azok jelentését bárki megértheti. Ilyenek az anarchia jele (körbe zárt A betű) és a 
horogkereszt, amely számtalanszor előfordult kutatásaink során. Ezek általában önmagukban 
álltak, nem kommentálták őket, valamint festékszóróval fújták fel a falakra, jórészt a belvá-
rosi utcákban, vagy a lakótelepeken. Talán azért sem kívántak magyarázatot, mert e jelek 
felfestése egyértelműen tükrözi jelentésüket. Egy alkalommal volt a körbe zárt A betű előtt 
az „ÉLJEN” szó felírva, valamint egy horogkereszt mellé Hitler nevét firkálták, amely azért 
érthető, mert ő tette meg ezt a jelet a német nemzetiszocializmus jelvényévé. Az utóbbi érde-
kessége az, hogy krétával rajzolták egy lakótelepi ház falára. Ennek firkálói talán általános 
iskolás gyerekek lehettek, mivel a közvetlen szomszédban egy általános iskola is található és 
az onnan hazatérő gyerekek szoktak krétával játszani a lakótelepen.

Gyűjtésünk során a következő politikai pártok nevei jelentek meg semleges módon: SZDSZ, 
MDF, valamint egy MIÉP felirat stencilezve. A három felirathoz a későbbiek során mások 
sem írtak hozzá pozitív vagy negatív megjegyzéseket, pedig mindegyik felirat réginek tűnt. 
Ezek tehát csak írásos firkák, kettőt festékszóróval fújtak, egyet pedig stencil segítségével 
mázoltak a falra. Országos érvényűek, valószínűleg pártok népszerűsítése céljából, politikai 
nézetet megerősítő jelleggel készülhettek. Viszont ritka jelenség az, hogy megjegyzés nélkül 
hagynak egy-egy ilyen típusú feliratot, ezért találtunk mi is keveset belőle.

Az MSZP logójának matricája egy kampány során maradhatott az egyik lámpaoszlopon, 
azonban később valaki filctollal a következő kommentárt fűzte hozzá: „ÁVÓS” (11. kép). 
Szintén ennek a pártnak a neve látható „felakasztva” az egyik orvosi rendelő üvegfalán. 
Utóbbi már komplex, azaz rajzos-írásos firkának tekinthető, és mindkettő kritizáló jellegű.

A kisebb pártok közül a Magyar Kommunista Munkáspárt, a Jobbik és a Zöldpárt matricái 
jelentek meg. Utóbbiból csak egyet találtunk, melynek szövege: „Minden politikusnak joga 
van a pofonjához! Zöld Párt. Azoknak, akik nem szavaznak, mert nincs kire!”. A matricán 
telefonszám, illetve internetes elérhetés is található. A Munkáspárt számos matricája megta-
lálható a debreceni Nagyállomás környékén (oszlopokon és kukákon). Ezeket a matricákat is 
valószínűleg a kampány során, megerősítés gyanánt helyezték ki.

Kritizáló jellegű firkát többet is találtunk a pártok neveihez kapcsolódóan. Ilyenek voltak 
a többször feltűntetett „BUZI MSZP”, „FÚJ MSZP”, „ZSIDÓ SZDSZ” feliratok, és egy or-
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11. és 12. kép az MSZP logója és az MSZP „felakasztva” (Debrecen, Erzsébet u.)

szággyűlési képviselők választását kiíró hirdetményre firkálva, hogy „NO ZSIDESZ! NO 
MASZOP!”. Ezek ellenkampányként is tekinthetők és országos érvényűek.

A Jobbikkal érdemes külön is foglalkozni, mert bár kifejezetten a pártot reklámozó matri-
cából keveset találtunk, a szélsőjobboldali elvekhez köthető kiragasztások száma nagyon 
magas mind belvárosban, mind a Debreceni Egyetem környékén. A gyűjtött matricák szöve-
gei: „Hungarista nem bűnöző. Mozgalom.org”, „Hivatásunk a rend, harcunk a mozgalom, 
győzelmünk a hungarizmus. Mozgalom.org”, „Magyar ellenállás. Hit, hűség, bátorság. Hat-
vannégy Vármegye Ifjúsági Mozgalom. Hvim.hu”, „Justice for Hungary. Hvim.hu”, „Sza-
badságot Budaházynak, szabadságot a politikai foglyoknak”, „www.magyargardamozgalom.
hu”. Az ilyen típusú feliratokat, matricákat a szélsőjobboldali eszmék újszerű kifejeződésének 
egyik fő közvetítőeszközeként értelmezzük. A tapasztalatok alapján a Jobbik és más szélső-
jobboldali mozgalmak használják ki legjobban a nyilvános tereket kampány és figyelemfel-
keltés céljából, és ők népszerűsítik úgy magukat, hogy matricákon, plakátokon hirdetik esz-
méiket, sokszor interneten szerveződő megmozdulásaikat.

A „Szabadságot Budaházynak, szabadságot a politikai foglyoknak” feliratot (esetleg külön 
az első vagy a második részét) többször és több formában is megtaláltuk. Látható volt matri-
cán (13. kép); Egerben több óriásplakát készült üres hirdetőfelületre felfújva festékszóróval, 
házfalon, és Debrecenben egy társasházakkal körbevett, aszfaltozott köztéren stencilezve is 
(14. kép); Annak ellenére, hogy ez a felirat már egy konkrét személyhez kötődik, mégis or-
szágos érvényességgel bír.

14. kép „Szabadságot Budaházynak” stencil
(Debrecen, lakótelep)

13. kép „Szabadságot Budaházynak” 
matrica (Debrecen, Békás-tó)
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Budaházy György a 2000-es évek elején a hazai radikális szélsőjobboldali csoportok meg-
jelenésével egy időben került be a köztudatba. A radikális tüntetéseken feltűnő Budaházy a 
rendőrség szerint az ún. „Magyarok Nyilai” nevű szervezet létrehozója és vezetője, amely 
nevében az utóbbi években több Molotov-koktélos merényletet követtek el. A rendőrség em-
berölés előkészületével, terrorizmussal és robbantásos merényletek előkészítésével is gyanú-
sította a férfit, akit a per végén, 2009. szeptember 16-án egyéves, három évre felfüggesztett 
szabadságvesztésre ítélték – innen a szabadságot követelő felirat. Budaházy György 2007 óta 
saját vezetéknevével fémjelzett műsort vezetett a Szent Korona Rádióban, melyben egy-egy 
ismertebb nemzeti radikális közszereplővel beszélgetett. Ennek a rádióadónak a matricája is 
látható volt, például lámpaoszlopokon.

Számtalan matricán egy hasonló beállítottságú internetes honlap, a mozgalom.org reklá-
mozza magát. A matricák feladata a megszólítandó célcsoport (szélsőjobboldali ideológiával 
szimpatizálók) figyelemének felkeltése, rövid jelmondatai propaganda-jellegűek. A címkéken 
szereplő feliratok, úgy mint „A mi szocializmusunk nemzeti” vagy a „Minket nem ér el a 
hatalom cenzúrája” a szélsőjobboldal ideológiáját tükrözik, valamint a hatalom felett állásu-
kat hangoztatják. A matricák nem túl maradandóak, nem hivalkodóak. Az uralkodó szimbó-
lumok (a Szent.Korona valamint a vörös és fehér színek, illetve sávok) használatából arra 
lehet következtetni, hogy ezek a ragaszok azoknak szólnak, akiknek már kialakult szélsőséges 
jobboldali preferenciáik vannak – így céljuk elsősorban e zárt célcsoportok elérése és irányult-
ságukban való megerősítése. A matricák abban is jeleskednek, hogy felhívják a figyelmet a 
rádió, az internet és a feliratok összekapcsolásának fontosságára.

A szélsőjobboldali eszmék ilyen újszerű kifejeződése nagymértékben és intenzíven törté-
nik a nyilvános terek ily módú használatával. A következő két felirat talán éppen erre az új-
fajta megnyilvánulásra reagál, ugyanezt a csatornát használva az üzenet közlésére. A „JOBBIK 
OSZOLJ!” a szélsőjobboldali mozgalmak katonai jellegére reagál, és mintegy parancsot ad a 
párt oszlatására. A „JOBBIK NEM!!” festékszóróval falra fújt rövid, velős szövege egy erős 
elutasítás, amely szintén a párt ellen irányul.

Két kifejezetten rasszista feliratot, illetve matricát találtunk: a „Niggers go home” irányul-
hat a debreceni menekülttábor fekete bőrű lakói vagy az egyetemen tanuló külföldi hallgatók 
ellen egyaránt. A felirat régi lehet, mert már alig látszódik. A rasszista matrica szövege a 
következő volt: „Vigyázat! Kreolkleptomán veszély!”, mely – szerintünk egyértelműen – a 
cigány kisebbségre utal. Mindkét véleménynyilvánítás csupán írásos formában jelent meg, 
egy-egy kisebbség ellen irányulnak, és lokális problémára hívják fel a figyelmet.

Más lokális jellegű feliratokat Egerben találtunk. Érdekességük, hogy a helyi történésekhez 
kapcsolódnak. Két firka a Markhot Ferenc Kórház közelében hirdeti: „A KÓRHÁZ MARAD, 
A HOSPINVEST MEGY” és a „HOSPIN VESZTETT” (15. kép). A feliratok egy 2008-as ese-
ményhez köthetők, amikor februárban a Heves Megyei Közgyűlés úgy döntött, hogy az álta-
la fenntartott egri kórházat átadja a HospInvest Zrt.-nek, amely egy magántulajdonú egész-
ségügyi szolgáltató vállalkozás. Ez a határozat erős társadalmi ellenállást váltott ki, amelynek 
köszönhetően tüntetések kezdődtek Egerben. Erre az eseményre reagál ez a két felirat is, 
amelyet valószínűsíthető, hogy ugyanaz az ember készített, talán egy tüntető, hiszen e felira-
tok nemhogy festékszóróval, még csak nem is filctollal készültek, hanem mindkettőt zsírkré-
tával rajzolták fel a falra. A „HOSPIN VESZTETT” még humort is tükröz, hiszen alkotója 
játszott.a.szavakkal.

A két feliratra reagálva, mintegy válaszul, szintén a kórház közelében hirdette a következő 
firka: „KÓRHÁZVÉDŐK! NEM KÉRÜNK A GYŰLÖLKÖDÉSBŐL! ÁRPÁDSÁVOS HUN-
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GARISTÁK” (16. kép). A város valamely lakója – aki nem szimpatizált a tüntetőkkel – készít-
hette ezt a feliratot, a tüntetőket az „árpádsávos hungaristákkal” azonosítva. Azóta a szöveg-
ben található „NEM” feliratra több szélsőjobboldali mozgalmat hirdető plakát is rákerült, 
szintén válaszként. Így már az olvasható: „Kórházvédők! Kérünk a gyűlölködésből! Árpádsá-
vos hungaristák”. Ezek a szövegek is jól tükrözik a helyi eseményeket, és láthattunk példát 
arra, hogy egymásnak üzenve, egymás felirataira válaszolva készülnek politikai tartalmú 
falfirkák.

A következő eset is például szolgálhat ilyen üzenetváltásra. Ugyanis szerte Debrecenben 
liberális nézeteket sugalló matrica hirdeti, hogy „A homofóbia az idióták erkölcse!”. Érdekes-
sége az egyiknek, amely egy szemetesen volt elhelyezve, hogy valaki filctollal ráírta, nemtet-
szését kifejezve: „buzi”. Tehát ez egy globális érvényességű és kritizáló jellegű felirat.

Több helyen is megtaláltuk az „ELKÚRTAD!” és a „GYURCSÁNY TAKARODJ!” felirato-
kat is. Ezek ahhoz az országos érvényességű eseményhez köthetők, amikor Gyurcsány Ferenc 

16. kép Lokális témájú politikai firka II.
(Eger, Balassa u.)

15. kép Lokális témájú politikai firka I. 
(Eger, Karéj u.)

17. kép Liberális matrica                18. kép „Újra Gyurcsány?” matrica
(Debrecen, Kálvin tér)               (Eger, Knézich u.)

miniszterelnök 2006-ban, egy hónappal a választási győzelem után az MSZP frakció zárt 
balatonőszödi ülésén tartott záróbeszédének részletei nyilvánosságra kerültek. Hiszen a mi-
niszterelnök fogalmazásmódja (például: „… elkúrtuk. Nem kicsit, nagyon.”) sokakban felhá-
borodást keltett. Ekkor számos városban tüntetéssorozat kezdődött. Erre a beszédre reflektál 
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a sok helyen még mindig látható „Gyurcsány takarodj!” firka, amely a miniszterelnök lemon-
dását követelő tömeg egyik jelmondata lett. Ebben az esetben politikai feliratként is megjelent. 
MSZP és Gyurcsány-ellenes matricákat találtunk még a következő formákban, amelyeket 
valószínűleg a választások előtt helyezhettek ki, ellenkampány jelleggel: „Újra Gyurcsány?”, 
„Újra MSZP?”. Ezek kifejezőeszközeik alapján a komplex kategóriába sorolható matricák, 
ugyanis a felirat mellett egy képen látható Edvard Munch Sikoly című képének alakja (18. 
kép). Tehát ezek konkrét címzetthez szólnak, általában írásosak, országos érvényűek (hiszen 
például egy külföldi nem értené tartalmukat, ha nem tájékozott az országos ügyekben) és 
elutasító jellegűek.

A politikai falfirkák egy következő csoportját hatalomellenesként lehetne leírni. Elsősorban 
rendőrség elleni feliratokat és matricákat találtunk, de az egyik buszmegállóban valaki „Csics-
ka ellenőr!” felirattal fejezte ki ellenszenvét. A rendőrellenes feliratok érdekessége, hogy 
szinte kizárólag angol nyelven fogalmazódtak meg: „Kill all copz”; „Fuck the police”; „Fuck 
cops”; „A.C.A.B. All cops are bastards” (19. kép)..Az egyetlen kivétel egy hatalmas narancs-
sárga „SÜN” felirat volt (20. kép). A „sünözés” a 2009-es március 15-i ünneplést megzavaró 
emberek kiemelését célzó rendőri akciót követően terjedt el. A rendőrség és a politikai hatalom 
elleni.szitokszóvá.vált.3

.

.

19. kép Rendőrség ellenes matrica    20. kép  „SÜN” felirat
(Debrecen, Nagyállomás)     (Debrecen, Nagytemplom hátulja)

A politikai tematikába soroltuk be a következő feliratokat is: „Minden döntésed hiba!”, és 
„Veszélyes, ha igazad van, amikor a hatalom téved…”, melyeket az általános pesszimizmus 
kifejezéseként lehet értelmezni. Az első utalhat a politikai választásokra is, ebben az esetben 
pedig a politikai pesszimizmus kifejezője. A második firka pedig azt sugallja, hogy ha valaki 
szemben áll a hatalommal, jobb, ha nem is hangoztatja véleményét, még ha neki is van igaza, 
mert az veszélyes. Talán okosabb dolog, ha nem is szól bele senki a politikába és a hatalmon 
levők dolgába. A felirat készítője pedig épp ezt a veszélyt felvállalva fújta a falra vélemé-
nyét.

Ezzel szemben akadtak bíztató, optimista hangvételű firkák is: „Még ebből is van kiút!” 
illetve „Don’t panic Hungary”. Az előbbi feltételezi, hogy rossz a helyzet (talán az országé), 
de ki lehet belőle lábalni. A másik mondat (magyarul: Ne pánikolj Magyarország!) is olyan 
helyzetben hangozhatna el, amikor oka van az embereknek (és az országnak) pánikolni. Tehát 
alapjában véve a jelenlegi helyzetet pesszimistaként értékelik, de biztató jelleggel készültek. 

. 3 Részletesebb leírás és linkek a következő internetes oldalon találhatók: http://tools.wamma.hu/sun/ 
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Ezeket a falfirkákat illetve stencileket nem tudtuk konkrét politikai párthoz, de még irányzat-
hoz vagy ideológiához sem kötni.

Végezetül olyan rajzos, képregényszerű, színes alkotásokat szeretnénk bemutatni, ame-
lyekben a társadalomkritika a humor és a képi ábrázolás segítségével jelenik meg. Ezek sajá-
tossága a pesszimista, negatív hangvétel a politikával és a társadalommal kapcsolatban. Eger 
belvárosában, a patak partján volt látható a következő három firka, amelyek eredetileg nem a 
falra készültek, hanem papírra vagy valamilyen táblára rajzolták, festették fel őket először, 
aztán felerősítették a megfelelő helyre. Az első ilyen képen egy öltönyös, nyakkendős ember 
látható, aki a következő szöveget mondja: „Ha a húsz évvel ezelőtti énem látná, hogy ma mit 
teszek, hányna! De ha ma arra gondolok, mi lehet még húsz év múlva, korog a gyomrom!” 
(21. kép). A rajta lévő alak öltözete alapján szimbolizálhat egy vállalkozót, politikust, aki 
annyi rosszat tett már, hogy régi önmaga nem is gondolta volna (hányna a húsz évvel ezelőt-
ti énje), viszont annyi rosszat tehet még a jövőben, hogy ezen felbuzdul (éhezik például a 
hírnévre, pénzre, amit nem legálisan fog megszerezni).

A mellette lévő kép a felhőkön álló két szárnyas, glóriás alakot ábrázol, akik a földgolyón 
álló zászlós, puskás, kiabáló, verekedő embereket nézik. Isten szövege: „Hát, Gabriel, ezt 
elbasztam… Lehet tényleg a neandervölgyi embert kellett volna meghagyni, nem ezeket!” (22. 
kép). Ez a firka általános társadalomkritikát tükröz, hiszen korunk egész emberiségét tartja 
alkalmatlannak, nem méltónak arra, hogy ezen a földön éljen.

..

21. kép.Kritika.I.................22. kép.Kritika.II... ................23. kép.Kritika.III..
(Eger, Eszperantó sétány)

A harmadik képen egy nyúl látható: fotelében ülve tévét néz, kezében távirányítóval. Arca, 
felhúzott szemöldökei csodálkozást fejeznek ki. A tévében egy ember mikrofon előtt szónokol, 
a mellette feltüntetett „bla bla bla” felirat jelzi, hogy semmi értelmeset nem mond. A nyúl 
szövege: „Drágám, gyere nézd ezt az állatot!” (23. kép). A nyúl teljesen emberi ábrázolása és 
a kép összhatása azt sugallja, hogy az ember már az állati szint alá süllyedt. Megerősíti ezt az 
is, hogy egy nyúl nevezi állatnak, azaz alsóbbrendűnek a szónokot. Azaz a nyúl okosabb, mint 
az ember vagy a politikus, hiszen a tévében szereplő férfi őt is szimbolizálhatja.

A negyedik ilyen típusú rajz Eger másik pontján volt elhelyezve, de a készítője valószínű-
leg ugyanaz a személy, ugyanis hasonló figurákat rajzolt, és az írása is ugyanolyan, mint az 
előző három képen. Ezt a firkát egy papírra rajzolták filctollal, és nem színes. Tehát egy gyor-
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sabb munka, amelyet egy lebontott épület ideiglenes kerítésére ragasztottak ki. Látható rajta 
egy riporter, aki egy politikussal készít interjút. A riporter szövege a következő: „S mégis 
mivel magyarázza, hogy Önt és politikus társait lopással vádolja a FKPCD párt?”. A politi-
kus válasza erre a kérdésre: „Igen, igen… Fantasztikus volt a felvonulás! Az emberek egymást 
átölelve, csillogó tekintettel andalogtak a part bokrai mentén. Én a feleségemmel, s…” (24. 
kép). Tehát itt az egymás mellett elbeszélést láthatjuk, azt, amikor a politikusok nem vállalják 
a felelősséget, nem válaszolnak az őket kényesen érintő kérdésre. Hiszen megvádolták őt és 
társait lopással, mégis másra tereli a szót. A politikusok tehát itt tisztességtelen emberként 
jelennek.meg.

.

24. kép.Kritika.IV... . . ...........25. kép.Kritika.V..
(Eger, Servita u.)               (Eger, Malom u.)

Valószínű, hogy még mindig ugyanazon alkotó filctollal készült munkája a következő rajz 
is, amelyen egy nagydarab, kopasz, bakancsos férfi néz bambán. Mellette az alábbi szöveg: 
„Nem fárasztom magam gondolkodással… erre van a vezér”. Kinézete alapján ez a férfi egy 
skinhead is lehetne. Sok szélsőjobboldali nézeteket valló fiatal megjelenésére hasonlít, akik 
szinte vezérükként tekintik a mozgalmuk irányítóit, vagy a szélsőjobboldal politikusait. A 
figura nem kíván gondolkodni, úgy érzi, nem is az ő feladata, és amúgy is csak a terhére 
lenne ez a tevékenység. Elvakultan megbízik hát vezetőjében és elvárja az irányítást és a 
parancsokat.

Ezek a firkák azért voltak érdekesek, mert komplex megjelenésűek, szöveget is tartalmaz-
nak, de rajzolták őket, végül mégis matricaként ragasztották ki, jól látható helyekre (valószí-
nű a gyors felhelyezhetőség miatt választották ezt a technikát, ugyanis e „művek” elkészítése 
nem kis időbe kerülhetett). Előre eltervezett munkák, amelyekben megtalálható a humor és a 
komoly kritika is. Általános, közéleti témájúak, globális érvényességűek és kritizáló, véle-
ményformáló jelleggel készültek.
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Összegzés

Összegzésünkben elsősorban azt emelnénk ki, hogy különbséget kell tenni a graffitik és a 
firkák, feliratok között. Amíg a graffitik alkotói meghatározhatók, egy bizonyos szubkultúrá-
hoz tartoznak, addig a feliratok (inscriptek) készítőit nem lehet ilyen könnyen beazonosítani. 
A graffitizők meghatározott társadalmi rétegből származnak, fiatalok, fiúk (Amerikában a 
fekete és latin-amerikai kisebbség körében elterjedt ez a tevékenység), viszont a feliratok 
firkálói összetettebb körből származhatnak, és nem feltétlen tartoznak egy szubkultúrához. A 
graffitik általában a többi graffitisnek készülnek, általuk értelmezhető csak, viszont a firkák, 
feliratok szélesebb körben érthetők, nem kell hozzá különösebb tudás és készség, hogy meg-
fejthessük azokat. Tehát utóbbiak bárkinek szólhatnak. Egy falfirka eredménye lehet egy is-
koláskorú gyerek csínytevésének, egy tüntető véleménynyilvánításának, egy jobboldali vagy 
baloldali pártaktivista népszerűsítő tevékenységének, egy liberális vagy rasszista felfogású 
fiatal (vagy idős) nézetei megformálásának. Ami közös a graffitisek és a feliratkészítők alko-
tótáborában az a rejtőzködés és az illegalitás.

Összességében elmondható, hogy a tagekhez képest ugyan csekély mértékben, de megje-
lenik az utcákon a politikai üzenetek illegális közvetítési formája a falfirkákon, stencileken 
és a matricákon keresztül is, amelynek előnyeit felfedezte a politika is. (Otthon elő lehet ké-
szíteni; lehet sokszorosítani, akár tömegesen előállítani; könnyű és gyors elhelyezni; kicsi, de 
azért észrevehető, ezért is teszik szemetesekre, megállókban villanyoszlopokra, keresztező-
désekben a jelzőlámpa oszlopára.)

A politikai üzeneteket tehát véleményünk szerint nem a graffitis szubkultúra tagjai he-
lyezték ki. Ebben az esetben azt figyelhetjük meg, hogy egy szubkulturális elem bekerült a 
politikai üzenetek és eszmék közvetítésének eszköztárába. Ezen politikai üzenetek nagyrészt 
egyértelműek. És bár a szakirodalom utalt a graffitis illetve a „matricás” szubkultúra fogyasz-
tás-ellenességére, arra, hogy törekednek a toleranciára, felhívják a figyelmet a nemi egyen-
lőtlenségek problémájára és a környezetszennyezésre (Bordács 2005), ilyeneket alig találtunk. 
Szemben Szegeddel, ahol a Kétfarkú Kutya Párt a politikai életet kritizáló stenciljei mellett 
megjelennek az imént felsorolt témák, addig Debrecenben és Egerben inkább a politikai 
matricák és feliratok terjedtek el, de ezeknek sem a jelenleg hatalmon lévő párt kritizálása 
az elsődleges célja, hanem elsődlegesen a készítők saját ideológiájának, üzeneteinek terjesz-
tése.

Úgy gondoljuk, hogy a firkák tanulmányozása azért fontos, mert nyomon követhetők a 
társadalomban bekövetkező változások, a tabuk, és ezekben leképeződhet a közvélemény is. 
Újonnan szerzett tapasztalataink megerősítették azt a korábbi véleményünket, miszerint a 
graffitik és falfirkák hétköznapi életünk olyan elemeit képezik, amelyről élesen megoszlanak 
a vélemények. A téma rendkívül sokszínű, és legtöbben csak a felszínét ismerik – így egytől 
egyig elítélik a termékeit. Az tény, hogy a falfirkálás tevékenysége illegális, azonban egy 
egészen újfajta és tartalmas formája a véleménynyilvánításnak, amelyben ugyanúgy meg lehet 
találni az értékes mondanivalót, mint a média bármely formájában.
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Kovács Klára

KÜZDELMEK A RINGBEN – ÉS AZON KÍVÜL
SZEREPKONFLIKTUSOK AZ ÉLSPORTOLÓ ÖKÖLVÍVÓ NŐK 

ÉLETÉBEN�

Bevezetés 

Számos genderszociológiai mű vizsgálta, hogy a történelem során a nők hogyan léphettek 
be olyan területekre, amelyek addig csak kizárólagosan a férfiak kiváltsága volt. Dolgozatom-
ban egy olyan sportágat vizsgálok meg, amely eddig szélsőségesen maszkulinként élt a köz-
tudatban, ahová a nők egészen a 20. század végéig nem nyerhettek bebocsátást. Ez a sportág 
az ökölvívás. 

A sport területén eddig lefolytatott vizsgálatok azt mutatják, hogy kevesebb anyagi és er-
kölcsi megbecsülést kapnak a sportolónők, akár amatőr, akár profi szinten foglalkoznak sport-
tal. Helyzetüket tovább nehezíti, hogy a kőkemény edzés, amelyet néha munka mellett végez-
nek, és a kiváló eredmények elérésére tett erőfeszítések mellett az olyan hagyományos női 
szerepeknek is meg kell felelniük, mint például az anyaszerep. A hagyományos női szerepek 
sokszor nem vagy csak igen nehezen egyeztethetőek össze sportolói tevékenységükkel. A 
sportolói szerep konfliktushoz vezethet környezetükkel, valamint a sportág férfitagjaival, akik 
úgy érezhetik, hogy egy addig általuk uralt területre léptek be a nők, átvéve az ezzel járó tu-
lajdonságokat is. Számtalanszor értéktelennek tekintik az egyes sportágakban elért eredmé-
nyeket, melyek nemcsak a sportolónők sikerei, hanem sokszor az egész ország hírnevét is 
növelik. Különösen érvényes ez egy olyan tipikusan férfias (küzdő)sportban, mint az ökölví-
vás, amelyet vizsgálni fogok. 

A kutatásom során megpróbáltam felderíteni a fent említett jelenségek okait, különös hang-
súlyt fektetve a nőkkel kapcsolatos sztereotípiákra. Azt is vizsgáltam, hogy milyen tulajdon-
ságokkal, elvárásokkal jár a sportolói szerepek felvétele: mi tekinthető ezek közül férfiasnak 
és nőiesnek, s hogyan egyeztethetők össze ezek az élsportoló nők más szerepeivel. A sztere-
otípiák közül ki kell emelnem azokat az attitűdöket, melyek szerint „a nők helye a konyhában, 
a fakanál mellett van”, s legfőbb tevékenységük a család és a gyerek(ek) gondozása kell, hogy 
legyen (melyeket tipikus női szerepeknek tekintek). Emellett elvárják tőlük, hogy tartsák 

. 1 A tanulmány korábban megjelent: Kovács Klára (2009): Küzdelmek a ringben és azon kívül. Kultúra és Kö-
zösség.3–4. sz. 63–78. o..Köszönöm Sipos Flóriánnak a dolgozatom elkészítéséhez nyújtott segítségét.
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magukat távol a férfiak világától, melynek szerves részét képezi az olyan tipikus férfias vo-
násokat (agresszivitást, akaraterőt, kitartást) magába foglaló versenysport is, mint az ökölví-
vás..

Véleményem szerint a téma kutatatása legfőképpen épp ezért fontos, mert a női ökölvívók 
egy addig minden szempontból férfiak által uralt, maximálisan maszkulin területre törtek be, 
és értek el férfitársaik számára meglepően kiemelkedő eredményeket. Tették ezt mindannak 
ellenére, hogy a harc, különösen a „face-to-face” küzdelem már évezredek óta a férfiak ki-
váltsága és társadalmi szerepe volt, illetve a mai társadalmi normák szerint is az. Úgy gondo-
lom, hogy ebből a szempontból párhuzamot vonhatunk a harc és az ökölvívás között, hisz 
ebben a sportágban is a legfőbb cél az ellenfél legyőzése a megfelelően kivitelezett, pontos 
és erős ütésekkel, csak éppen szabályok által meghatározott mérkőzés keretében. Úgy gon-
dolom, hogy a sportágból fakadó férfias tulajdonságoknak és az abból eredő szerepeknek való 
megfelelés elengedhetetlen a női versenyzők számára, ha sikeresek akarnak lenni. Ugyanak-
kor a hagyományos női szerepeknek való megfelelés társadalmilag determinált, így az ököl-
vívó élsportolónőknek mindkét szerepnek eleget kell tenniük. Ez konfliktusokkal járhat kör-
nyezetükkel és a sportág férfitagjaival, akik nem szívesen adnak át egy újabb, általuk instru-
mentálisan uralt területet a hölgyek számára. 

Kutatásom eredményei hasznosak lehetnek a hasonló tevékenységeket, területet vizsgálók 
számára. Sok mindent elárulhatnak arról, hogy (1) mennyivel elfogadóbb a 21. század társa-
dalma, mint 100 évvel ezelőtt volt, (2) a társadalom hogyan viszonyul a nők újabb és újabb 
maszkulin területre való bevonulásához, s (3) hol van az a határ, amelynek az átlépése már 
konfliktusokhoz vezet a nők és férfiak között, és ezek miben nyilvánulnak meg. Eredménye-
im reményeim szerint túlmutatnak azon a szűk populáción, amit kutatni szeretnék. 

Hipotézisek 

Két hipotézist fogalmaztam meg. 
1. Egyrészt feltételezem, hogy az ökölvívás instrumentálisan agresszív jellege miatt a 

bokszolónőknek egyaránt meg kell felelniük a férfi és női szerepeknek, amelyek a társadalmi 
sztereotípiák miatt sokszor összeegyeztethetetlenek, sőt, ellentétesek egymással. Ez konflik-
tusokhoz vezet önmagukkal, szűkebb mikrokörnyezetükkel és a sportág férfi tagjaival. 

2. Feltételezem továbbá, hogy az ökölvívónők úgy érzékelik: a sportág férfi tagjainak 
szemében a bokszoló, mint sportoló szerep (organizációs szerep) és a női nemi szerep (per-
vazív szerep) összeegyeztethetetlenek, és ezt a vélekedést a sportág férfi tagjainak attitűdjei 
is megerősítik. Ez a helyzet konfliktusokhoz vezet a sportág férfi tagjaival, ami abban nyilvá-
nul meg, hogy kevesebb anyagi és erkölcsi támogatást kapnak a férfibokszolókhoz képest. 

A kutatási módszer 

A fent említett kérdéskör megvizsgálásához azt a kritikai feminista megközelítést használ-
tam, mely szerint az autentikus női lét és helyzet legjobb feltárása csak úgy lehetséges, hogy 
magukat a nőket kérdezzük meg, s a kutatás során az ő narratívájukból indulok ki. Mivel az 
érintettek tudják elmondani leginkább azokat az érzéseket, tapasztalatokat, amelyeknek ré-
szesei nap mint nap, a sportoló interjúalanyaim mindegyike nő. De emellett az objektivitás 
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megőrzése érdekében a férfiak perspektívájának bemutatását is fontosnak tartottam. Ezért úgy 
gondoltam, hogy olyan férfi edzőket is megkérdezek, akik férfi és női ökölvívókat egyaránt 
edzenek, s így megfelelő rálátásuk lehet arra, hogy milyen szerepeknek kell megfelelniük a 
lányoknak, s ez milyen konfliktusokkal jár számukra. Így, remélem, eleget tudok tenni a tár-
gyilagosság kritériumának is, és megvizsgálhatom azt is, hogy a nők által érzékelt konfliktu-
sok és hátrányos megkülönböztetés hátterében a férfiak oldaláról milyen attitűdök és vélemé-
nyek állnak. 

A kutatás során interjúkat készítettem jelenlegi vagy volt élsportoló versenyzőnőkkel, akik 
ökölvívással foglalkoznak/foglalkoztak, illetve olyan férfi edzőkkel.és.a.szövetségi kapitánnyal, 
akik több éve vagy évtizede foglalkoznak női ökölvívókkal, és rendelkeznek tapasztalatokkal 
ezen a területen. Fontos megjegyeznem, hogy dolgozatomban elsősorban a tőlük elhangzott 
narratívumokat kívánom elemezni, az ő perspektívájukból és véleményükből kiindulva kívá-
nom bemutatni helyzetüket, megítélésüket, s ezek okait. Emiatt nem állíthatom, hogy ez a 
valós helyzet. Csak azt mutathatom be, hogy a női ökölvívók általam kiválasztott csoportjának 
tagjai hogyan látják ezt. A férfi edzőkkel készített interjúk segítenek árnyalni a bokszoló nők 
véleménye alapján kialakult képet, és a „másik oldal” véleményének megjelenítésével jobban 
meg tudom közelíteni a feltételezett konfliktus lényegét. 

Emellett nemcsak arra voltam kíváncsi, hogy a sport világában hogyan viszonyulnak hoz-
zájuk és elért eredményeikhez férfitársaik – akár sportolóról, akár edzőről vagy vezetőről van 
szó –, hanem arra is, hogy a szűkebb, illetve tágabb mikrokörnyezet miként reagál(t) sporto-
lói tevékenységükre, illetve arra, hogy éppen ezt a sportágat választották. Ennek érdekében 
az alábbi elemzési dimenziókat alakítottam ki: 

1. családi háttér és szűkebb mikrokörnyezet,
2. barátok, 
3. iskola, 
4. munka, 
5. sporttársakkal és edzőkkel való viszony, 
6. jelenlegi magánélet, és
7. jövőkép, az olimpiai szereplés hatása a női ökölvívásra és ökölvívók megítélésére. 
Földesiné Szabó Gyöngyi definíciója alapján élsportolónak tekintem azokat a személyeket, 

akik tevékenységének gerince az edzés, a versenyekre való felkészülés és bizonyos mértékben 
a társadalmi struktúrában elfoglalt helyüket is ez határozza meg (Földesiné Szabó 1983: 7). 
Az ökölvívók körében azokat tekintem élsportolónak, akik világ- és/vagy Európa-bajnokságon 
érmet szereztek, valamint/vagy legalább háromszoros magyar bajnokok, illetve a magyar női 
ökölvívó válogatott tagjai (voltak). 

Kutatások a témában és elméleti háttér 

1. sPortolóNőkkel kaPcsolatos kutatások 

A magyarországi nőkutatások társadalomtörténeti és szociológiai szempontú elemzései 
eddig csak érintőlegesen foglalkoztak a nők sport területén való érvényesülései lehetőségeivel 
és helyzetével (Bodnár 2003: 116). Bodnár Ilona olyan edzőnőkkel készített interjúkat, akik 
valaha szintén élsportolók voltak. Arra próbált fényt deríteni, hogy az addig nagyrészt férfi-
akból álló edzők világában milyen helyzetben voltak az edzőnők, hogyan fogadták őket. Az 
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interjúk elemzése után arra a következtetésre jutott, hogy a szakmában való elismertségnek 
csak egy feltétele volt (van): a siker. A teljesítmény csak egy eszköz, amivel a sikert el lehet 
érni, ráadásul a környezet dönti el, hogy ki mit ismer el sikernek. Az edzőnők pályájának egyik 
kulcsmomentuma az volt, hogy nem a nyilvánvaló anyagi megkülönböztetés fájt nekik a 
legjobban, hanem az, hogy kevés szakmai, erkölcsi elismerésben volt részük. Ezen a területen 
volt leginkább tetten érhető a sportvezetők és kollégák által működtetett foglalkozás sztereo-
tip, férfias felfogása (Bodnár 2002: 234–236). 

A mostanában készült kutatások gyakran irányulnak a média által közvetített és befolyásolt 
sporttevékenységekre, különös figyelmet fordítva arra, hogy a médiában hogyan jelennek meg 
az élsportoló nők. Egy amerikai posztmodern tanulmány eredményei szerint, amelyben több 
száz sportolóról készült címlapképet vizsgáltak meg, a női sportolókat szignifikánsan gyak-
rabban mutatják olyan pozícióban, sminkben, frizurával, öltözetben, amelyek tipikusan a női 
szerepekhez tartozó erotikus kisugárzást tartalmaznak, míg a férfiakat inkább sportolás közben 
fotózzák le, ami viszont – a közhiedelem szerint – a tipikus férfiszerepekhez (mint a verseny-
szellem, küzdelem, agresszió) tartozik (Buysse et al. 2004). 

A hazai szakirodalomban Gál Andrea vizsgálta meg a női és férfi sportolók reprezentáci-
óját három újságban – a Népszabadságban, a Magyar Nemzetben és a Blikkben – kvantitatív 
és kvalitatív tartalomelemzéssel, újságírók, sportújságírók, illetve sportolónők véleményének 
feltárásával. Leginkább arra volt kíváncsi, hogy a hazai írott sajtóban mennyire játszanak 
szerepet a külső jegyek abban, hogy egy sportolóról közöljenek hírt, amit „Kurnyikova-szind-
rómának” neveznek (Gál 2007: 7–13). A vizsgálat eredményei szerint a női sportolók alulrep-
rezentáltak a sajtóban férfitársaikhoz képest, s ez megmarad az olimpiai ciklus alatt is, annak 
ellenére, hogy ekkor valamivel több cikk és kép jelenik meg róluk 

Jól példázza a női ökölvívók helyzetében lévő szerepkonfliktust Carlo Rotella egy sikeres 
amerikai ökölvívónőről, Liz McGonigalról szóló esettanulmánya, melyben kijelenti, hogy 
sokszor a női boksz azért vonzza a közönséget, mert paradox módon férfiasabbnak hat, mint 
a férfi boksz, ugyanakkor nőiesebbnek is. A női boksz egy egyszerű egyenletet alkot: női test 
plusz heves agresszivitás egyenlő pornográfia. Lehetne érvelni amellett, hogy a férfi boksz is 
hasonlóképpen szexualizált és a pornográfiához kapcsolódik, de van egy nagy különbség: a 
férfiak és a nők gondolatainak sokaságát alapul véve a ring látványosságairól és a gesztusairól 
csak a női bokszot lehet úgy látni, mint pornográfiát. Jimmy Finn, a WIBF (Women Interna-
tional Boxing Foundation) volt titkára egy alkalommal így nyilatkozott: „Itt a szexizmus, 
homofóbia és a világ legkülönlegesebb férfi klubjának fenyegetettsége áll a háttérben. Ha egy 
csoport prostituáltat vinnék be a ringbe, elfogadottabb lennék” (Carlo Rotella 1999: 590–
592). 

A szerepeknek való megfelelést nemcsak a férfiaktól várják el – számukra ez leginkább a 
férfiszerepek túlzott dominanciájával egyenlő –, hanem a bokszoló nőktől is, ha sikeresek 
akarnak lenni.  Ebben az esetben sikeren a versenyeken való jó szereplést értem, azaz minél 
jobb eredmény, helyezés elérését hazai, de legfőképpen kontinensviadalokon. „A különböző 
kutatások nagy megegyezéssel arra az eredményre jutottak, hogy az intellektus magas szintjét, 
az alkotó tevékenységet, a társadalomban való sikeres részvételt nemenként eltérő személyi-
ségvonások segítik. Mégpedig az ellenkező nemre jellemző személyiségjegyek. A személyiség-
jegyükben (és nem szexuális kapacitásukban) »férfias« nők és »nőies« férfiak érik el a legjobb 
eredményeket” (H. Sas 1984: 25). 

A témához szorosan kapcsolódik a sport feminista kritikája. Ennek lényege, hogy a sze-
xizmus a sportban kulturális és strukturális interakciós formákban jelenik meg. A strukturális 
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különbségek egyértelműek a női diszkrimináció különböző fajtáiban. Az egyenlőtlenségek e 
típusai a programok, a lehetőségek és a felszerelés finanszírozásában, az edzőképzésben, az 
egészségügyi és edzési lehetőségekben és kiszolgálásban, a sportaktivitások számának növe-
lésében, az ösztöndíjak folyósításában és a média által sugallt képekben nyilvánulnak meg 
(Coakleyt idézi Theberge 1981: 343). A szexizmus kulturális manifesztálódását a nők társa-
dalmi dinamizmusának a sportban megjelenő anomáliája tükrözi Felshin szerint. Az anomália 
szerinte abból ered, hogy a sport kulturális koncepciói maszkulin természetűek, amelyben 
nincs helyük a nőknek. Véleménye szerint a női szerepek akkor legitimálódnak a sportban, 
ha ezek az anomáliák eltűnnek (Felshint idézi Theberge 1981: 343). A feminista álláspontú 
írások segíthetnek annak megoldásban, hogy milyen lehetne a nem szexista sport. Természe-
tesen az első kritérium az egyenlőség, továbbá újra kellene definiálni a sport szervezeteit a 
férfiasság viszonylatában, és így a sport intézményi és kulturális megjelenése kevésbé lesz 
instrumentális és versenyközpontú (Sabot és Runfolat idézi Theberge 1981: 344). 

A sport feminista kritikája alapján tehát kijelenthető, hogy (1) ha az általános sport szintjén 
bebizonyosodott, hogy a férfiak és nők a lehetőségekhez nem egyenlően jutnak hozzá, akkor 
(2) az élsportoló ökölvívónők esetében is vizsgálható az, hogy férfitársaikhoz viszonyítva 
kevesebb anyagi és erkölcsi megbecsülést kapnak, ami abban nyilvánul meg, hogy a lehető-
ségekhez nem egyenlő mértékben jutnak hozzá. Ez utóbbi a női bokszolók esetében a férfi-női 
szerepek és foglakozási szerepek konfliktusából ered. Ezt alátámasztja Coakley álláspontja a 
sport feminista kritikájáról. Véleménye szerint jelenleg a legjobb megközelítés az lenne, ha 
egyenlő számú női és férfi sportolói csapatokat hoznának létre, azonos finanszírozással és a 
források egyenlő elosztásával (Coakleyt idézi Theberge 1981: 350). Bár a feminista kritika 
kritikájában elhangzik, hogy még nem tudják, mi lenne a legjobb módszer a források újrael-
osztásához a társadalmi nemek közötti egyenlőség megvalósulása érdekében, de ennek ki-
emelkedő fontosságában mindenki egyetért. 

Jennifer Hargreaves (1994) a sportolónőkről szóló történeti és szociológiai vizsgálatokat 
áttekintve arra a következtetésre jutott, hogy a sportnak még mindig vannak szélsőségesen 
maszkulin területei, amelyekben évszázadok óta benne rejlik a hatalommegosztás férfiak és 
nők közötti egyenlőtlensége. Véleménye szerint a női sport integrálja a kulturális hatalom 
viszonyainak összességét, amely magába foglalja a férfiak és nők közötti hatalmi viszonyokat. 
A nők és férfiak közötti kapcsolatok sokkal változatosabbak és összetettebbek olyan változók 
mentén, mint a kor, az osztály, a nemzetiség és a szexualitás. Továbbá ugyanilyen komplex 
az autonómia és az ellenőrzés a sport területén. Nincsenek autentikus, teljes mértékben auto-
nóm sportágak a nők számára, hanem a nők vagy egyszerűen passzív befogadókká válnak, 
vagy pedig lehetetlen helyzetbe kényszerülnek a rossz anyagi körülményeknek köszönhető-
en..

Látható tehát, hogy számos területen bizonyították be a külföldi és hazai kutatók egyaránt, 
hogy a nők a sport világában is hátrányban vannak férfi társaikhoz képest. Úgy gondolom, 
hogy szükség van egy olyan kutatásra is, amely egy jellegzetesen maszkulin sportág élspor-
tolónőinek véleményei és tapasztalatai alapján próbálja bemutatni ezt a hátrányt. 

2. ElmélEti Háttér 

Kutatásom során arra szeretnék választ kapni, hogy az ökölvívónők hogyan látják saját 
helyzetüket és megítélésüket a bokszolók (férfitársaik, edzők és vezetők) világában és szűkebb 
környezetükben. Mivel az ökölvívás szélsőségesen maszkulin jellegű sportág, a női ökölvívók 
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sajátos helyzetbe kerülnek: egyrészt, ha eredményesek akarnak lenni, akkor fel kell vállalni-
uk az edzések, a felkészülés és a versenyek küzdelmeiben azokat a tipikus férfias tulajdonsá-
gokat, amik már évezredek óta jellemzik a férfiakat: agresszivitás, erő, küzdelem, kitartás. 
Viszont nem tudnak kilépni női mivoltukból sem, hisz ez egy biológiai adottság, ami az egyént 
születése pillanatában meghatározza, így valamilyen mértékben a tipikus női szerepelvárá-
soknak is meg kell felelniük. Ez konfliktushoz vezet saját magukkal, a mikrokörnyezetükben, 
illetve sportolói környezetükben. A saját magukkal való konfliktust Buda Béla (1985) szó-
használatával frusztrációnak tekintem, amit belső feszültségként értelmezek. A különböző 
szerepek definiálásához szintén az ő kategóriáihoz nyúltam. 

Témám szempontjából a pervazív,.a.családi.és.rokonsági.illetve.a.foglalkozási.szerep.a.
legfontosabb. A pervazív szerephez tartoznak az olyan alapszerepek, mint a nem vagy az 
életkor, melyek befolyásolják a többi szerepet, mint például a foglalkozás (Buda 1985: 100).
A családi (szülői és gyermeki) szerepek is rányomják bélyegüket életünk többi szegmensére, 
attól függően, hogy mi a feladatunk és milyen a helyzetünk a családi struktúrában. A családi 
szerepek mellett a másik legfontosabb szerepcsoportot az organizációs vagy foglalkozási 
szerepek jelentik. Ezeket Buda (1985) elsősorban a szervezeti rendszerekhez való viszony, 
illetve az azokban elfoglalt hely alapján határozza meg. Ezek is lehetnek természetesen per-
vazív jellegűek, amilyenek a már említett hivatások foglalkozási szerepei, de lehetnek egészen 
felszínesek is. A női ökölvívók esetében a pervazív szerep közül a nemi szerep a legfontosabb, 
ez nagyban meghatározza sportolói pályafutásukat és eredményeik elismerését, hisz nőként 
kell helyt állniuk úgy, hogy közben tipikus férfiszerepeket kell magukra ölteniük. Ugyanakkor 
egy-egy meccs után otthon női szerepeiknek is eleget kell tenniük: párjuk számára társsá, 
háziasszonnyá, míg munkahelyükön vagy az iskolában alkalmazottá, tanítvánnyá válnak. 

A sztereotípiákon azokat a torzításokon, túlzásokon és leegyszerűsítéseken alapuló negatív 
elképzelések, előítéletek együttesét értem (Andorka 2006: 375), mely szerint a nőknek az 
olyan  hagyományos női szerepek mellett kellene maradniuk, mint amilyen a családgondozás, 
a házimunka és a gyereknevelés, nem pedig olyan sportágat kellene választaniuk, ami eddig 
a férfiak kiváltsága volt évszázadokon keresztül. Úgy gondolom, hogy a női ökölvívók meg-
ítélését férfitársaik részéről nagyban befolyásolja, hogy a bokszolónők a társadalmi elvárástól 
eltérő, tipikusan férfi szerepet igénylő sportágban tevékenykednek. A női szerep elsődlegesen 
a női viselkedésjegyek, normák előírásrendszere, amely azokat a szabályokat írja elő, amely 
leginkább a férfiakkal szemben, illetve kisebb részben más szereppartnerekkel szemben való 
viselkedésre és kommunikációra vonatkoznak. Ezek többnyire nem tudatosak, hanem auto-
matikusak, belső késztetésként érvényesülnek. Ha az egyén eltér a társadalmi nemére vonat-
kozó szabályoktól, akkor környezete bizonyos fokú és formájú szankcióját kell elviselnie. A 
női szerep esetében ez a külső kontroll jellegzetesen érvényesül: a tradicionális női szerepet 
előíró közösségben a férj vagy partner hiába enged eltérést az ott divatos viselkedéstől, a 
közösség elítélően reagálhat arra. A szerepek megtanulása egy nő számára számos választás, 
döntés eredménye. A választás köre azonban több szempontból is korlátozott: egyrészt min-
denki csak azok közül a szerepvariációk közül választhat, amiket megfigyelhetett és elsajátít-
hatott, másrészt az aktuális környezet is befolyásolja (Buda 1985: 99–103). 

A társadalmi munkamegosztás átalakulása módosította a hagyományos szerepfelosztást a 
családon belül és kívül. Az átalakult viszonyokhoz való alkalmazkodás a két fél eltérő hely-
zete és érdekeltsége, illetve a tradíciók továbbélése miatt konfliktusokkal terhelt. A férfiak és 
nők közötti különbségek nem feltétlenül jelentenek diszkriminációt, társadalmi hátrányt, ha-
nem az adott társadalmi struktúrában, ennek meghatározott érték- és hatalmi viszonyai alap-
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ján válnak hátránnyá (H. Sas 1984: 28). Férfiak és nők egymás versenytársaivá válnak, s 
utóbbiak meg is fogalmazzák és követelik az élethez, a teljességhez való jogot. Megszűnik a 
férfiak teljes kiszolgálása, s ezt a férfiak veszteségként könyvelik el, amely miatt frusztrálva 
érzik magukat (Buda 1985: 108). 

A feminista álláspontban elsősorban kritikai megközelítés jelenik meg, főleg ideálkritikai 
formában. Főleg azokat a tételeket, elméleteket vizsgálja, amelyek a férfiak társadalmi elő-
nyeit és a nők hátrányos helyzetét konzerválják. „A nők esetében az identitás elsősorban 
szerepidentitást jelent a női szerep jegyében. Ezt a feminizmus szélsőséges áramlatai kifogá-
solják, és a lehetséges identitásformák számára ugyanazt a szabadságfokot igénylik, amit a 
férfiak identitásában látnak” (Buda 1985: 107). Ezért a feminizmus egyik súlyos hibája Fer-
ge Zsuzsa szerint, hogy a férfiak társadalmi helyzetének rejtett problémáit nem engedi felis-
merni: a náluk is létező identitászavart, azt, hogy ők veszteségként élik meg a nők újonnan 
szerzett jogaiból származó helyzetet, s ez valószínűleg megnehezíti új szerepeik kialakítását 
(Ferge 1985: 78). 

Mindezek ellenére úgy gondolom, nagyon fontos a nők helyzetének, szerepeinek a femi-
nista nézőpontot jellemző kritikus értelmezése is. A pervazív szerep közül a női szerep, a 
családi szerep közül az anyaszerep és a sportolói, azon belül is a bokszoló szerep, mint orga-
nizációs szerep közötti konfliktus leginkább a magánélet területén mutatkozik meg. A párkap-
csolatokban ugyanis a nőknek a mai napig eleget kell tenniük a hagyományosnak tekinthető 
női szerepeknek. A munkamegosztás átalakulásának megfelelően a nők bevonulnak a férfiké-
pességekre szabott keresőmunka világába, s ez mindkét nem elé olyan feladatokat állít, ame-
lyek a korábbi évezredek rögzült szokásaitól különböznek, az eddigi szerepkészlettől eltérnek. 
Az új helyzetben mindkét nem szerepkonfliktusba kerül (Koncz 1985: 244).  „Ha a szerepek 
élesen elválnak és betöltésük feltételei nincsenek összehangolva, akkor a nők valóban nem 
lehetnek egyszerre jó anyák, ideális házassági partnerek, teljes értékű munkavállalók, hatékony 
közéleti emberek. Választaniuk kellene, hogy mit adnak fel miért, de minden választás kárt 
okoz valakinek – vagy a gyereknek, vagy a házasságnak, vagy a férjnek, vagy a nőnek önma-
gának” (Ferge 1985: 76).  Ez a férfiaknál is az azonosságtudat zavarához vezethet. 

A kutatás során genderszociológiai megközelítést alkalmazok. Ennek kiindulási pontja, 
hogy a férfiak és nők között nemcsak biológiai, hanem társadalmi különbségek is vannak. 
Ezek az eltérő férfi-női szerepek, elvárások, minták és szocializáció által jöttek létre és ha-
gyományozódnak tovább. Szinte mindenben más a nő viselkedése, mint a férfié, és az is 
biztos, hogy ezek a különbségek nem a biológiai vagy lélektani nemből erednek, hanem szo-
ciálisan tanult jelenségek. A nemi viselkedés elsajátításában alapvető szerepet játszik a szo-
cializáció. 

..

Az interjúkutatás eredményei 

A kutatáshoz 10 interjút készítettem. Az alanyok között 5 élsportoló ökölvívónő, illetve 4 
férfiedző volt, akik egyaránt foglalkoznak férfi és női bokszolók felkészítésével. A tizedik 
alany különleges státusszal bír, mivel nemcsak többszörös világ- és Európa-bajnok, érmes és 
magyar bajnok, hanem jelenleg, ökölvívó pályafutása végeztével, a női ökölvívó válogatott 
vezetőedzője. Az interjúkat két módon készítettem el: személyesen, az alanyokat otthonukban 
vagy az edzőteremben meglátogatva, illetve a Skype segítségével az interneten keresztül. Az 
elhangzottakat diktafonnal rögzítettem. Az edzők és versenyzők egyaránt nagy lelkesedéssel 
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és örömmel fogadták kérésemet, s szívesen álltak rendelkezésemre, hogy megosszák velem 
véleményüket, nézeteiket, tapasztalataikat2.

A bokszolónők mindegyike 22 és 35 év közötti, legalább középfokú végzettségű, és több 
szakmával rendelkezik. Egy ökölvívónő Budapesten él, de felnőtt korában költözött oda, a 
többiek és az edzők is egyaránt vidéki nagyvárosban élnek. A sportolók közül ketten főállás-
ban foglalkoznak az ökölvívással, a többiek alkalmazottként dolgoznak, vagy jelenleg állást 
keresnek. Az edzőknek is van más foglalkozásuk: alkalmazottak vagy vállalkozásuk van. A 
szülők is dolgoznak, de arra nem tértek ki külön az alanyok, hogy konkrétan mi a munkájuk. 
A téma szempontjából releváns a szülők sportmúltja.  Néhány alany esetében egyáltalán nem 
sportoltak a szülők, mások esetében viszont igen, sőt, két sportolónő édesapja bokszolt. 

Bár technikai okok miatt nem lehetett minden jelenlegi és volt élsportoló ökölvívónőt 
megkérdezni, de a minta így is magában foglalja a legeredményesebbeket. Úgy gondolom, az 
edzőkkel készített interjúkkal együtt ezek a beszélgetések alkalmasak arra, hogy kirajzolódjon 
belőlük az ökölvívónők helyzete. Azért nagy jelentőségű, hogy sikerült épp ezekkel a bok-
szolónőkkel interjút készítenem, mert az általam meghatározott élsportoló definíciónak mind-
egyikük eleget tett: (a) minden ökölvívónő válogatottként képviselte Magyarországot világ-, 
és/vagy Európa-bajnokságon, (b) ott négyen akár több alkalommal is érmet szereztek, a töb-
biek pedig ötödik, illetve hetedik helyezést értek el, és (c) minden sportolónő többször nyert 
országos bajnokságot vagy ért el helyezést. 

Az edzők mindegyikének eredményes női bokszolója van, de férfi ökölvívókkal is foglal-
koznak, akik között szintén vannak magyar bajnokok és helyezettek, így megfelelő rálátással 
rendelkeznek ahhoz, hogy össze tudják hasonlítani a két nem közötti viszonyt az edzőterem-
ben, illetve ismerik azokat a lelki és fizikai tényezőket, jelenségeket, amelyek együtt járnak 
egy felkészüléssel, versennyel. Emellett fontos tényező az is, hogy ezek az edzők az ellenke-
ző nemhez tartoznak, ezért kiküszöbölhetőek azok az esetleges torzítások, melyek az ökölví-
vónők saját nemükkel kapcsolatos elfogultságból, szubjektivitásából eredhetnek. 

..
1. az ökölvívás és a Pályafutás kezdete – Női szemmel 

Az interjúkból kiderült, hogy az alanyok mindegyike valamilyen más sportággal foglalko-
zott a bokszoló pályafutás megkezdése előtt. Ezek részben atlétikaszámok, de többségük más 
küzdősportágakat is kipróbált (karate, kickbox és kungfu). Tehát az eredményes ökölvívó 
pályafutást nagyban befolyásolják az egyéb küzdősportban szerzett tapasztalatok. A sportoló 
interjúalanyokat már kezdettől fogva érdekelték a harccal kapcsolatos sportágak. Egyrészt az 
önvédelem iránti érdeklődésük miatt, másrészt nagy hatással voltak rájuk azok a távol-keleti 
harcművészeteket bemutató filmek is, melyeket a ’90-es évek közepén láttak, akkor, amikor 
a női ökölvívás megjelent Magyarországon. Interjúalanyaim, a ma már legeredményesebb 
bokszolónők ekkor kezdték el az ökölvívósportot űzni. 

Arra a kérdésre, hogy milyen tulajdonságokkal kell rendelkeznie egy ökölvívónak, hogy 
sikeres, eredményes legyen a sportágban, a sportolónők és edzők egyaránt ugyanazokat so-
rolták fel, melyek bármely más sportághoz is szükségesek: kitartás, akaraterő, szorgalom és 
a sportág szeretete.  Nem látnak különbséget a tulajdonságok között abból a szempontból, 
hogy melyik tekinthető közülük férfiasnak, nőiesnek – ezekkel minden élsportolónak rendel-
keznie kell ahhoz, hogy eredményeket érjen el. A sportág sajátos jellegzetességéből adódóan 

. 2 Az anonimitás megőrzése érdekében fiktív monogramokat használtam.
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nagyfokú agresszivitást igényel, ami az edzők szerint kevésbé van jelen a lányoknál, mint a 
fiúknál, de ezt ellensúlyozza a lányokban lévő makacsság, akaratosság illetve a bizonyítási 
vágy, egyfajta „azért is megmutatom” érzés, ami viszont az edzők és bokszolónők szerint a 
nőket nemükből eredendően jellemzi. A sportolónők ezeket a motívumokat megpróbálják 
hasznosítani, beépíteni az edzésmunkába, sőt, az élet más területein is alkalmazni. Viszont az 
edzők szerint bizonyos lelki, érzelmi eredetű problémák hátráltatják az edzésre való teljes 
odafigyelést. Véleményük szerint másképpen reagálnak az esetleges konfliktusokra, amelyek 
közöttük alakulnak ki, érzelmileg szorosabb kapcsolatok vagy ellentétek jellemzik őket a 
csapaton belül, mint a fiúkat. Az egyik edző szerint még az okoz esetleg problémát a számuk-
ra, hogy a lelki gondok jobban megviselik őket, mint a fiúkat, ami hatással van a teljesítmé-
nyükre az edzéseken illetve versenyeken. 

Ennek ellenére az élsportolónők inkább azt emelik ki, hogy a boksz által magabiztosabbak, 
határozottabb lettek, mint azok a nők, akik nem sportolnak, sőt egyébként is jellemző ez rájuk. 
Így nem, hogy nem okoz számukra problémát, hogy ilyen férfias sportágat űznek, hanem ez 
megegyezik az életfelfogásukkal, s inkább segítette őket az élet más területein. Az edzők 
szerint sem előnyös, hogyha a bokszoló lányok felvesznek fiús vonásokat: nem kell fiús ki-
nézettel, esetleg testfelépítéssel rendelkeznie egy bokszoló lánynak ahhoz, hogy jó ökölvívó 
legyen. Akkor érhetnek el sikereket, ha beépítik a női mivoltukat, s az ezzel együtt járó tulaj-
donságokat – pl. a konokságot – az edzésmunkába. Az egyik edző beszámolt arról, hogy 
természetesen előfordulnak ebben a sportágban is fiús kinézetű lányok, akik a megjelenésük-
kel együtt felvettek bizonyos férfias tulajdonságokat (járásukban, beszédstílusukban, esetleg 
viselkedésükben), de az ökölvívónők többsége elhatárolódik ettől, s nem veszik szívesen, ha 
olyan, és ehhez hasonló kijelentésekkel illetik őket, mint „harcos amazon”. A civil életben a 
viselkedésüket tekintve igyekeznek ugyanolyan finomak, illedelmesek, nőiesek maradni, mint 
bármelyik hétköznapi nő. 

2. aNyaság és PárkaPcsolati Problémák a Női ökölvívók életébeN 

A megkérdezett női bokszolók nem zárkóznak el a hagyományosnak tekinthető női sze-
repköröktől: hétköznapi életükben elvégzik az otthoni teendőiket, fontos számukra a család, 
az anyaság is. Megoszlottak a vélemények a családalapításról: a legtöbben nem tartják lehe-
tetlennek a gyerekvállalást, de egyikük sem adná fel a sportkarrierjét ennek érdekében.  Be-
számoltak arról, hogy vannak példák a családalapításra – de csak a megfelelő háttérrel, főleg 
a partner segítségével oldható meg a gyermek felügyelete, amíg az édesanya edz vagy tábor-
ban van, de mindenképp nehézséget okoz. Mivel az első és legfontosabb dolog az életükben 
jelenleg (vagy amíg sportoltak) a boksz (volt), és a gyerekvállalásról is az a véleményük, hogy 
teljes odaadást igényel, úgy gondolják, hogy amíg lehet, inkább sportkarrierjükre fordítják 
minden mozgósítható energiájukat. Az edzők véleménye is az, hogy napjainkban egy nőnek 
– függetlenül attól, hogy sportoló-e – nemcsak az anyaság és az otthon területén kell eleget 
tennie az elvárásoknak, hanem a munka és karrier világában is, hogy sikeres legyen az életben. 
Az itt kitűzött célokat kell elérnie, hogy elégedett legyen önmagával, illetve megfeleljen 
környezete elvárásainak, ami tanítványaik esetében a képességüknek megfelelő sporteredmény 
elérését.jelenti..

A bokszoló szerep, s az ezzel kapcsolatos kötelezettségek, sztereotípiák a párkapcsolatok-
ra is hatással vannak. Az alanyok többsége úgy gondolja, hogy csak egy sportoló képes meg-
érteni, elfogadni tevékenységüket, s az ezzel együtt járó nehézségeket, amik hatással vannak 
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a kapcsolatukra, mint például a versenyek, edzőtáborok miatti távollét, fogyasztás miatti 
változékony hangulat stb3. Ezért többségüknek sportoló, sőt, versenysportoló vagy edző a 
párja, aki meg tudja érteni az élsporttal együtt járó nehézségeket. Többen arról is beszámoltak, 
hogy az előző, szakítással végződő párkapcsolatokban pontosan ezek a tényezők okoztak 
konfliktusokat. Emellett sokan a sportágválasztást sem tolerálták, mivel nem tartották nőknek 
valónak, s ez már önmagában okot adott arra, hogy ezt a férfit ne engedjék magukhoz közel. 
A sporthoz való ragaszkodás, az ebből is fakadó makacsság, határozottság is megriaszthatja 
a férfiakat, ami miatt nehéz megfelelő társra találni, s vannak olyanok, akik a mai napig nem 
találták meg az „igazit”. H. L. így nyilatkozott erről: 

„Szóval addig voltak ebből konfliktusok és viták. Nem tartotta annyira jó dolognak, hogy 
én bokszolok, és persze én meg is értettem őt, de nekem akkor mindenem a boksz volt. Szerin-
tem, ebben közrejátszik, hogy a boksz egy férfias sport és a bokszolónők óhatatlanul is felvesz-
nek egy bizonyos fokú férfias viselkedést: határozottabbak, tán egy kicsit agresszívabbak 
lesznek ettől, és ez mindenképp kihat a párkacsoltra, mert eközben veszítenek a nőiességükből, 
s ez a kapcsolat rovására megy, mert nem tudja ezt minden férfi tolerálni.” 

Az interjúk alapján tehát megállapíthatjuk: az első hipotézis abban a tekintetben igazolódott, 
hogy az anyai és élsportolói szerep nem igazán, csak nehézségekkel egyeztethető össze, és a 
párkapcsolatban, az élettársi/házastársi szerep tekintetében is konfliktusokat okozhat a bok-
szolói.lét..

..
3. családi háttér, a családbaN látott szerePek, a családtagok, barátok viszoNyulása 

a bokszHoz 

Az alanyok mindegyike átlagosnak nevezte családját, viszont két esetben a szülők még 
gyerekkorukban elváltak, illetve egy alany édesapja meghalt. Minden esetben az édesanyák 
látták el az otthoni teendőket a tipikus női szerepeknek megfelelően: a gyerekek gondozását, 
a háztartási munkát, de emellett dolgoztak is, míg az édesapák fő feladata a pénzkeresés volt, 
s nem igazán vették ki részüket az otthoni munkákból. Többen említették, hogy az édesanya 
vállára így nagyobb teher hárult, mivel ő is dolgozott, emellett pedig sokszor az édesapát is 
ki kellett szolgálni Az ökölvívónők mindegyike elhatárolódik ettől a mintától, s a saját éle-
tükre vonatkozóan semmiképpen sem tudják elképzelni azt, hogy édesanyjuk életfelfogását 
kövessék. Úgy gondolják, hogy a mai modern világban még több területen kell önállónak 
lennie egy nőnek ahhoz, hogy a hétköznapi életben (is) sikeres legyen, pl. a karrierben, és az 
ő esetükben a sportban is. Ehhez nélkülözhetetlen egy olyan családi háttér, párkapcsolat, 
amiben tökéletesen mellérendelő viszony van a felek között, s igazságos, fele-fele arányú 
munkamegosztásban végzik el az otthoni teendőket. J. M. alanyban a következő vélemény 
alakult ki: 

. 3 A fogyasztás kifejezést azokban a sportágakban használják, ahol súlycsoportokba vannak beosztva a ver-
senyzők, s ezek alapján küzdenek meg egymással. Az eredményesség érdekében mindenki olyan súlycso-
portot választ, amit egy-két, vagy akár több kg-os súlyveszteséggel ér el. A verseny első napján minden 
versenyző egy hivatalos bírói bizottság előtt mérlegel, ahol nem lépheti át súlycsoportja felső határát. A 
felkészülés sikeressége, és erőnlét megőrzése érdekében a versenyzők minél rövidebb időn belül, koplalással, 
vízelvonással, szaunázással, sok edzéssel stb. igyekeznek az adott súlyhatárt elérni, ami ingerlékenységet, 
türelmetlenséget, feszültséget okozhat.
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„És a nőkkel szembeni elvárás szerintem sokkal összetettebb a mai modern korban, mint 
bármikor eddig, akár a társadalom részéről, akár esetleg a férj részéről elvárás, hogy vezes-
se a háztartást, nevelje a gyereket, ha esetleg van, legyen egy jó munkája, mondjuk annyi fi-
zetéssel, mint a férjéé, és még emellett jól is nézzen ki, és adjon magára, és mindig legyen 
mindenhez kedve”..

A szülők sportmúltját vizsgálva nem találtam egyértelmű összefüggést a gyerek sportkar-
rierjével: a szülők között volt olyan, aki soha nem sportolt, és olyan is, aki igen, sőt, ökölví-
vással foglalkozott. Viszont az egyértelműen kijelenthető, hogy mindegyik szülő ellenezte, 
hogy lányuk bokszoljon vagy más küzdősporttal kezdjen el foglalkozni. Az alanyok minden-
napos konfliktusokról számoltak be, melyek során sorozatos viták, veszekedések árán, vagy 
titokban mehettek csak edzésre. Természetesen ebben fontos szerepet játszott a szülők féltése, 
mivel olyan sportágról van szó, ahol a felek sérülést okoznak egymásnak, viszont egyértel-
műen közrejátszott az is, hogy olyan sérüléseket is szerezhetnek, amelyek esetlegesen eltor-
zíthatják az arcukat. Tehát a szülők összeegyeztethetetlennek tartották lányuk bokszolói tevé-
kenységét a jó megjelenésű, nőies arcú nőideállal, mivel azt gondolták, hogy ez a férfiak vi-
lága. A következő idézet Z. F. édesapjának reakcióját mutatja be, amikor megtudta, hogy a 
lánya bokszolni szeretne: 

„Az anyu nagyon ellenezte, azt mondta, hogy önvédelmi szinten ez nagyon jó, az apu is, 
de amikor meghallotta, hogy én versenyezni akarok, akkor kitért a hitéből. Hogy én ezt hogy 
gondolom, az ő lányát ne verjék össze a ringben, és ehhez hasonlók, meg, hogy inkább ma-
nökennek menjek, ne versenyzőnek”..

A sportolónők makacsságuknak, akaraterejüknek és kitartásuknak köszönhetően ennek 
ellenére sem adták fel, s minden eszközt bevetettek ahhoz, hogy tovább folytathassák az 
ökölvívást, míg végül az első versenyeken való részvétel, majd pedig a további, nemzetközi 
és hazai sikerek meghozták az eredményeket. Ezeket látva a szülők egyre inkább megnyu-
godtak, és megváltozott a véleményük: örömmel fogadták lányuk sikereit, és már nem elle-
nezték, sőt, néhány esetben buzdították gyereküket, és lelket öntöttek beléjük, ha abba akarták 
hagyni sportpályafutásukat. 

A barátok dimenzióját vizsgálva az ökölvívónők egységesen arról számoltak be, hogy a 
sport egyértelműen meghatározza a barátok körét: legtöbbjük barátja a sporttársak közül kerül 
ki. Ennek oka, hogy velük találkoznak a legtöbbet edzésen, illetve közös az érdeklődési körük, 
mindannyian tudják, hogy mennyi munkával, olykor szenvedéssel jár az élsport. Ezek a lelki 
tényezők nagyon erős érzelmi és lelki kötelékeket jelentenek, amik szerintük egy életre szól-
nak. Természetesen vannak barátok a sporton kívül is, de ők, mivel nem sportolók, nem 
tudják úgy átérezni és megérteni az edzéssel járó kötelezettségeket: a mindennapos tréninge-
ket, a szórakozásról, bulizásról való lemondásokat. Viszont ők nagy lelkesedéssel és kíván-
csisággal, bár némi furcsálással fogadták azt, hogy barátjuk ökölvívással kezdett el foglalkoz-
ni. Ennek ellenére támogatták, szurkoltak neki, büszkék voltak rá, hogy ilyen barátjuk lehet. 

A családok és barátok dimenzióját vizsgálva arra a következtetésre jutottam, hogy az első 
hipotézis családra vonatkozó része igazolódott: számukra a bokszolói szerep nőként való 
felvétele legtöbbször konfliktusokkal terhelt volt. A barátok viszont szinte kivétel nélkül lel-
kesedéssel fogadták barátjuk sportolói tevékenységét és sikereit. 
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4. iskolai taNulmáNyok – a sPortolói Pályafutás és a taNulás 

Az általam megkérdezett élsportolónők mindegyike több szakmával rendelkezik. Jellem-
zően középfokú végzettséget szereztek, gimnáziumot, szakközépiskolát vagy szakiskolát vé-
geztek, ahol valamilyen szakmát sajátítottak el: kereskedelmi, vendéglátói, varrónői, számí-
tástechnikai, közgazdasági, banki ügyintézői stb. Egy fő jelenleg folytatja felsőfokú tanulmá-
nyait. Emellett mindegyikük megszerezte a közép-, illetve felsőfokú szakedzői és/vagy bírói 
képzettséget..

Egy alany iskolai tanulmányai befejezése után kezdett el az ökölvívással foglalkozni, így 
ő nem tudott arra vonatkozó tapasztalatokról beszámolni, hogy hogyan tudta összeegyezetni 
a tanulást és a versenysportot. Viszont a többiek – egy alany kivételével – problémákról és 
konfliktusokról meséltek. Nagyon sok problémát okozott a számukra, amikor verseny vagy 
edzőtábor miatt hiányozni kellett az órákról, vagy nem tudtak kellőképpen felkészülni. Nem 
minden pedagógus ellenezte a versenysportot, sőt, az igazgatók, testneveléstanárok támogat-
ták is őket és örültek neki, hogy válogatott sportolóként Magyarországot képviselik külföldi 
versenyeken. A tanárok viszont legtöbbször nem tolerálták a sorozatos hiányzásokat, s volt rá 
példa, hogy rosszabb érdemjegyet adtak annál, amit az interjúalany megérdemeltnek vélt. A 
sportolók azt is tapasztalták, hogy a tanárok intellektuálisan kevesebb értékű, s kisebb intel-
ligenciájú embereknek tartották őket, ezért volt közöttük olyan, aki nem mondta el, hogy ő 
ökölvívó élsportoló. E. B. egy idő után annyira megelégelte a folyamatos konfrontációkat a 
sport miatt, hogy inkább nem tanult tovább: 

„… nem volt sikerélményem az iskolában, nem tudtam úgy tanulni, egyre inkább jöttek 
ezek a rossz élmények, és akkor úgy döntöttem, hogy inkább abbahagyom, és a sportra kon-
centrálok”.

Az organizációs szerepek közül a diák és a sportoló szerep összeegyeztethetetlensége 
leginkább a tanárok számára okozott problémát, de többen arról számoltak be, hogy az ő 
esetükben azt sem fogadták el, hogy nő létükre bokszolnak, és emiatt kaptak általuk rosszabb-
nak ítélt érdemjegyet. A tanár álláspontja az volt, hogy egy nő ne bokszoljon, s a tény, hogy 
tanítványa mégiscsak ezzel foglalkozik, ráadásul versenyszinten, csalódást okozott a számá-
ra..

A sportolónők nem gondolják úgy, hogy az élsport összeegyeztethetetlen a tanulással, hisz 
több példa is van rá, hogy akár felsőfokú végzettséget is szerezhetnek. Akik megszakították 
tanulmányaikat, arról számoltak be, hogy valószínűleg ez az ő hibájuk. Választani kellett a 
sport és tanulás között, s mivel a boksz volt számukra a legfontosabb, nem volt kérdés a 
döntés eredménye. Esetükben a választás kényszer is volt, mivel az edzőtáborok, versenyek 
miatt folyamatosan csúsztak a vizsgákkal, majd pedig a félévek teljesítésével, ami olykor 
anyagi áldozattal is járt.  Emiatt döntöttek úgy, hogy inkább az ökölvívásra fordítják minden 
kapacitásukat. 

A diáktársak, egy fiatalabb generáció tagjai, inkább pozitívan fogadták, hogy osztálytárs-
nőjük egy ilyen, addig a nők számára ismeretlen területen ér el kiemelkedő eredményeket. 
Tehát az első hipotézis az iskola mint mikrokörnyezet szempontjából részben igazolódott: a 
diák és sportoló szerep között figyelhető meg konfliktus, s kevésbé a diák és bokszoló szerep 
között, bár erre is van példa. 
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5. muNkahely és élsPort 

A munka a sportolók életében mindig is problémás abban az esetben, ha nem a sport a 
főállásuk. Mivel azonban a megfelelő életkörülmények megteremtéséhez megfelelő anyagi 
háttér szükséges, ezért sokszor a sportolóknak munkát kell vállalniuk. Ugyanakkor a napi 
nyolcórás vagy több műszakos munkabeosztás mellett nehéz úgy edzeni, hogy teljes mérték-
ben fel tudjanak készülni egy-egy fontos versenyre. Emellett, ha alkalmazottként dolgoznak, 
kompromisszumot kell kötniük a munkahelyi vezetővel annak érdekében, hogy meg tudják 
oldani az edzőtáborok, versenyek miatti akár több hetes távolmaradást a munkahelytől. 

Az élsportoló ökölvívónők a munka alapján három csoportra oszthatók: (1) akiknek fő 
állásuk a sport, s ezért fizetést kapnak az egyesületüktől (az egyik sportoló interjúalany el-
mondása alapján létszámuk három fő egész Magyarországon), (2) akik munka mellett dol-
goznak és (3) akik olyan munkát keresnek, ami mellett akár napi két edzésen is részt tudnak 
venni..

Az első csoportba tartozóknak természetesen nem okoz gondot összeegyeztetni a sportot 
a munkával, hisz a kettő ugyanaz. Az okoz leginkább problémát a számukra, hogy az a fizetés, 
amit ezért a tevékenységért illetve az eredményekért kapnak, nagyon minimális, s emellett 
nem igazán tudnak egy élsportoló számára megfelelő életkörülményeket teremteni. Beszá-
moltak arról, hogy bár ők kivételes helyzetben vannak, hogy nem kell még külön munkát 
vállalniuk, de mindenhol a lehető legtöbbet, legjobb eredményeket várják el tőlük, miközben 
a lehető legkevesebbet áldoznak a támogatásukra. 

Többen említették, hogy diákmunka mellett sportoltak, ami nem okozott problémát a szá-
mukra, mivel ez a munkatípus rugalmasabb az állandó munkahelyekhez viszonyítva, így 
könnyebben tudták összeegyeztetni a sporttevékenységekkel, s a vezetőkkel is meg tudták 
beszélni, ha edzés vagy verseny miatt korábban kellett eljönniük. Bár egyikük azt is megem-
lítette, hogy olykor nehéz fizikai megterhelés érte – például, amikor több műszakban kellett 
dolgozni –, s emiatt inkább felhagyott az adott munkával, és a sporttal foglalkozott a továb-
biakban. Hasonló helyzetbe kerültek azok az élsportolónők, akik az edzés mellett főállásban 
is dolgoztak. Mindenhol közölték a munkahelyi vezetővel, hogy válogatott sportolók, így 
olykor a versenyek, edzőtáborok miatt hiányozni fognak, ha ebbe ő is beleegyezik. Eleinte 
egyik vezető számára sem okozott ez problémát, de amikor egyre többször fordultak elő a 
hiányzások, előbb-utóbb menniük kellett. Soha nem maga az ökölvívás okozott konfliktust, 
sőt, a sportágválasztást inkább pozitívan fogadták, hanem az élsporttal együtt járó akár több 
hetes hiányzások. Így választani kellett a sport és munka között, és mivel nekik a sport volt a 
legfontosabb az életükben, nem volt kétséges a választás kimenetele: 

„Az az igazság, hogy én nagyon sokáig nem dolgoztam. Pontosan azért, amit az elején is 
említettem, hogy mennyire nem összeegyeztethető a sport meg az anyaság, hogy aki sikeres 
sportoló akar lenni, az 100%-os odafigyelést igényel. Vagy edz az ember, vagy dolgozik. Ezért, 
amikor felkerültem Pestre, eladóként kerültem föl, akkor muszáj volt dolgozni, mert másként 
nem ment. De az sem ment sokáig, kb. egy hónapig, mert nem tudtam rendesen edzeni. Annyi-
ra összeegyeztethetetlen volt, hogy sehogy nem tudtam megoldani az edzést, és ezért a bunyót 
választottam.” 
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Egy másik interjúalany pedig elmondta, hogy inkább másik munkát választott, majd pedig 
önálló vállalkozásba kezdett. Az interjúrészletben szereplő sportoló alany egyáltalán nem 
dolgozott tovább. 

Van arra is példa, hogy valaki kezdettől fogva ugyanazon a munkahelyen dolgozott, s a 
munkahely vezetője teljes mértékben elfogadta, sőt, támogatta versenysportolói pályafutását. 
Ebben nagyon fontos szerepet játszott a vezető sportolói pályafutása, ami alapján meg tudta 
érteni az élsporttal együtt járó kötelezettségeket. Ebben az esetben inkább a kollégák voltak 
kevésbé toleránsak, s előfordultak konfliktusok, leginkább amiatt, hogy nem nyíltan fejezték 
ki rosszallásukat, de összességében a munkatársak inkább pozitívan álltak a sporthoz. 

Edzők és sportolók is beszámoltak arról, hogy milyen nehéz olyan munkát találni, ami 
mellett élsportolói tevékenységet lehet folytatni: minden nap akár kétszer edzeni, többnapos 
vagy hetes edzőtáborokban, versenyeken részt venni. Nem tartják lehetetlennek az ilyen mun-
kát, de mindenképpen szükségesnek tartják, hogy toleráns legyen a munkahely vezetője, s 
hogy bizalmi viszony alakuljon ki közte és az alkalmazott között, hogy elhiggye: el fogja 
végezni a rábízott feladatokat, akkor is, ha egy ideig nem tud bejárni a munkahelyére. 

Következtetésképpen elmondható, hogy a munka világára vonatkozóan az első hipotézis 
részben igazolódott: az alkalmazotti és sportolói, nem pedig bokszolói szerep között alakul 
ki konfliktus, ami további problémákat okoz a munkahelyi vezetőkkel, olykor a kollégák-
kal:.

„Mindenhol mondtam, hogy nekem időnként edzőtábor meg verseny van, és olyankor el 
kell mennem egy időre, ebbe mindenhol bele is egyeztek, jó, persze, megoldjuk, majd valaki 
helyettesít, majd megbeszéljük. És egyszer-kétszer működött a dolog, de aztán harmadszor 
vagy negyedszer, amikor mondtam, hogy hétvégén megint verseny lesz, vagy edzőtábor ekkor 
meg ekkor, akkor már nem lehet, most nem jó, vagy dolgozol, vagy nem. A végén meg mindig 
az lett, hogy akkor elmegyek. Nekem mindig a sport volt az első, de soha nem okozott gondot 
másik munkahelyet találni.” 

6. a sPort világa: férfi és Női bokszolók, edzők, vezetők viszoNyulása Női ökölvívás-
Hoz 

Az általam megkérdezett női ökölvívók mindegyike a válogatott tagja jelenleg, vagy volt 
a sportpályafutása alatt: egyesek kezdettől fogva oszlopos tagjai, mások, a fiatalabbak, később 
kerültek be. Összetartó csapatnak tartják a válogatottat, ahol segítik és ösztönzik egymást, de 
természetesen kisebb konfliktusok előfordulnak, mint mindenhol, ahol többen vannak egy 
helyen. Ennek okát egyrészt a nőkre jellemző érzékenységben látják. Az edzők szerint kön-
nyebben megsértődnek, s haraggal tekintenek egymásra, például egy kesztyűzés után. Nem 
mindig sikerül kettéválasztani a ringen belüli és kívüli érzéseket. Problémát okozhat az is, ha 
olyan személy kerül be a csapatba, aki személyisége, tulajdonságai miatt kevésbé tud beil-
leszkedni. Az edzők véleménye szerint a konfliktusok feloldásában fontos, hogy legyen egy 
férfi, aki „egy másfajta szemléletet képvisel, és hallgatnak rá”..

Egészen más a viszony a férfi és női válogatott tagjai között. Ennek jellemzésére a követ-
kező kifejezéseket használták a versenyzők és az edzők: „nem túl jó”, „feszült”, a „lehető 
legrosszabb”, „nincsen”. A férfiak azokat a nézeteket képviselik, amiket edzőjüktől hallottak: 
mire kellenek ide a nők, „inkább maradnának a fakanál mellett”, ez a számukra „nem lehet 
egy komoly sportág, csak egy zsírégető torna”, mivel „fizikailag képtelenek arra, hogy bok-
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szoljanak”. Ez leginkább azokra jellemző, akiknek az egyesületénél nincsenek lányok, így 
nem láthatják, hogy ők is ugyanolyan keményen tudnak edzeni, mint a férfiak. 

Az edzők és bokszolónők szerint is természetesen vannak olyan férfi ökölvívók, akik 
nyitnak a lányok felé, s érdeklődnek eredményeik, versenyeik iránt, de a két nem viszonya 
még nagyon messze van a más sportágakban tapasztalható viszonyoktól, amelyekben szintén 
később alakult ki a női szakág (kickbox, judo, súlyemelés stb.). Ezekben a két nem versenyzői 
együtt készülnek a versenyekre, edzőtáborokban segítik egymás felkészülését, együtt rendez-
nek a számukra versenyeket. Ahhoz, hogy az ökölvívásban is ilyen jó viszonyban legyenek a 
férfiak és a nők, elsősorban arra van szükség, hogy ne zárkózzanak el egymástól, tiszteljék és 
értékeljék egymás munkáját, teljesítményét, s idővel talán egyenrangúnak tekintik majd egy-
mást..

Szinte teljesen más az egyesületekben a két nem viszonya egymással: ahol vannak férfiak 
és nők is, az edzők nem tudtak beszámolni konfliktusokról, maguk a versenyzők is azt mond-
ták, hogy bármilyen eredményt hoztak, klubtársaik örömmel és büszkeséggel fogadták őket. 

Az edzők véleménye a női ökölvívásról nagyon sokat változott az évek során, de megosz-
lik. Az interjúkban elhangzottak alapján az a kép rajzolódott ki, hogy az ökölvívóedzők három 
típusba sorolhatók: (1) akik elutasítják a nők edzését, (2) akiknek régebben ez volt a vélemé-
nyük, de megváltozott, és ma már foglalkoznak lányokkal is, illetve (3) akik kezdettől fogva 
edzenek lányokat. 

Az interjúalanyok beszámoltak arról, hogy az edzők egy csoportja, akik leginkább az 
idősebbek generációjához tartoznak, s a szövetségi vezetők egy része is, még mindig rosszal-
lóan tekint a női ökölvívásra, s azt gondolja, hogy „a nőknek nincs helyük a bokszteremben, 
inkább otthon kellene maradniuk, és a házi munkával, gyerekneveléssel kellene foglalkozniuk”..
Okként a férfiak és nők közötti biológiai különbségeket hozzák fel: gyengébbek, törékenyeb-
bek, fizikailag kisebb a teherbíró képességük. Ezek az edzők a nőket mentálisan és intellek-
tuálisan is alkalmatlannak tartják a bokszra, mint ahogy az egyik sportoló alany interjújában 
is.elmondta:.

„Elsősorban, hogy fizikálisan nem képes ugyanannyit elvégezni egy nő, mint egy fiú, má-
sodsorban úgy gondolja, hogy túl összetett a boksz ahhoz, hogy egy nő átlássa és átérezze, 
mert egy nőnek nincs olyan taktikai és technikai érzéke, mint egy fiúnak. Tehát genetikailag 
alkalmatlan arra, hogy elsajátítsa az ökölvívás technikáját, legalábbis annyira, mint egy fiú. 
Nem tudja megtanulni a küzdelmet úgy, mint egy férfi.”

Ahogy teltek az évek, a magyar női ökölvívó válogatott egyre több kontinens- és világver-
senyen vett részt, s sorban jöttek az eredmények: szinte minden világ- és Európa-bajnokság-
ról hoztak érmeket. Ezt az egyik alany elmondása szerint a női boksz kritikusai az eredmények 
semmibe vétele mellett azzal magyarázták, hogy kicsi és képzetlen a mezőny, így könnyebb 
érmet szerezni, elég hozzá egy kis szerencse is a sorsolásban. Csakhogy „egyre több ország 
és versenyző kapcsolódott be a női ökölvívás vérkeringésébe, miközben a meglévők folyama-
tosan fejlődtek technikailag, míg hazánkban folyamatosan csökkentették a versenyekre, edző-
táborokra fordítható támogatások összegét”, és még így is, a mai napig a magyar válogatott 
valamelyik tagja szinte minden alkalommal hoz dobogós helyezést a világversenyekről. Vi-
tathatatlan, hogy ha összehasonlítjuk a férfi és női mezőnyt, még mindig kisebb a női részt-
vevők száma – ez látható a nemzetközi tornák, kontinensviadalok női versenyzőinek számán 
a férfiak számával összehasonlítva. Azonban mindkét esetben sok a jól képzett, kitűnő képes-
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ségekkel rendelkező ökölvívó, így mindenkinek – nemtől függetlenül – a lehető legtöbbet kell 
tennie, edzenie ahhoz, hogy eredményt érjen el. Mind az élsportolónők, mind az edzők egy 
bizonyos fokú féltékenységnek, irigységnek tulajdonítják ezt a negatív hozzáállást, aminek 
legfőbb oka, hogy a nők betörtek egy addig teljes mértékben maszkulin területre, s sikereket 
érnek el benne. Az ilyen edzők már nem rendelkeznek megfelelő toleranciával, türelemmel 
ahhoz, hogy több figyelmet fordítsanak a lányok lelkiállapotára, önbizalmuk fejlesztésére, 
amire.„sokkal jobban szükségük van, és igénylik érzékenységük miatt, mint a férfiverseny-
zők”..

Az interjúalanyok elmondása szerint hazánkban az edzők egy másik jelentős csoportját 
képezik azok, akik eleinte kétkedve fogadták a nők megjelenését a boksz világában. Eleinte 
furcsának tekintették, hogy egy-egy lány letéved az edzőterembe, sőt, maguk is azt gondolták, 
hogy „mit keresnek ezek itt”, de fontosnak tartották, hogy adjanak egy esélyt nekik, mert 
igényelték a foglalkozást, és nagy lelkesedéssel, szorgalommal végezték el a feladatokat az 
edzéseken. Hozzáállásukkal, kitartásukkal, olykor makacsságukkal pozitív csalódást okoztak 
az edzőjüknek, ami ahhoz vezetett, hogy ezek az edzők a női ökölvívás pártfogóivá váltak, s 
örömmel fogadták az érkező leendő női tanítványokat. Ezek az edzők is egy olyan generáci-
óhoz tartoznak, akik abban szocializálódtak, hogy a boksz a férfiak világa, s nem egyeztethe-
tőek össze a hagyományos női szerepkörökkel, így semmi keresnivalójuk nincs az ökölvívás 
területén, mégis képesek voltak arra, hogy megváltoztassák véleményüket, s elfogadják, majd 
pártfogolják a női ökölvívást. 

Az ökölvívónőkkel és edzőkkel készített interjúk alapján az edzői társadalomról az a kép 
alakult ki, hogy a legkisebb létszámú csoportot azok alkotják, akik életkoruk miatt is már 
teljesen természetesnek tekintik, hogy „a nőknek ugyanolyan joguk van bokszolni, mint a fi-
úknak”, s bennük látják a legújabb olimpiai sportág fiatal reménységeit. Rájuk hárul az a nagy 
felelősséggel bíró feladat, hogy edzőtermükben baráti viszonyt alakítsanak ki a tanítványok 
között – nemtől függetlenül –, a fiúkkal elfogadtassák a női ökölvívás létjogosultságát, a lá-
nyoknak pedig megtanítsák, hogyan kell viszonyulniuk a fiúkhoz azért, hogy elfogadják 
őket. 

A sportág szövetségi és szakosztályi vezetőivel kapcsolatban az a vélemény alakult ki az 
egyik edzőben és tanítványában, illetve más bokszolónőkben egyaránt, hogy mivel többségük 
férfi, nem várható el tőlük, hogy támogassák a női ökölvívást. Egy részüknek ugyanaz a vé-
leménye, mint az edzők fent említett első csoportjának. Nekik az az érdekük, hogy a női 
ökölvívók a lehető legkevesebb ráfordítással minél jobb eredményeket érjenek el. Az ökölví-
vónők tapasztalatai szerint a női szakágnak csak minimális támogatást juttatnak, így minimá-
lis fővel tudnak edzőtáborozni – akik általában a nagy súlykülönbségek miatt nem igazán 
tudnak együtt dolgozni –, külföldi versenyeken indulni. Emellett, ismerve a lányok kitartását, 
a vezetők úgy gondolják, hogy így is mindent megtesznek az eredményesség érdekében. B. 
G. edző a következőképpen vélekedik a vezetőkről: 

„…azok a vezetők, akiknek ezzel kellene foglalkozni, … úgy szeretnének eredményt elérni, 
hogy egyáltalán ne támogassanak minket. Legyen az eredmény, amiért ők lefölözik a jót, de 
hogy legyen eredmény és támogatni kellene, biztos nem tesznek érte semmit.” 

Tehát következtetésképpen elmondható, hogy a második hipotézis, mely szerint a női és 
bokszoló szerep összeegyeztethetetlen a sportág férfi tagjai számára, és ez van annak hátteré-
ben, hogy a női bokszolók kevesebb anyagi és erkölcsi megbecsülést kapnak a férfi bokszo-
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lókhoz viszonyítva, részben igazolódott. A sportág férfi tagjainak egy része számára a női és 
a bokszoló szerep összeegyeztethetetlen, ezért nem fogadják el a női bokszolók eredményeit, 
ezeket kevésbé tartják értékesnek, így a sportolónők nem kapják meg a nekik járó erkölcsi 
megbecsülést és anyagi támogatást. Azonban az elmúlt évek során egyre több edző kapcso-
lódott be a női ökölvívók edzésébe, így egyre többen hagynak fel azzal a tévhittel, hogy a nők 
képtelenek a bokszra, s maradjanak inkább a „fakanál” vagy a „gyereknevelés mellett”. 

7. jövőkéP 

Amikor a jövőről kérdeztem az interjúalanyokat, mind a sportolónők, mind az edzők el-
sőként azt említették, hogy a női ökölvívásra és a bokszolók helyzetére a legnagyobb hatással 
a NOB augusztusi döntése lesz, mely szerint a 2012-es londoni nyári olimpiai játékokra fel-
veszik a női ökölvívást három súlycsoportban: az 51, a 60 és a 75 kg-ban, kategóriánként 12 
fővel. A világon nagyon sokan, köztük a magyar versenyzők is évek óta azért küzdöttek, hogy 
a világversenyeken bebizonyíthassák, a női boksz is képvisel olyan magas színvonalat, hogy 
olimpiai sportággá váljon. Voltak már ígéretek az athéni és pekingi olimpiai szereplésre vo-
natkozóan, akár bemutató sportágként, de végül mégsem vehettek részt a női ökölvívók eze-
ken a játékokon. Bár nagy örömmel fogadják mindazok a sportolónők, akik életüket tették fel 
arra, hogy kijuthassanak az olimpiára, s edzők, akik tanítványaik olimpiai szereplésében re-
ménykedtek, mégis némi csalódást okozott a három súlycsoport. Igazságtalannak tartják a 
más súlycsoportban bokszolókkal szemben ezt a döntést, mert így az esélyt sem adják meg a 
számukra, hogy részt vehessenek az olimpián, mivel sokan képtelenek lefogyasztani magukat 
a megfelelő súlycsoportba, vagy nagy hátrányba kerülnek azokkal szemben, akik az adott 
súlycsoport tagjai, ha feljebb lépnek a súlykategóriában. C. R. edző a következő véleményt 
fogalmazta ezzel kapcsolatban: 

„Elég kevés a létszám abban a három súlycsoportban, mert egyáltalán csak három súly-
csoportot engedtek, és ebbe a három súlycsoportba is világszerte csak tizenketten kvalifikál-
hatják magukat. Úgyhogy én bízom benne, hogy sikerülni fog a lányoknak a kvalifikáció 
bármely súlycsoportban is, és mindenképpen előrelépés lehet ez, és remélem, hogy a követke-
ző olimpiára az összes súlycsoportban is ott lehetnek a lányok, nem csak háromban.” 

Az edzők és élsportolók egyaránt úgy vélik, hogy mindenképpen meg kell becsülni, s le-
hetőleg ki kell használni az olimpiai szereplésre kapott lehetőséget, s mindent meg kell tenni 
annak érdekében, hogy sikerüljön érmet szerezni, mert egy olimpiai érem, sportágtól függet-
lenül, az egész ország dicsősége, és nem mellékesen reklámlehetőség is a támogatók számá-
ra. Mindenki abban reménykedik, hogy emiatt talán nő a női ökölvívás támogatottsága, több 
lehetőség nyílik edzőtáborozásra, versenyekre, így a magyar ökölvívás ledolgozhat némi 
hátrányt a többi országokhoz képest, akik már évek óta tudatosan nevelik leendő olimpikon-
jaikat..

..
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Összegzés 

Kutatásomat élsportoló ökölvívónők körében végeztem. Arra próbáltam fényt deríteni, 
hogyan boldogulnak a legeredményesebb bokszolónők egy szinte kizárólag férfiaknak fenn-
tartott világban, illetve hogyan tudják összeegyeztetni a hagyományos női szerepeket a sport-
ágra jellemző férfias tulajdonságokat magába foglaló sportolói szereppel. 

Két hipotézist állítottam fel, melyeket több dimenzióban vizsgáltam. Az első hipotézis a 
vizsgált dimenziókban részben igazolódott. A magánélet tekintetében, amelyhez legfőképpen 
a párkapcsolat és az anyaság tartozik, a sportolónők véleménye szerint az anyaság és a spor-
tolás nem egyeztethető össze. A párkapcsolatban is okozott konfliktust a nők bokszolói tevé-
kenysége mindaddig, amíg nem találtak olyan társat – legtöbb esetben szintén sportoló sze-
mélyében –, aki elfogadta azt. A családban akkor voltak a legnagyobb problémák, amikor a 
szülők megtudták, hogy lányuk ökölvívással szeretne foglalkozni, de az aggodalomból eredő 
tiltások, viták idővel abbamaradtak, miután bekövetkeztek az első sikerek. A munkahely és 
az iskola dimenzióját vizsgálva azért igazolódott részben a hipotézis, mert leginkább a spor-
tolói szereppel együtt járó versenyek, edzőtáborok miatti hiányzások okoztak konfliktusokat, 
nem.pedig.a.sportágválasztás..

A második hipotézist tekintve arra a következtetésre jutottam, hogy bár még mindig vannak 
olyan férfi edzők, vezetők, akik nem képesek elfogadni, hogy a nők is lehetnek kiemelkedő 
bokszolók, de egyre többen változtatják meg véleményüket, s kezdenek el lányokat edzeni. 
Ennek megfelelően az edzők három csoportját különítettem el: (1) akik elutasítják a nők 
edzését, (2) akiknek régebben ez volt a véleményük, de megváltozott, és ma már foglalkoznak 
lányokkal is, illetve (3) akik kezdettől fogva edzenek lányokat. 

Dolgozatommal a gender- és sportszociológia kevésbé kutatott területeit vizsgáltam. Re-
mélem, sikerült eredményeimmel hozzájárulnom a nők életében előforduló szerepkonfliktusok 
feltárásához, valamint olyan nők helyzetének, problémáinak bemutatásához, akik egy jellem-
zően maszkulin területre léptek be.  Bízom benne, hogy munkám kiinduló pontja lehet továb-
bi kutatásoknak, amelyek más sportágakban vizsgálhatnák a női sportolók szerepkonfliktusa-
it, illetve a férfisportolók viszonyait, kapcsolatait és konfliktusait női sporttársaikkal, valamint 
hozzájárulhat egyéb sportágon belüli, egymással és a másik nemmel kapcsolatos csoportdi-
namikai jelenségeket feltáró vizsgálatokhoz. 

Kutatásommal szerettem volna bemutatni, hogy ökölvívónőkkel foglalkozni nem azért 
fontos elsősorban, hogy minél többet megtudjunk róluk, hanem az ő történeteikből, nehézsé-
geikből értékes tudást nyerhetünk arról, hogy mennyire nehéz a nőknek a férfiak által uralt 
területekre betörni a 21. század elején Magyarországon. Eredményeim nemcsak a bokszoló-
nőkre irányuló kutatások számára szolgáltathatnak fontos meglátásokat, részadatokat, össze-
hasonlítási alapokat és támpontokat, hanem más, hasonlóan maszkulin területen tevékenyke-
dő nők csoportjainak vizsgálatában is felhasználhatóak lehetnek. 
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Balku Anett

INTERNETES SZEREPJÁTÉKOK – 
VIRTUÁLIS  ÉS VALÓSÁGOS CSOPORTOK

Bevezetés

Tanulmányomban az egyetemisták csoportszerveződésének egy szegmensét tekintem át. 
Véleményem szerint nem csupán azért fontos vizsgálni a csoportokat, mert a társadalom le-
írható különböző csoportok egymáshoz viszonyított összességeként, hanem mert a csoport az 
egyének számára biztonságérzetet nyújt, segít a közös célok elérésében, meghatározott esz-
közökkel, normákkal és célelérési módokkal rendelkezik. A fiatalok szempontjából azért is 
kiemelt terület az, hogy milyen közösségeknek a tagjai, mert az meghatározhatja későbbi 
életpályájukat, általa növelhetik kapcsolati tőkéjüket, tapasztalatokat szerezhetnek, és az iden-
titásuk kialakulásában is döntő jelentőségűek a kortárscsoportok.

A csoport azonban nem egyenlő a tagok összességével. Csoportnak az egyének olyan 
együtteseit tekinthetjük, amelyek között fellelhető interakció. A tagok rendelkeznek közös 
jellemzőkkel és közös ismérvek kötik őket össze. Minden csoportot a rendszeres közös tevé-
kenység, a tagok céljainak és értékrendszerének hasonlósága, az életforma vagy a csoporthoz 
tartozás látható kifejezése jellemez.

Témám az internet elterjedésével egyre népszerűbbé vált online szerepjáték, és annak a 
csoportképző hatása. Ugyanis feltételezésem szerint azok az egyének, akik internetes szerep-
játékkal játszanak, csoportokat alkotnak, vagyis tekinthetjük ezt a fajta szabadidő eltöltést 
csoportképző tényezőnek.

A tanulmányomban először olyan elméleteket tekintek át, amelyek felhasználhatóak lesz-
nek későbbi kutatásomban az internettel és a szerepjátékokkal kapcsolatban. Ez után röviden 
ismertetem az általam kiválasztott online szerepjátékot, a World of Warcraftet, leírom a meg-
figyelésem tapasztalatait, majd kérdésfelvetéssel zárom gondolataimat, amelyek segíthetnek 
a további vizsgálatokban.

Az internet-használat szociológiai kérdései

A televízió megjelenése és hatása volt az, amely a társadalomtudományi vizsgálatok fi-
gyelmét az információs és technológiai kutatások felé fordította. Ugyanis ennek az új médi-
umnak a megjelenésével átalakult az egyének időfelhasználása, megváltozott a közgondolko-
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dás stb. Az 1990-es évek közepétől az érdeklődés azonban a gyorsan elterjedő internetre és 
annak hatásaira irányult. Sok kutató állította, hogy az internet megváltoztatja a társadalmat, 
azonban arról kevés megállapodás született, hogy ezek a változások milyenek. Elhangzottak 
optimista, pozitív változásokat hangsúlyozó vélemények, és pesszimista, utópisztikus elgon-
dolások is az új médium hatásáról. Egy dolog azonban körvonalazódni látszott, hogy a hatás 
a különböző társadalmak eltérő gazdasági, politikai és társadalmi állapotától függ (Dányi et 
al. 2004).

Az internet szociológiai megközelítéseit DiMaggio és munkatársai (2001) öt kérdés köré 
csoportosították. Az első, hogy az internet milyen hatással lesz az emberek közötti egyenlőt-
lenségre. Az optimista nézőpont szerint csökken az egyenlőtlenség, mert az internet segítsé-
gével olcsón és könnyebben tudnak emberi tőkéhez jutni a hátrányosabb helyzetűek. A pesz-
szimista nézőpont azonban egy digitális szakadékot vizionál.

A második kérdés, hogy az internet használata elszigetelődéshez vagy a társadalmi kap-
csolatok bővüléséhez vezet. A korábbi kommunikációs technológiák terén szerzett tapasztalat 
azt sugallja, hogy az internetet használók az online töltött idejükkel helyettesíthetik a funkci-
onálisan azonos társas tevékenységüket. Több kutatásból az derült ki, hogy az internet hasz-
nálata független, vagy pozitívan hat a szociális interakciókra. Újabban azonban megállapítot-
ták, hogy az internetezők nagyobb társadalmi hálózattal rendelkeznek. A növekvő szakiroda-
lom azt sugallja, hogy az internet növeli a társadalmi kapcsolatokat, fokozott interakciót 
eredményez a családtagokkal és a barátokkal, bár ezek mélysége és erőssége még nem tisz-
tázott. Az internet megkönnyítheti (és olcsóbbá teszi) a nagy távolságokat áthidaló kommu-
nikációt, biztosítva a lehetőségeket az otthon lévő idős vagy beteg embereknek közösségekben 
való részvételére, és lehetővé teszi a sajátos érdeklődésű, illetve életmódú embereknek, hogy 
társaságot találjanak maguknak.

A harmadik kérdés, hogy az internet elterjedése révén lehetőség van-e az információk 
könnyebb hozzáférésére és az aktívabb politizálásra, tehát demokratizálódás megy végbe, 
vagy pedig az információ koncentrálódásának lehetünk tanúi. A legtöbb kutatás szerint a 
hatások egyelőre vegyesek és mérsékeltek. Jelenleg az internet inkább kiegészíti és nem le-
váltja a régi politikai információk forrásait. Úgy találták, hogy jelentősége inkább abban 
rejlik, hogy összekapcsolja a hasonló politikai választókat, és nem abban, hogy mobilizálja 
az érdeklődést vesztett szavazókat.

Az internet szervezetekre gyakorolt hatása vajon a hatékonyság növekedését eredményezi, 
vagy a munkáltatók fokozottabb ellenőrzését a beosztottjaik felett? A negyedik kérdésre adott 
válaszok kevés bizonyítékát mutatják annak, hogy az internet újraformálná a szervezeti fel-
építéseket. A munkacsoportokon végzett kutatások szerint az elektronikus kommunikáció 
befolyásolja az interakció stílusát és a munka folyamatát, azonban bizonytalan, hogy a hatások 
feljavítják-e a szervezeti teljesítményt.

Végül azt a kérdést járják körül, hogy az internet kultúrára gyakorolt hatására mi jellem-
zőbb: a kulturális demokratizálódás, az egyének kibontakozása, vagy pedig egy újabb tömeg-
médium kialakulása. A korai megfigyelők a technológiát mélységesen felszabadítónak találták, 
mely kaput nyitott az emberek kreatív energiáinak. Azonban voltak olyan kutatók, akik féltek 
attól, hogy az új tömegmédia sablonossá teszi az ízléseket. A problémát az jelenti, hogy nem 
lehet tudni, kik és milyen úton hallgatnak például interneten zenét, látogatnak múzeumi olda-
lakat, vagy olvasnak irodalmi témákat a felhasználók közül. Azt sem tudni, hogy milyen 
mélységekig használják az internetet arra, hogy fejlesszék ízléseiket vagy új műfajokat fedez-
zenek fel. Az internet kulturális hatása felhasználói csoportonként változhat.
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Ezekben a kérdésekben mind fellelhetők az optimista és a pesszimista vélemények és 
kutatási előrejelzések. Azonban látnunk kell, hogy ezt is nagymértékben befolyásolja az adott 
társadalom szerkezete, gazdasági és politikai berendezkedése (DiMaggio et al. 2001).

Fogyasztás és élménytársadalom

Úgy vélem, hogy a kérdés megértéséhez hozzásegít Schulze (2000) munkája, mely szerint 
új társadalomelmélet szükséges a jelen társadalmának leírásához.

A német társadalomban a nyolcvanas évektől megfigyelhető az oktatás expanziója, az 
urbanizáció, a munkaidő és a szabadidő arányának átalakulása, a társadalmi és földrajzi mo-
bilitás erősödése, a jóléti állami szolgáltatások kiterjedése és a fokozódó individualizáció. 
Mindezek a munka egész világának átformálódásához vezettek. Ennek következtében az 
egyenlőtlenségek vertikális hierarchiáját a fogyasztásban és az életstílusban megmutatkozó 
horizontális különbözőségek váltják fel. Tehát az élethelyzeteket, az életesélyeket a posztmo-
dern társadalmakban már nem a hagyományos értelemben vett munkaerő-piaci helyzet, a 
foglalkozási pozíció, az anyagi körülmények vagy a jövedelmi viszonyok; hanem a miliő- 
specifikus életstílusok határozzák meg. A kialakuló különböző életmódcsoportok nem alkot-
nak hierarchiát, inkább horizontálisan rendeződnek el. Az egész társadalomra jellemző hatá-
sokat Ulrich Beck felvonóeffektusnak nevezi. Ezzel azokra a folyamatokra utal, amelyeknek 
köszönhetően az általános jólét emelkedésével minden társadalmi csoport helyzete javul. Így 
a vertikális egyenlőtlenségek veszítenek jelentőségükből, és gyengülnek a hagyományos osz-
tály- és rétegalapú identitások (Beck 2003). Ezek a változások megfigyelhetők Magyarorszá-
gon.is.

Gerhard Schulze (2000) ezekből a változásokból indult ki. Célja, hogy a rendekkel és 
osztályokkal már nem jellemezhető későmodern társalmi struktúrát vizsgálja, és egy kordi-
agnózis felállítására vállalkozik. Szerinte a társadalmi struktúra leírásának hagyományos mo-
dellje kizárólag csak a termelési folyamatban elfoglalt helyhez kapcsolódó egyenlőtlenséget 
képes megragadni. Szerinte a társadalom új szervező ereje az élmény lesz.

A szerző szerint az élethelyzet megváltozott az elmúlt évtizedek során. Az életszínvonal 
emelkedett, egyre több az emberek szabadideje, javultak a tanulási lehetőségek, a merev 
életrajzi minták fellazultak. A rendelkezésre álló termékek, szolgáltatások, cselekvési lehető-
ségek bővülésének lehetünk tanúi. Ennek egyik következménye, hogy a fokozódó sokféleség 
miatt nehezebb eligazodnunk a hétköznapi világban. A külső célok megszaporodása és azok 
könnyebb elérhetősége az élet alapkérdéseinek megváltozását eredményezi. Az élet meg- és 
átélése kerül a gondolkodás és cselekvés középpontjába.

Schulze szerint az élményorientáltság kollektív alapmotivációvá vált. Az egyén cselekvé-
sének fő célja az élmény maga. Az élménykeresés azonban nemcsak a szabadidőt alakítja, 
hanem a munkatevékenységet is, és egyre többet követel az egyén idejéből.

Az élménytársadalomban nő a választások szabadságának esélye, de ezzel együtt nő az 
esetlegesség is. Az egyén szabadsága nagyobb, de ez nagyobb fokú önállóságot és aktivitást 
is megkövetel. A szabadság úgy teljesedhet ki, hogy először megnövekszik a kínálat, ezután 
pedig a kereslet is kibővül. A hozzáférhetőség korlátai egyre inkább megszűnnek, amely ha-
tékony áruforgalmat idéz elő (bárhol bármit meg lehet venni). Az emberek ezáltal a valóságot 
a fogyasztásuk által formálhatóként észlelik.
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Egész élménypiac épült erre az igényre, tehát egy egész szolgáltatási rendszer jött létre, 
hogy az emberek élményeiket realizálhassák. Hiszen nemcsak árukat vesz az ember, hanem 
általa életformákat, élményeket is. Egyre erősebb ennek a fogyasztókat élményekkel ellátó 
iparnak a csoportképző hatása. Ilyen piac vagy ipar épülhetett rá a számítógépes játékokra is. 
Azonban az élménytársadalmat bizonytalanság is övezi. A kérdés, hogy mit is akarok tulaj-
donképpen. Az élmények kiszámíthatatlansága mellett pedig a kiábrándultság is jelen van. 
Amint megveszünk valamit, és használni kezdjük, vonzereje máris elhalványul. Az emberek 
számára a szép élmény válik a fontossá, a használhatóság pedig mellékessé. Valamint minél 
inkább az élmények válnak az élet értelmévé, annál nagyobb a félelem, hogy az ember élmé-
nyek nélkül marad.

Schulze úgy látja, hogy a fogyasztás összekacsolódik az identitással is, hiszen a minket 
jellemző választások összességében fejezzük ki önmagunkat. Az, hogy milyen élményre vá-
gyunk, kifejezi az identitásunkat, ezt pedig a fogyasztással érhetjük el legjobban, hisz ezzel 
kapcsolatos a legtöbb választási lehetőség. Tehát a fogyasztás az élmények előidézésére tett 
kísérlet. 

Az élménykeresés individuális folyamat. Azonban az élményre törekvő cselekvés társada-
lomszervező erővé is válik. A szerző szerint a mai élménytársadalom keretein belül kialakuló 
életstílusokat nem a társadalmi osztályhoz, réteghez tartozás, hanem az életkor, a műveltség 
és a személyes stílus határozza meg. Az azonos élménytípust realizálni törekvők csoportot 
alkotnak. Tehát individuális társadalomban is van szervező elv (Schulze 2000).

Az önreprezentáció

A vizsgált kérdés lényeges pontja az önkifejezés, mely a Goffman 2002) nevéhez fűződő 
elmélet keretében is értelmezhető. Szerinte az én társas interakciókban konstruálódik meg. 
Ez alapján az egyénnek lehetősége van arra, hogy megpróbáljon egy képet kialakítani magá-
ról. A társas interakciót egy dramaturgiai modellhez hasonlítja, ahol az énünket színre visszük, 
és rendezői, eljátszói vagyunk szerepünknek. Tetszőleges társas cselekvési helyzetben az 
alakítás mozzanatával magunkról a másikban reprezentációt hozunk létre.

A szerepeinkhez többféleképpen viszonyulhatunk cselekvéseink során: azonosulhatunk 
velük vagy eltávolodhatunk tőlük. Ebben a dramaturgiai modellben az alakítások során több-
féle eszközzel dolgozunk (homlokzat, környezet, modor). Goffman a homlokzatot úgy hatá-
rozza meg, mint az alakítások rögzített mintázatait, amelyek viszonylag stabil támpontok a 
minket megfigyelő számára. A személyes homlokzat a homlokzatnak azon része, amelyet a 
személy hordoz, a kifejezéskészlet olyan részei, amelyek a legszorosabban kapcsolódnak a 
szerepjátszóhoz. Ezektől elvárjuk, hogy kövessék a szerepjátszót bárhová is megy (pl. ruházat, 
nem, kor, testméret, külső kinézet). A környezet a dramaturgiai cselekvés színpada, amely 
lehet állandó, illetve szimbolikus vagy virtuális. A megjelenés azt jelenti, hogy objektív tár-
sadalmi térben helyezzük el magunkat. A modor pedig a konkrét másokkal szembeni viszony-
ban fejeződik ki. A környezet, a megjelenés és a modor erősíthetik egymást, de konfliktusban 
is állhatnak egymással.

Goffman elméletében kiemelném azt, ami az én problémám szemszögéből különösen fon-
tos: a homlokzat és az identitás kapcsolatát. Ugyanis szerinte a különböző homlokzatokhoz 
való pozitív vagy negatív viszonyokkal fejezzük ki identitásunkat. A szerepeink nemcsak 
eljátszhatók, hanem meg is játszhatók, amelyek a színleléshez hasonlíthatók. Ezek során 
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stratégiai cselekvéssé válhat a színjátszás. Ez persze nem szándékos megtévesztés, hanem a 
szituatív identitás megélése. Egy fontos mechanizmus a szereptávolítás is, amely nem feltét-
len egyénileg történik, hanem csoportosan is végbemehet. Így a szereptávolítás hatékonyabb 
(Goffman 2002).

Goffman szerepelmélete azért is fontos a témám szempontjából, mert a World of Warcraft 
online számítógépes játék egy szó szerinti szerepjáték. Más kérdés, hogy a résztvevők tisztá-
ban vannak-e azzal, hogy ez egy tudatos szerepalakítás, vagy mennyire viszik bele avatarjuk-
ba egyéniségüket.

A World of Warcraft bemutatása

A World of Warcraft (azaz röviden WoW) egy 2004-ben megjelent számítógépes játék, a 
népszerű Warcraft stratégiai játék sorozatának legújabb változata. A WoW készítői ennek a 
játéknak a világát alkották meg, amelyben a játékosok kalandozhatnak, és mindenféle külde-
téseken és feladatokon vehetnek részt. A World of Warcrafthez több kiegészítőt is kiadtak 
eddig, valamint a legújabb verzió megjelenése 2010-ben volt várható. A játék az MMORPG 
kategóriába tartozik (massively multiplayer online role-playing game), azaz csak az interneten 
keresztül játszható szerepjáték, melyet egyszerre akár ezren is játszhatnak egy virtuális világ-
ban. A játékosok felveszik egy kitalált karakter szerepét egy fantáziavilágon belül, és a karak-
terük cselekvéseit irányítják az eljátszott szerepeiknek megfelelően.

Elemzésemben azért ezzel a játékkal foglalkozom, mert több mint 11 és fél millió előfize-
tővel rendelkezik a világon, ezáltal a legnépszerűbb játék a maga műfajában. Azonban ennél 
jóval több egyén töltheti ezzel a tevékenységgel az idejét, ugyanis egy előfizetéssel is előfor-
dulhat, hogy többen játszanak, valamint eléggé elterjedtek az illegális, vagyis „tört szerverek”, 
amelyek ingyen kínálják a játék adta élményeket, természetesen nem ugyanolyan színvonalon. 
A Warcraft sorozat népszerűségét mutatja az is, hogy egyéb játékok (társasjátékok, gyűjthető 
kártyajátékok) és könyv formájában is megtalálhatók, valamint a játékon alapuló film forga-
tását is tervezik a közeljövőben.

Ahhoz hogy valaki be tudjon lépni a World of Warcraft virtuális világba, először meg kell 
vennie a játékot, majd rendszeresen elő kell fizetnie rá. (Ez havi 12,99 Euro, azaz körülbelül 
3500-4000 Ft.) Ezután kiválaszthat egy szervert (realm), amelyen játszani szeretne, ezen 
maximum 10 karaktert indíthat. Egy előfizetéssel (account) pedig összesen legfeljebb 50 
karakterrel játszhatunk. Európában angol, spanyol, francia, német vagy orosz nyelvű szerve-
rek közül lehet válogatni, amelyek azt szabják meg, hogy a játék nyelve és a játékosok által 
beszélt fő nyelv milyen. Tehát magyar nyelvű szerver egyelőre nem létezik, azonban léteznek 
olyan szerverek, ahol nagy a magyar szerepjátszók aránya.

Ezután következik a karakternek, más néven az avatarnak a megalkotása. A játékban vá-
lasztani kell, hogy valaki a történet szerint a jó (Alliance azaz a Szövetség) vagy a rossz (Horde.
azaz a Horda) oldalhoz kíván csatlakozni, majd kiválaszthatja virtuális énje faját (a Szövetség 
oldalán: ember, törpe, árnyelf, gnóm, draenei; a Hordánál: ork, élőhalott, troll, tauren, vérelf), 
kasztját (harcos, lovag, tolvaj, boszorkánymester, druida, varázsló, sámán, vadász, pap, halál-
lovag), nemét és kinézetét. A karakter kasztja azért különösen fontos, mert amíg a többi jel-
lemző legfőképp a kinézetet, addig a kaszt a karakter képességét befolyásolja, azaz hogy a 
játékos milyen harci technikákat és varázslatokat alkalmazhat.
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Ezt követően beléphetünk a virtuális világba, amelyben kalandozhatunk, ismerkedhetünk, 
pénzt gyűjthetünk, értékeinket a bankba rakhatjuk, az aukciós házban virtuális aranyunkért 
különböző eszközöket, felszereléseket vehetünk, utazhatunk és több földrészt is felderíthetünk. 
A játékban különböző küldetéseket hajthatunk végre, amellyel a karakterünk tapasztalati pont-
jait (XP.azaz.experience point) gyarapíthatjuk, így fejleszthetjük. A jelenleg elérhető legma-
gasabb szint a nyolcvanadik. Azonban ha elértük ezt a szintet, akkor sem lesz vége a játéknak, 
sőt, ez után kezdődik az igazi csapatjáték, amelyben egy vagy több játékos segítségével nö-
vekedik a küldetés végrehajtásának sikeressége, vagy könnyebb az erősebb ellenség legyőzé-
se. A „parti” (party) során minimum kettő, maximum öt karakter alkot egy csapatot, azonban 
a portyák (raid) alkalmával akár negyven fő is részt vehet egy-egy feladat végrehajtásában. 
A közös célok eléréséhez pedig hosszú, összehangolt munka szükséges. Csapatot a legkön-
nyebben úgy tudunk alkotni, hogyha tagjai vagyunk egy klánnak vagy céhnek (gulid), amely-
ben a tagok segítik egymást a fejlődésben. Lehetőség van „nemzetközi klánokhoz” csatlakoz-
ni, azonban gyakoriak az egy nemzethez tartozó játékosok alkotta guildek is. Természetesen 
ez nem azt jelenti, hogy a játékosok személyesen ismernék az összes részvevőt, azonban a 
legtöbb való világbeli barátság, esetenként szerelem, ebben a közegben alakulhat ki. A virtu-
ális világban a klántagok között szinte ugyanolyan társas élet folyik, mint a valóságban. 
Színtere lehet ez a veszekedéseknek, összeesküvéseknek, de közös ünnepléseknek, mint pél-
dául buliknak, esküvőknek, szilveszterezéseknek is.

A WoW-val roppant nehéz felhagyni, mivel a játéknak nincs vége. A virtuális világ a nap 
24 órájában, az év 365 napján „működik”, fejlődik, alakul, még ha éppen a játékos nem is 
online. Erre szolgálhatnak például a különböző események (event) megrendezése – szervertől 
függően –, mint például a karácsony, Valentin-nap, hálaadás, amelyekkel újabb küldetések és 
feladatok válnak elérhetővé.

Internetes környezetek és kommunikáció

Patricia Wallace (2002) szerint az internet nem egyetlen, hanem többfajta környezet, ame-
lyek között lehet átfedés, de mégis más jellegzetességekkel rendelkeznek. Abban mindegyik 
megegyezik, hogy használatuk befolyásolja viselkedésünket. Hiszen a névtelenség mértéke, 
a helyi tekintély jelenléte vagy hiánya, valamint az emberek különböző motivációja mind 
hatással vannak cselekedeteinkre. A szerző a világhálót elsősorban egyfajta raktárként vagy 
könyvtárként jelöli meg, amelyen információt raktározhatunk és gyűjthetünk. Egy másik tér 
Wallace szerint az aszinkrón vitafórum, amely folyamatos eszmecserét tesz lehetővé. Azért 
aszinkrón, mert igaz, hogy bármikor hozzászólhatunk egy témához, de az üzenetek ritmusa 
nagyon lelassulhat. Ezek mellett működik a szinkrón csevegések közege, ahol a felhasználók 
egy időben vannak az interneten, így valós időben folytathatnak beszélgetéseket. Egy külön 
kategóriaként írja le az élő internetalapú interaktív videót és hangot. Ami témám szempont-
jából fontosabb, a szerző külön környezetként említi az úgynevezett MUD-ot (Multi-user 
Dungeon vagy későbbi variációkban a Multi-user Dimension, Mulit-user Domain), azaz a 
„több résztvevős várbörtön (dimenzió vagy tartomány/uradalom)”, amely egy szövegalapú 
valós idejű virtuális világ. Ezek magukba foglalják a szerepjátékot, az „üsd-vágd” (hack and 
slash) típusú harcra összpontosító játékot, az interaktív fikciót és az online csevegést. A MUD 
tekinthető az internet alapú, grafikus, több résztvevős világok előzményeként. Wallace az 
általa metavilágnak nevezett grafikus virtuális világokat az internet egy újabb környezetének 
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tekinti. Szerinte azért olyan vonzóak ezek, mert a világháló legéletszerűbb és leginkább fi-
gyelemfelkeltő környezetei (Wallace 2002).

1. kommuNikáció az iNterNeteN

Könnyen belátható, hogy a legfőbb kommunikációs eszköz az interneten az írott nyelv. 
Ezzel fejezhetjük ki magunkat, érzéseinket. Nyelvészek kimutatták, hogy a nyelvhasználat 
szorosan kötődik ahhoz a társas helyzethez, amelyben létrejön. Gondolhatunk arra, hogy 
mennyivel másabb beszédstílusunk, hogyha telefonon beszélünk egy ismeretlen ügyintézővel, 
vagy gyerekekkel társalgunk, esetleg előadást tartunk egy konferencián. Az online csevegés 
közben azonban nincs lehetőségünk arra, hogy non-verbális eszközökkel, mimikával, hang-
lejtéssel segítsük mondanivalónk. Az internetes csevegésünk közben igyekszünk a nyelvhasz-
nálatunkat „gazdaságossá” tenni, azaz sok rövidítést használunk, és próbáljuk a közvetlen 
hangnemet utánozni. Ennek kifejezésére gyakran alkalmazunk emotikonokat vagy más nyel-
vi formákat, amelyek érzelmeinket is tükrözni próbálják (Wallace 2002).

Az emotikonok az írásjelek olyan játékos kombinációi, melyekkel arckifejezéseket utá-
nozhatunk. Ezek kölcsönözhetnek melegséget az online kommunikációnak. Ilyenek például 
a mosolygást:) , kacsintást;) vagy nyelvnyújtást :P utánzó jelek. Igaz, hogy a billentyűzet nem 
használható az emberi kommunikáció árnyalt kifejezéseire, azonban ha ÍGY ÍRUNK VALA-
MIT, akkor gondolhatják mások, hogy mérgesek vagyunk, mert kiabálunk. Ezek mellett meg-
jelentek olyan nyelvi „lágyítók”, olyan rövid kifejezések, melyekkel tétovázást, bizonytalan-
ságot fejezhetünk ki. Ilyen lehet például a SZVSZ (azaz a szerény véleményem szerint – an-
golul IMHO: in my humble opinion), BTW (by the way – erről jut eszembe) rövidítések, vagy 
a mondatok végén gyakran használt három pont. A grafikus metavilágokba, mint amilyen a 
World of Warcraft is, gyakran beépítenek a készítők olyan funkciókat, amelyeket alkalmazva 
a játékosok avatarja fejezheti ki érzelmeit (például a /kiss-el (csók) csókot dobhatunk mások-
nak, vagy a /rude (durva, goromba) paranccsal durva mozdulatokat és szöveget közöl a ka-
rakter). Mindezek az eszközök azt a célt szolgálják, hogy több társas érzelmet is kifejezhessünk 
a monitorunk előtt otthon, egyedül ülve.

2. oNliNe személyiségtíPusok

Az interneten könnyen eltitkolhatjuk valódi kilétünket, igazi személyiségünket. A valós 
életben, a társas kapcsolatokban szinte megbénulunk addig, amíg nem tudjuk a velünk kap-
csolatba lépő nemét és életkorát. Online érintkezés során a nemet könnyebb kideríteni, hiszen 
sokan a névválasztásukkal, üzeneteik stílusával, például egy chat szobában, árulkodó jelekkel 
tudathatják ezt az információt. A grafikus metavilágokban azonban a játékosok karaktereinek 
képi ábrázolása minden korról és nemről szóló tényt eltorzíthat. Nem tudhatjuk, hogy éppen 
egy tizenöt éves kamasszal vagy egy negyvenes családapával találkozunk a virtuális világban 
egy álarc mögé bújva.

A nemen és a koron kívül a nemzetiség és a rassz is lényeges tulajdonsága az egyéneknek. 
Elég gyakoriak az interneten azok a kérdések, amelyekkel valaki nemzetisége felől érdeklőd-
nek (pl. Honnan vagy? Honnan írsz?), azonban nem firtatják ilyen nyíltan azt, hogy a másik 
milyen rasszhoz, etnikumhoz tartozik (Wallace 2002).

Tehát a benyomáskeltés a virtuális világban nem egyszerű dolog, hiszen hiányoznak az 
ehhez szükséges, számunkra megszokott és ismerős eszközök. Olyan újabb eszközöket kell 
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használnunk, amelyeket még nem tudunk biztonsággal alkalmazni. Például a szöveg alapú 
környezetben nem fejezhetjük úgy ki nemünket, korunkat, státuszunkat, mint ahogyan a va-
lóságban megtehetnénk (öltözékünkkel, megjelenésünkkel). Nyitott kérdés, hogy mely esz-
közökkel kelthetünk benyomást a metavilágokban és hogyan?

3. szerePjáték az iNterNeteN

A világháló egy olyan környezet, amelyben szinte teljesen névtelenek lehetünk, fizikailag 
távol vagyunk a többiektől, tetteink következményétől. Ez felszabadultabbá, gátlástalanabbá 
teheti a felhasználókat. Az online világ egyik jellegzetessége így lehet a szerepjáték, a félre-
vezetés és ezek eredményeként az izgalom és az élvezet.

A megtévesztés számos fokozata fordulhat elő az interneten: a mások személyiségét hasz-
náló bűnelkövető bankkártya-csalótól a viszonylag jóindulatú szerepjátszókig, amikor szán-
dékosan bújunk másvalaki bőrébe, új személyiséget öltve magunkra, de minden résztvevő, 
néző tisztában van azzal, hogy ez csak egy maszk, és nem egyéb ártalmatlan szórakozásnál. 
Ezeknek a „jelmezbáloknak” is megvannak a sajátos, szigorú szabályai, normái, amelyeket 
megkövetelnek.a.szerepjátszóktól.

Vannak olyan szerepjátékok, amelyekben nagyon szigorúan veszik a fantáziavilágban 
játszott szerepek hű alakítását. Wallace (2002) említi könyvében, hogy a „színház egyezménye” 
szerint a játékosoknak az SzK, azaz a szerepen kívüli megjegyzéseiket dupla zárójelbe kell 
írniuk, hogy jól elkülönüljenek az SzB, azaz a szerepen belüli helyzetektől.

A World of Warcraft is több szervertípussal rendelkezik, amelyeken más és más a játék 
módja. A PvE (Player versus Environment azaz játékos a környezet ellen) játékmódban a 
játékosok csak a környezet ellen harcolhatnak, olyan szörnyeket támadhatnak meg például, 
amelyeket nem játékosok alakítanak, hanem a készítők alkottak meg. A PvP (Player versus 
Player azaz játékos játékos ellen) szervertípuson játszók között a nyílt ellenségeskedés van a 
középpontban. Itt a Horda és a Szövetség oldalán álló játékosok harcolhatnak egymás ellen. 
Létezik egy olyan játékmód is, az RP (role-playing azaz a szerepjáték), amelyben a játéko-
soknak kötelező a szerepjátszás, vagyis az, hogy az avatarjuknak megfelelően viselkedjenek. 
Ha valaki például nem az elvárásoknak megfelelően (azaz szerepen kívül) beszél, nem meg-
felelő a névválasztása, vagy fantáziátlan a társalgása, akkor kizárhatják a játékból.

Az alapvető probléma az online szerepjátékokkal, hogy nem feltétlen világosak a szerep-
alakítás szabályai, és elmosódhatnak a határok a virtuális és valós személyiség között. Akkor 
léphetnek fel problémák, ha a résztvevők nincsenek tudatában annak, hogy mindenki csak 
játszik, és az online személyiség összekapcsolódik a valódival.

Wallace az internetet egyfajta identitáslaboratóriumnak nevezi, „amely telis-tele van kel-
lékekkel, közönséggel és játékosokkal személyiségkísérletünkhöz” (Wallace 2002: 71). Ugyan-
is a hálón nagyon könnyen megváltoztathatjuk nemünk, korunk és egyéb jellemzőinket, azon-
ban ekkor nem szélhámosként gondolunk magunkra. Az identitásokkal való kísérletezés az 
élet fontos része, amely nem csupán a fiatalokra jellemző, hanem e bizonytalan világban (a 
kockázat-társadalomban) sokszor feltehetik maguknak a „Ki vagyok én?” kérdést a felnőttek 
is. Hiszen a globalizáció világában gyorsan változhatnak a munkahelyek, a lakókörnyezet, és 
így az életstílusok is. Az internet azért is olyan vonzó az új identitáskísérletek terepeként, mert 
szinte következmények nélkül próbálkozhatunk új identitásokkal. Ha már túlságosan kelle-



2�1

metlennek érezzük az új helyzetet, akkor egyszerűen lekapcsolódunk a hálóról, és kikapcsol-
juk a számítógépet. A valós helyzetekből nem ilyen könnyű kilépni (Wallace 2002).

Online szerepjátékok jellemzői

Nicholas Yee, az amerikai Palo Alto Reaserch Center kutatója jelentős eredményeket közölt 
az online szerepjátékok természetéről és a virtuális környezetről. Kutatásai főként az amerikai 
játékostársadalomra vonatkoznak, valamint nem csupán a World of Warcraft játékosaira, ha-
nem más MMORPG típusú játékosokra is. (A kutató 35 ezer online szerepjátékost vizsgált 
eddig kérdőíves és más kvalitatív módszerekkel is.) Yee vizsgálatai azt mutatják, hogy ezek-
nek a játékosoknak a demográfiai jellemzői a következők: az átlagéletkor a vizsgált csoport-
ban 26 év, a játékosok 25%-a tinédzser, körülbelül 50%-uk dolgozik teljes munkaidőben, 
36%-uk házas és 22%-uknak van gyereke. Tehát ez egy eléggé szerteágazó közönség, nem 
csupán a fiatalok szubkultúrájának tekinthető. Egy játékos átlagosan 22 órát játszik egy héten, 
azonban ez nincs összefüggésben a korral. Érdekes adat, miszerint a válaszadók 60%-a em-
lítette azt, hogy legalább 10 órát töltött el egyfolytában a virtuális világban. 80%-uk játszik 
valaki olyannal, akit a valós világban is ismer, és közülük sokan a párjukkal (férfi játékosok 
16%-a, nők 60%-a) vagy egy családtagjukkal (férfiak 25%-a, nők 40%-a) kalandoznak a 
fantáziavilágokban. Azok a szülők, akik gyermekeikkel játszottak együtt, úgy nyilatkoztak, 
hogy ez egy új lehetőség, amely során az online világban bepillanthatnak gyermekeik életébe, 
amelyhez csak ritkán férnek hozzá a valós életben.

A meglévő kapcsolatok mellett azonban sokan szereznek új barátokat is, de az is előfordul, 
hogy egyesek szerelembe esnek a játék során. A szerepjátszók 40%-a úgy érzi, hogy az onli-
ne barátai hasonlóak vagy jobbak a személyesen ismert barátaiknál. Ez azért érdekes, mert a 
virtuális világban mindenki egy elképzelt szerepet játszik, mindenki másnak tetteti magát. A 
játékosok úgy gondolják, hogy könnyebb személyes kérdésekről beszélni az anonimitás miatt. 
Ezt igazolja, hogy az amerikai szerepjátszók 30%-a mondott már el olyan személyes dolgot 
vagy titkot az online barátjának, amit még másnak nem említett. Tehát az MMORPG-k olyan 
szociális környezetnek is tekinthetők, amelyekben új kapcsolatok születhetnek, és a régiek is 
megerősödhetnek. Mindazonáltal látnunk kell, hogy nagyon különbözőek a kapcsolatalakítá-
si szerkezetek a valós és a virtuális világban.

A játékosok 85%-a férfi, azonban lehetőség van a kibertérben a „nemcserére” is. Yee ku-
tatásaiból az derült ki, hogy a női karakterekkel játszók fele férfi volt, tehát a férfiak négyszer-
ötször valószínűbb, hogy nemet váltanak a virtuális valóságban, mint a nők. Érdekes kutatá-
si kérdés, hogy mi lehet ennek az oka. Yee úgy találta, hogy a játékosok egyrészt funkcionális 
előnyöket várnak a női karakterektől, mivel velük a játékosok többsége jobban bánik, több 
segítségre és ajándékra számíthatnak, mint a férfi karakterrel játszók. A másik magyarázat az 
lehet, hogy mivel a játékosok kívülről látják a karakterüket, a férfiak jobban szeretnek egy női 
testet nézni, mint egy férfiét. Ezt nevezik „Lara Croft1-szindrómának”, amikor a férfiakat 
nemcsak az vonzza, hogy nézhetnek, hanem irányíthatnak is egy olyan női testet, amely 

. 1 Lara Croft a Tomb Raider (azaz a Sírrabló) nevezetű videojáték sorozat kitalált főhősnője, akit úgy alkottak 
meg a készítők, hogy ezzel az intelligens, vonzó és kisportolt testalkatú nővel – akin mellesleg nem sok ruha 
található –, szívesen játsszon a főként férfiakból álló célközönség. A játék és a főhősnő sikerességét mutatja, 
hogy két mozifilm is készült belőle, amelynek főszerepét Angelina Jolie játszotta.
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„szexis és veszélyes”. A feministák úgy látják, hogy a virtuális világ egy újabb terület, ahol a 
férfiak uralhatják a női testet.

A játék összetettségét mutatja, hogy számos szociális interakcióra, együttműködésre és 
hosszú távú célok elérésére is láthatunk példát. Tehát nagyon egyoldalú az az erőszakos és 
veszélyes kép, amelyet a média közvetít az MMORPG-kről. A szörnyek és az ellenség meg-
ölésén túl a játékban lehetőség van különböző társasági és kulturális tevékenységekben is részt 
venni. A játékosok ugyanúgy barátkozhatnak vagy kerülhetnek konfliktusokba, mint a valós 
világban, vagy például együtt ünnepelhetik az online világban az újévet, esetleg egy-egy 
klántag virtuális esküvőjén mulathatnak.

Azt gondolhatnánk, hogy egyes egyének ugyanazon okból játszanak online szerepjátékot, 
azonban ennek számos oka lehet, mivel ezek a játékok nagyon eltérő szükségleteket tudnak 
kielégíteni egy időben. Egyesek (legfőképp a nők) a chatelést, barátkozás új formáit, a nagyobb 
közösséghez tartozást keresik, mások (főként a férfiak) egy fantáziavilág részei akarnak len-
ni, vagy vannak, akiket a verseny és a kihívás érdekel. Tehát az online szerepjátékoknak azért 
ilyen széles a közönsége, mert sokféle embert meg tudnak fogni különböző eszközökkel. Egy 
olyan környezet ez, ahol az emberek „különböző típusú játékot játszanak” egymás mellett, 
egyazon játékban.

Szerepjáték révén kiemelten fontos terület az avatar és az identitás kapcsolatának vizsgá-
lata. Nem nehéz belátni, hogy a virtuális világ megszabadít minket a testünktől, ezáltal sza-
badságot ad az identitásunknak. Például itt egyenlő lehet egy férfi és egy női test, nem létez-
nek valódi nemzetek, nincs faji vagy etnikai különbség, és egy mozgássérült is versenyt futhat 
a többiekkel. Yee szerint egyeseknek a karaktere önmaguk céltudatos vetülete vagy szemé-
lyiségüknek idealizációja, mások viszont új identitások kipróbálásával kísérleteznek. Ez ál-
talában a játékosok személyiségétől függ. Az előbbi ugyanis az introvertált, befelé forduló 
személyiségekre, míg utóbbi az extrovertáltakra, aktívakra jellemző. Azonban a játékosok 
motivációja is befolyásolhatja a megjelenítendő karakter jellemzőit. Például, ha a teljesítmény 
és a hatékonyság a lényeges a játék során, akkor a karakter felszerelésének, ügyességének és 
erejének növelése lesz a fontos, viszont ha a szociális célok, barátkozás az elsődleges célja 
valakinek, akkor nagyobb hangsúlyt fektet az avatárja megjelenésének.

Szólnom kell a függőség témaköréről is, hiszen az említett heti 22 óra átlagos játékidő 
felvet kérdéseket ebben a témában. A kutatások során a játékosok fele vallotta magát függőnek. 
Sokan próbálták abbahagyni a játékot, de egy idő után újra játszani kezdtek. Mások arról 
számoltak be, hogy dühösek voltak, ha nem tudtak játszani. A játék abbahagyását nehezíti, 
hogy nincs vége, nincs befejezése, és olyan mechanizmusok működnek, amelyek játékra 
ösztönöznek (például folyamatosan megújuló küldetések, események, újabb kiegészítők meg-
alkotása a játékokhoz). Yee szerint igazából nincs tiszta választóvonal a még „egészséges” és 
a „beteges” felhasználás között, de az látszik, hogy a problémás játékosok nem ritkák. Sze-
rinte a problémás használat okát a személyiségben kell keresni. Például azért lehet csábító a 
játék, mert enyhítheti a munka vagy iskola során felgyülemlett stresszt, vagy kompenzálhatja, 
kiegészítheti a személyiségét (például ha valaki alacsony önbecsüléssel rendelkezik, akkor a 
játékban hatalmat akar szerezni; vagy ha valaki alulértékelt, esetleg nem tudja irányítani az 
életét, a virtuális világban hangsúlyos szerepek betöltésére vállalkozik).

Még egy téma, amelyről szót kell ejteni, a pénzügyek, a megélhetés. Már említettem a 
World of Warcraftel kapcsolatban, hogy a játék pénzbe kerül. Meg kell venni a hozzáférést 
biztosító accountot, a játék kiegészítőit, valamint havidíjat kell fizetni. Sokan éppen ezért 
játszanak „tört szerveren”. Mivel a tinédzsereknek nincs saját keresetük, ezért választhatják 
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a „könnyebb utat”, amely ehhez a szórakozáshoz vezet. Azonban azt is érdemes lenne meg-
vizsgálni, hogy az egyetemisták, akik WoW-oznak, az eredeti vagy a nem fizetős játékot vá-
lasztják-e, és az eredetit, akkor miből teremtik meg a pénzt ehhez. Bonyolítja a dolgokat, hogy 
mindezen kívül vannak további fizetős szolgáltatások is. Például ha egyik karakterünknek 
meg akarjuk változtatni a nevét, vagy egy másik szerveren szeretnénk vele játszani, akkor 
valódi pénzünkkel kell fizetnünk a játék készítőinek. De előfordulhat az illegális szervereken 
az is, hogy valaki a játékmesterek munkájának támogatásaként „hozzájárulást” fizet, és ezért 
bizonyos ellenszolgáltatásokat (például virtuális aranyat vagy ritka tárgyakat, felszereléseket) 
szerezhet meg karakterének. Sok játékos hajlandó valós pénzzel fizetni a virtuális tárgyakért, 
hiszen erre épültek ki piacok is, amelyek megkönnyítik az effajta tranzakciókat, például az 
e-Bayen. Arra akad példa, hogy egyesek egész nap játszanak, karaktereket fejlesztenek fel a 
legmagasabb szintre, és ezzel keresik a mindennapi kenyerüket. Említettem fentebb, hogy 
nincsenek nemzetek a virtuális világban, azonban a valóságban itt is megmutatkoznak a kü-
lönbségek, hiszen a fejlődő országok termelik meg azokat a virtuális javakat, amelyeket főleg 
az amerikai játékosok fogyasztanak. Valamint vannak olyanok, akik valamilyen magas pozí-
ciót elérve a játékokban (például a WoW-ban egy klán vezetője) arra panaszkodnak, hogy a 
szórakozás számukra második munkává vált (amelyért nem is kapnak fizetséget).

Megfigyelés online környezetben

A tanulmányomban bemutatott kutatásom módszere a megfigyelés volt. Sajnos sok etikai 
problémát érint az a kérdés, vajon a kutató felfedje-e valódi célját a célcsoportja előtt, mivel 
az eredményeket esetlegesen befolyásolhatja a kutató jelenléte. Azonban az én kutatásom elég 
speciális helyzetnek tekinthető, hiszen nem könnyű a virtuális világban való csoportos tevé-
kenységeket megfigyelni. Adatgyűjtésem tehát úgy történt, hogy egy játékos mellé ültem le, 
aki másik 24 játékossal indult kalandozásra a World of Warcraft fantáziavilágában. Ez az egy 
fő (őt nevezhetjük az informátoromnak is, aki egyébként a Debrecen Egyetem hallgatója) 
tudott csupán arról, hogy megfigyelést végzek, így próbáltam a lehető legkevésbé befolyásol-
ni.a.történéseket.

A megfigyelés egy vasárnapi napon, 17 órától 20 óráig tartott. A játékosoknak napokkal 
előre ki volt hirdetve a fél hatos indulás Icecrown Citadelbe egy 25 fős raidre, azaz portyára. 
A feladat az, hogy a kisebb ellenségek legyőzésével el kell jutni a bossokhoz (magyarul fő-
nököt jelent), vagyis olyan főbb ellenségekhez, amelyek nagyon erősek ahhoz, hogy egy já-
tékos legyőzhetné őket. Ezért szükséges a 25 fő közreműködése és különböző taktikák alkal-
mazása. A cél 11 boss legyőzése után a legfőbb ellenség, a Lich King (Lidérc király) megsem-
misítése. A játékosok ezért aranyat, ritka tárgyakat és felszereléseket kapnak, valamint 
kivívhatják a címet, hogy ők már legyőzték a gonosz királyt.

A megfigyelésem főbb szempontjai a játékosok közötti verbális és non-verbális kommu-
nikáció, annak formája, témája, jellege; a cselekvési aktivitás; a vizualitás, hogy mik láthatók 
a képernyőn, a karakterek megjelenése, ruházatuk, a helyszínek; valamint a szimbólumok, 
jelvények, színek megfigyelése és azok jelentése.
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1. tevékeNység

17 órától az informátorom (aki informatikát tanul a Debreceni Egyetemen) már belépett a 
WoW-ba, hogy megtegye a szükséges előkészületeket a portyához. A megbeszélt találkozó 
előtt tíz perccel egy másik program segítségével mikrofonon kapcsolatba lépett több klántag-
gal, akik szintén a portyázásra készültek. Jelen esetben a Szövetségesek oldalán pillanthattam 
bele a játékosok tevékenységeibe. Az informátoromtól megtudtam, hogy a csapatmunka során 
mindenkinek kötelező hallgatnia azt a csatornát, ahol a résztvevők beszélnek. Azonban mivel 
nem mindenki rendelkezik mikrofonnal, vagy nem szeret beszélni, ezért általában a tisztek 
(azaz az irányítók) és még néhány tapasztaltabb résztvevő használják ezt a formáját a kom-
munikációnak (valamint lehetséges, hogy túlságosan kaotikus lenne, ha 25 ember egyszerre 
szeretne kommunikálni mikrofonon keresztül). Ha a többiek szeretnének hozzászólni valami-
lyen témához, akkor azt írásban tehetik meg a képernyő bal alsó sarkában látható chat ablak-
ban, ahol a különböző üzenetek és közérdekű információk megjelennek.

Elkezdődött a gyülekezés és a szervezkedés. A 25 játékos 5 fős csapatokat alkotott. A kisebb 
csapatoknak főleg a taktikák során van jelentőségük. Meg kellett határozni a portyán résztve-
vő kasztok arányát, ugyanis a különböző játékosok más és más funkciót töltenek be a harcok 
során aszerint, hogy milyen képességekkel (talent) rendelkeznek. A csapatban szükség van 
tankra, azaz sebzéselnyelőre, amely karakter állja az ellenség ütéseit, és védi a többi csapat-
tagot; healerre, azaz gyógyítóra, aki szükség szerint gyógyítja a sebesülteket; és DPS-re (Da-
mage per Second rövidítése, magyarul másodpercenként bevitt sebzést jelent), vagy más 
néven sebzésokozóra, akinek az a feladata, hogy a célponton minél nagyobb sérülést okozzon. 
A megfigyelés alkalmával a 25 főből két tank volt, öt healer, és a többiek sebző karakterrel 
játszottak. A játékban kasztok szerint öt sámán (shaman), négy vadász (hunter), három lovag 
(paladin), három druida (druid), három halállovag (death knight), két boszorkánymester (war-
lock), két varázsló (mage), egy tolvaj (rogue), egy harcos (warrior) és egy pap (priest) vett 
részt.

A mikrofonon beszélő tisztek sürgették a többieket, így a megbeszélt időben, 17 óra 30 
perckor el is kezdődött a játék. A számítógép előtt ülő játékosok dolga, hogy figyeljék a kép-
ernyőt, hallgassák és végrehajtsák az utasításokat (amiket a biztonság kedvéért sokszor ki is 
írnak), valamint az egér és billentyűzet segítségével irányítsák az avatarjukat, és így legyőzzék 
az ellenségeket. Nekem úgy tűnt, mintha egy egész „zongoraművet” eljátszott volna a billen-
tyűzeten az informátorom.

Egy ellenség legyőzése körülbelül 4-5 percig tartott, attól függően, hányszor gyakorolta 
már ezt a feladatot a csapat, mennyire játszottak összehangoltan, és mennyire követték a 
taktikát. Az összehangolt munka ellenére azonban néha előfordult, hogy egy-egy csapattag 
halálát lelte harc közben. Természetesen ilyenkor nem végleg estek ki a játékból, mivel a 
virtuális világban nincs „végleges halál”. Szerencsére a pap (és egyéb kaszt gyógyítói) képes-
ségei közzé tartozik a halottak feltámasztása.

A játék során a feladatok egyre nehezebbnek bizonyultak a csapat számára. Sorra haltak 
meg a karakterek, és amikor már a feltámasztás képességével rendelkező avatar is meghalt, 
akkor minden karakter a legközelebbi temető Spirit Healerjéhez (Lélekgyógyító) kerül, ahol 
az a karakter lelkét feltámasztja, és vissza kell szállnia hátrahagyott testébe, tehát oda kell 
mennie, ahol meghalt. Így mindenki ismét „feltámadt”. Ezután még egyszer nekifutottak a 
legutóbbi feladatnak, megtámadták az ellenséget, de ismét mindenki elvérzett. Majd egy já-
tékosnak ki kellett lépnie a játékból. Ekkor vették észre, hogy a sorozatos halálozások oka az 
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lehet, hogy valaki (valószínűleg véletlenül) eltávolította az összes játékosról azt a plusz erő-
sítő varázslatot, amit még a portya legelején kaptak. Kisebb felháborodást váltott ki a játéko-
sokból ez az incidens. Érdekes, hogy senki sem vállalta magára, hogy ő követte el a hibát. De 
emiatt, és azért, mert egy játékosnak el kellett mennie, úgy döntöttek, hogy felesleges tovább 
folytatni a portyázást.

A játék folyamán közmegegyezéssel egy tíz perces cigarettaszünetet tartottak, amikor a 
játékosok felállhattak számítógépeik elől. Azon kevesek, akik nem hagyták ott karaktereiket, 
a képernyőn folytattak beszélgetést mindenféle hétköznapi témákról.

A zsákmányok elosztása csak az egész portya végeztével következett. A zsákmányosztás 
azért fontos, mert vannak olyan tárgyak, amelyek igen értékesek, azonban csak ritkán talál-
hatók meg a legyőzött ellenségeknél. Tehát szükség van egy rendszerre, amely segít eldönte-
ni, hogy ki kapja ezeket az értékeket. Ennek egyik alapvető módja a véletlenszerűség, amikor 
a számítógép „kisorsolja a nyertest”. Ezt azonban a játékosok nem mindig tartják igazságos-
nak, mert nem mindenki ugyanolyan mértékben járul hozzá a feladatok ellátásához, vagy 
esetleg van olyan aki csak rövid ideje csatlakozott a csapathoz. A játékosok jelen esetben egy 
teljesítményalapú zsákmányosztást választottak, amely úgy működik, hogy minden alkalom-
mal, amikor a csapat megöl egy ellenfelet, akkor minden tag kap valamennyi pontot. Lehet 
pontokat szerezni még egyéb esetekben is, például a portyán tartózkodás időtartama alapján, 
az időben megjelenésért, vagy a klánban végzett munka alapján, stb. A játék végeztével, ha 
van egy olyan tárgy, amelyet több klántag is szeretne a magáénak tudni, akkor egy aukciót 
tartanak, amelyen a megszerzett pontjaikkal tudnak licitálni az adott tárgyakra.

2. verbális és NoN-verbális kommuNikáció

Ahogy már említettem, a kommunikáció kétféleképpen zajlott a csoporttagok között. Egy-
részt mikrofonon keresztül, másrészt írásban, a chat ablakban. A fő beszédtéma a játék, a já-
tékkal kapcsolatos témák, a klán élete. Általában utasítások, taktikai megbeszélések folytak, 
kinek-mi a feladata, azonban gyakran említették a játékosok a valós élet eseményeit is. Szóba 
került az is, hogy kinél-milyen az időjárás, említették az aznapi nagy esőzéseket. Az egyik 
játékos például leírta, náluk annyira esik az eső, hogy a nagymamájánál beázott a pince. Más 
azt vetette fel, hogy lefényképezte, milyen állapot van az időjárás miatt, és rakott fel a klán 
közös fórumára képeket. Az a játékos, akinek később el kellett mennie, már hamarabb jelez-
te chat-en, hogy az időjárás miatt nem biztos, hogy sokáig részt tud venni a portyázáson: „Nem 
tudom meddig tudok maradni, elég szükségállapot lesz itt lassan. Az egész utca dolgozik aztán 
illene kimenni”. Közben érdeklődött egy játékos, hogy Miskolcon lakik-e valaki. Jött erre a 
humoros válasz: „Valaki biztos!” Tehát annyira nem igyekeztek válaszolni komolyan a kér-
désre. A másik játékon kívüli téma, amely elég nagy érdeklődést keltett, az aznapi Forma 1-es 
futam, és annak az értékelése volt. Véleményem szerint ez annak tudható be, hogy főleg 
férfiak játszanak online szerepjátékokat, így az őket érdeklő játékon kívüli témák bukkannak 
fel az aktuális eseményeken kívül legtöbbször.

Ahogy Wallace (2002) is írja, a virtuális világban alkalmazott kommunikáció során is 
megfigyelhetők különböző nyelvi lágyítók, rövidítések. Például pls vagy plz (please) kérés 
esetén, sry (sorry), azaz bocsánat, gz (gratulation), hogyha gratuláltak valakinek, nm, ami 
annyit tesz, hogy nincs mit, vagy thx (thanks), azaz köszi.

Mivel nehéz az érzelemkifejezés úgy, hogy közben nem látjuk, vagy esetleg nem halljuk 
a másik egyént játék közben, kialakultak az érzelmek kinyilvánítására is különböző eszközök. 
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Például, hogyha valaki azt a három betűt gépelte be, hogy lol (laughing out loud), akkor a 
karaktere hangosan (ki)nevetett valamit. A rofl (rolling on the floor laughing) pedig azt jelez-
te, hogy már a padlón volt az illető a nevetéstől. A chat ablakba, amikor a következő üzenet 
érkezett, „Ha valaki nem teszi a dolgát, AZT HAGYNI FOGOM MEGHALNI!”, akkor minden 
játékos értette, hogy éppen „kiabál” az üzenet küldője, és így szeretné nyomatékosítani a 
mondandóját. Érzelmet fejeztek ki a megjelenő emotikonok is, mint például a viccelődés 
közben használt :))) jel, amellyel nagy mosolyt akart érzékeltetni a leírója, vagy aki nem ta-
lálta meg valamely keresett ikont a képernyőjén, akkor elhúzta a száját a következőképpen :/. 
Azonban a játék készítői is gondoltak arra, hogy élethű érzelemkifejezésre legyenek képesek 
az avatarok. Ezért úgy alkották meg a karaktereket, hogy tudjanak például nevetni (/laugh.
paranccsal), sírni (/cry), könyörögni (/beg), szégyenlősködni (/shy), csókot dobni másoknak 
(/kiss), gorombáskodni (/rude) vagy táncra perdülni (/dance). Amíg várakoztak a játékosok a 
portya alkalmával, vagy épp a cigarettaszünetben, sokszor alkalmazták ezeket a non-verbális 
kifejezéseket.

Mivel a játékban a fő kommunikáció mégis a chaten keresztül, írásban történik, és nagyon 
sokféle információ látható ebben az ablakban, valahogyan értelmezni, kategorizálni szükséges 
az olvasottakat. Ehhez segítség az, hogy a különböző csatornákon érkező üzeneteknek más a 
színük. Például, ha valaki közel áll a karakterhez, azaz „hallótávolságon belül” van, és csak 
egyszerűen begépeli a kívánt szöveget, az egyrészt megjelenik a beszélő feje felett egy szö-
vegbuborékban, másrészt a chat ablakban fehérrel válik olvashatóvá. Ha valamely játékos 
üzenni akar a másiknak, és azt szeretné, hogy azt csak a célszemély tudja elolvasni, akkor a 
suttogás funkciót (whisper) használja. Ekkor a chat ablakban rózsaszínnel jelenik meg a vevő 
számára az üzenet. Ha a klántagok beszélnek egymás között, az zölddel olvasható (és a /g 
parancsot kell a szöveg elé begépelni). A megfigyelésem során kiderült, hogy létezik egy 
úgynevezett „hun chat” is (azaz olyan csatorna, ahol magyar játékosok kommunikálhatnak) 
azon a szerveren, ahol az informátorom játszott. Az itt megjelenő üzenetek halványsárga 
színnel voltak feltűntetve. A magyar játékosok így tudnak egymással kommunikálni, így 
könnyebb az ismerkedés és a kapcsolattartás, mivel a karakterek nevéből általában nem lehet 
következtetni a játékos nemzetiségére. A rendszerüzenetek azok, amelyeket a játék küld cit-
romsárgával jelennek meg a képernyőn. A raid során használt parancsokat pedig a tisztek 
pirossal közölték, figyelemfelkeltés céljából.

Azonban nemcsak a játékosok között zajlik kommunikáció, hanem a számítógép és a já-
tékos között is. Ezek olyan üzenetek, amelyek általában a játékot segítik. Ilyenek a harcok 
során a különböző hang- és fényjelzések. Például amikor valaki belelépett egy csapdába, egy 
hang figyelmeztette a mellette állókat a veszélyre. Ezek a funkciók általában alaphelyzetben 
nincsenek benne a játékban, hanem a játékosok külön programokat tölthetnek le (ezek az 
úgynevezett add-onok, azaz kellékek), hogy így könnyítsék meg a játékot.

A non-verbális kommunikáció egy másik eszközének tekinthető a játékosok választott 
neve, hiszen sokat elárulhat az egyénről az, hogy milyen nevet talált ki magának. A névvá-
lasztással megerősíthetik a valódi személyiségüket vagy a virtuális világban létrehozott új 
identitásukat. Például utalhatnak nevükkel nemzetiségükre, nemükre, példaképükre, kedvenc 
filmszereplőjükre stb. Kiolvasható belőle esetenként a karakterre jellemző tulajdonság: pél-
dául magabiztosság, erő, vagy az, ha valaki csak ismerkedni szeretne a játékban. Tehát a 
célnak és funkciónak megfelelően is választhat magának valaki nevet. A megfigyelt játékosok 
nevei közül árulkodott a nemről az Anitadwarf (és a dwarfból következtetni lehetett az avatar 
fajára is, hiszen angolul a dwarf törpét jelent), habár, mint kiderült, a játékos igazából férfi 
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volt, tehát az Anita a karaktere nemére utalt. A Hidegrázás, Ezüstszárny névre pillantva a 
magyar játékosok tudják, hogy az avatar irányítója szintén magyar. A Golemhun név utolsó 
három betűje pedig a más nemzetiségűek számára is egyértelművé teszi, hogy magyarorszá-
gi a játékos. A Felcser név arra utal, hogy a karakter gyógyító funkciót tölt be. A Csoki név 
használója valószínűleg szereti a csokoládét, a Sinclar nevezetű karakter irányítója pedig le-
hetséges, hogy Bob Sinclar-rajongó (Bob Sinclar egy francia house zenét játszó DJ). Azonban 
a legtöbb avatarnak (szerepjátékhoz illően) fantázianeve volt: Shilenys, Lepharion, Dehysed, 
Felicisirene, Inkar, Trako, Bjorh, Dwulin.

A klán, amelyhez tartoztak a játékosok, a Cubes (Kockák) nevet viselte. Ezzel utalhattak 
arra a klán alapítói, hogy ők úgynevezett kockafejek. (Igaz, hogy a kockafejek angolul a geek.
vagy a nerd szó fordítása, viszont ez a magyar kocka szó szószerinti angolra fordítása). A 
kockafej, vagy röviden kocka, olyan szleng kifejezés, amely azokra utal, akik szinte állandó-
an a számítógép előtt ülnek, játszanak, és szinte sosem mozdulnak ki a szobájukból, nem 
élnek társasági életet, kivéve az interneten. Talán ez jellemzi a legjobban ezeket a megfigyelt 
World of Warcraft-játékosokat is.

3. vizualitás

Megfigyelésem során törekedtem arra, hogy leírjam a WoW vizuálisan megjelenő jellem-
zőit. Például megfigyeltem, hogy miket lát egy játékos a képernyőn, és ennek milyen funkci-
ói vannak, hogyan jelennek meg a karakterek, milyen ruházatok, jelvények viselése figyelhe-
tő meg rajtuk.

A képernyő jobb alsó sarkában található a chat ablak, amelyet már említettem. Legalul egy 
menüsor, amelyen a különböző tevékenységekhez tartozó ikonok vannak megjelenítve. A bal 
felső sarokban a karakter arcképe, valamint annak életpontja és a harchoz szükséges energia 
(energy), harag (rage) vagy varázserő (mana) pontjai láthatók (ezek kaszttól függően változ-
nak). Ha épp harcban áll valakivel a játékos, az arcképe mellett megjelenik az ellenfél képe 
is, valamint annak az élet- és varázspontjai. A saját arckép alatt vannak feltüntetve a csapat 
többi tagjának ugyanezen tulajdonságai, hogyha például portyáznak a játékosok. A jobb felső 
sarokban pedig a lekicsinyített térkép látszik, amely segítségével tájékozódni lehet a virtuális 
világban. Nagyjából ezek azok, amelyeket minden játékos ugyanúgy lát. Azonban beállítható 
még több funkció is a képernyőre. A világ és a környezet képe pedig úgy változik, ahogyan a 
karakter.mozog.

A karakterek megjelenése volt a következő megfigyelési szempont. Az emberi fajhoz tar-
tozók kivételével a többiek mind fantázialények. A többi fajról általában mitológiából, fantá-
ziaregényekből hallhatunk, olvashatunk. Ilyenek például a törpök, tündék, trollok vagy a ta-
urenek. (Utóbbiak a Minotaurus legendából ismert bikafejű szörnyeteghez hasonlítanak leg-
inkább.) Az élőhalott faj a rémtörténetekből lehet ismerős. Viszont vannak olyan fantázialények 
is, amelyeket a készítők találtak ki. Ilyen a draenei faj, amelyek egy idegen világból származ-
nak. Lábuk patás, fejükön szarvat és csápokat viselnek. Az a közös minden fajban, hogy 
alapjában véve mind humanoid, emberszerű lények. A férfi karakterek mind izmosak és erőt, 
tekintélyt sugároznak, a nők megjelenítése során az erős, izmos külsőre és nőiességre egy-
szerre törekedtek a rajzolók. Az izmos külső talán a játék céljával függ össze, hiszen a harc a 
fő tevékenység. Nem valószínű, hogy valaki szívesen játszana egy ügyetlennek, túlsúlyosnak 
lerajzolt harcossal. A játékos az avatarját külső nézetből látja, ezért is fontos, hogy azok jól 
nézzenek.ki.
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A megfigyelt huszonöt játékosból kilenc játszott női karakterrel, azonban valójában csak 
két női játékos vett részt az aznapi portyázásban. A két női játékos női avartarral játszott, tehát 
a másik hét karaktert férfiak irányították. A többi tizenhat játékos mind férfi volt, akik nem 
cseréltek nemet a játék során. Természetesen az én megfigyelésemből nem lehet általános 
következtetéseket levonni, de ez a tapasztalat összhangban volt Yee azon eredményével, amely 
szerint több férfi játszik online szerepjátékot, és hogy a férfiak többször váltanak nemet a 
játék során, mint a nők.

A karakterek kinézete nem csupán a fajok és nemek szerint különbözik, hanem ezeken kívül 
az arc, a bőrszín, a hajviselet, a hajszín, a férfiaknál az arcszőrzet, valamint egyes fajoknál az 
agyar, szarv, arcfestés vagy arcékszer is megválasztható. Egyedivé teszi az avatarok megjele-
nítését a rajtuk lévő ruházat, és a náluk lévő fegyverzet is. A legfőbb ruhadarabok általában 
mindenkin megtalálhatók (lábbeli, nadrág, felsőruházat, öv, kesztyű, alkarvért, vállvért, fejfe-
dő, köpeny és ezek általában készülhetnek szövetből, bőrből vagy fémből), hiszen azok erősí-
tik a karakterek képességeit. Azonban a játék tartalmaz egy olyan funkciót, hogy ki lehet 
kapcsolni egy-egy ruhadarab megjelenítését. Ilyen például a fejfedő vagy sisak megjelenítésé-
nek kikapcsolása, amelyet sokan azért tesznek meg, mert az eltakarja az avatar arcát valamint 
a haját (így kissé személytelenebbé, azonosíthatatlanabbá válik a karakter). A másik, vélemé-
nyem szerint fontos viselet, amelyet érdemes volt megvizsgálni, az a lovagi köntös vagy fegy-
verkabát (tabard). Ilyen fegyverkabátot a karakterek általában akkor hordhatnak, ha kiérde-
melték valamivel annak viselését. Ez szimbolizálhatja a különböző közösségekhez, például 
guildhez, városhoz, néphez való hovatartozást. Hordhatják tehát mint csapatuk címerét, vagy 
annak jelzésére is szolgálhat, hogyha elért valaki egy rangot például azzal, hogy véghezvitt 
egy fontos küldetést. Tehát szimbolizálhatja a klánhoz tarozás fontosságát, kifejezheti a hova-
tartozást, vagy rangjelzőként is funkcionál. Azonban ez is kitakarhatja az avatar alsóbb ruhá-
zatát, ezért sokszor nem hordják, főleg hogyha „nem megy” a viselt ruha színéhez. Ezért 
megfigyeltem, hogy hányan hordják ezt a két ruhadarabot. A huszonötből csupán hat karakte-
ren volt látható a sisakja (mindenkinek volt fejfedője egyébként), és ezek mind férfi karakterek 
voltak. Lehetséges, hogy a női avatarok azért nem viselték, mert nem illett hozzájuk ez a ru-
hadarab. Tehát a játékosoknak, úgy gondolom, hogy fontos a karakterük kinézete.

A huszonöt 80-as szintű virtuális lényből tizenhárom viselt valamiféle fegyverkabátot a 
felsőruházatán, amelyek különböző színűek voltak, és más-más címert jelenítettek meg. A 
világosbarna színű, középen mancsot ábrázoló, a Kockák klánjához tartozó köntöst viszont 
csak hárman viselték, köztük a guild master (azaz a klán vezetője). Tehát itt is a kinézetet 
helyezték előtérbe a játékosok, és a klánhoz való tartozás ilyen típusú megjelenítését nem 
érezték fontosnak. A kinézet fontosságát jelezte az is, hogy két játékos a csata szünetében 
karaktere új hajviseletéről beszélgetett.

4. szimbólumok

Az utolsó megfigyelési szempont a szimbólumok megjelenése a játék során. Ezt a témát 
már részben érintettem, amikor a ruhákról, a fegyverkabátról és az azon megjelenő címerről 
írtam. Szimbolikus jelentéssel bírnak a karakterek nevei, a klán választott neve, valamint a 
játékban megjelenő színek is. A színek egyik jelentőségét már jeleztem a kommunikáció során. 
A különböző csatornákon érkező üzenetek mind más színnel jelennek meg, így tud a játékos 
szelektálni a chat ablakban folyó szövegáradatok között. A játékosok, amikor üzenetet írnak 
a chaten, előtte megjelenik a nevük, amelynek színe attól függ, hogy a karakter mely kasztba 
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tartozik. Például a sámánok neve kékkel, a druidáké narancssárgával, a papoké fehérrel lesz 
kiírva. Ez is a könnyebb eligazodást segíti a kommunikáció során.

Azonban a képi megjelenítés miatt a színeknek nem csak ezen a téren van funkciója. A 
színek jelezik és jellemzik például a játékostársadalom két fő táborát. A Szövetségesek színe 
a kék, a Hordásoké a piros. Ez megjelenik városaikban, zászlóikon, egyes harcok során. De 
színek köthetők például a harcokhoz is. Ha valaki sérülést kap, akkor azt a piros szín jelzi, ha 
gyógyítják, azt a zöld. Tehát a piros általában a veszély, a figyelmeztetés színe, míg a zöld a 
jót, a természetest jelzi. A különböző varázslatcsoportokhoz is színek tartoznak. Például a 
tűzzel történő varázslatok ikonja általában piros, a jeget előidéző kék, ha a természet erőit 
használja valaki, ahhoz általában zöld ikonra kell kattintani. Ezek segítenek kategorizálni, 
átláthatóbbá tenni a történéseket, és egyszerűsítik a cselekvéseket.

Az ikonok olyan alkalmazást, parancsot jelképeznek, amelyek révén a karakterek külön-
böző cselekvéseket hajtanak végre. Azért fontosak, mert ezekkel válik a karakter irányítása 
egyszerűvé és gyorssá. Viszont ehhez ismerni kell az ikonokhoz tartozó parancsokat. Amint 
említettem, ezek kategorizálásában segít az ikonok színe, de a megjelenített képek is. Példá-
ul, ha egy áldás varázslatot akar a játékos egy társára varázsolni, akkor tudnia kell, hogy ezek 
a típusúak általában kehellyel, kereszttel vagy angyalszárnnyal vannak megjelölve. Viszont 
ha az ellenséget akarja megátkozni, akkor annak ikonján például koponya vagy ördögfej 
látható.

Kérdésfelvetés

Összegzés helyett az ismertetett elméletek alapján fogalmazok meg kérdéseket a téma 
mélyebb összefüggéseinek feltárása érdekében, majd a megfigyelés eredményei alapján hi-
potéziseket előlegezek meg ezekre a kutatási kérdésekre. Ez a vizsgálat ugyanis felderítő 
jelleggel, előtanulmányként szolgál a későbbi kutatásom előkészítésére. 

Schulze (2000) elmélete alapján érdemes lenne megvizsgálni, hogy mi motiválja azokat, 
akik internetes szerepjátékokkal játszanak. Meg lehetne vizsgálni, hogy életstílusukat valóban 
nem az egy osztályhoz tartozásuk, hanem az életkor, műveltség és személyes stílus befolyá-
solja-e leginkább. Be lehet-e sorolni a játékosokat a Schulze által alkotott öt ideáltipikus 
miliő valamelyikébe (nívó, integrációs, harmonikus, önmegvalósító vagy szórakozó miliő)? 
Kérdés, hogy miben más és miben hasonló ez a játékos élménykeresés, mint más élményke-
resés? Fennáll-e az online szerepjátszóknál a kiábrándultság érzése, tehát az, hogy amint 
megvették a játékot és használni kezdik, vonzereje máris elhalványul? Vagy mi okozza azt, 
hogy „nem unják meg” ezt a tevékenységet? Vágynak-e valami új élményre a World of Warc-
raft.mellett?

A játékban folytatott vizsgálódás szerint előzetes hipotézisem az, hogy a játékosok moti-
vációja igen eltérő lehet. Van, aki a társaság miatt kezd el WoW-ozni, van, akit a fantáziavi-
lágba való elmélyedés érdekel (habár szerintem ez a ritkább), de a legtöbb játékost a játék 
során elérhető minél magasabb teljesítmény és a játékélmény vonz. Véleményem szerint a 
játékostársadalom viszonylag homogénnek tekinthető műveltség és életkor tekintetében (16-
30 év), és a stílusuk is hasonló, mivel ez egy olyan speciális szórakozási forma, amelyben a 
résztvevők érdeklődési köre a meghatározó. A Schulze-féle öt ideáltipikus miliő közül pedig 
a szórakozó típusba sorolhatók be. Azonban ezek igazolására nagymintás kérdőíves felmé-
résre lenne szükség. Hipotézisem szerint a felhasználók nem unják meg a játékot, mert a 
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készítők olyan funkciókat és újdonságokat építenek be a WoW-ba, amelyek folyamatosan új 
élmények szerzésére ösztönzik a játékosokat.

Goffman (2002) szerepelméletének alkalmazása azért is releváns a témám szempontjából, 
mert a World of Warcraft játékosai is szerepeket játszanak a virtuális világban. Létrehozott 
karakterüknek nevet adnak, kiválasztják kinézetét, sőt a nemét is. Sokszor előfordul például, 
hogy a férfiak a játék során női testben jelennek meg. Kérdéseim közé tartozik, hogy a virtu-
ális világban milyen szerepeket játszanak az egyének? Hogyan tudják összeegyeztetni a játé-
kos szerepeiket a valóságban eljátszott szerepeikkel? Mennyire fontos vagy elsődleges az 
egyén számára a virtuális világban eljátszott szerepe? Lehet-e a virtuális világ egy olyan 
szimbolikus univerzum, amelyben valaki kompenzálhatja, kiegészítheti a valós világban meg-
jelenő hiányosságait? Vizsgálható az a felvetés is, hogy a szerepjátszóknál előfordul-e a sze-
reptávolítás fázisa. Tehát az online szerepjátszás csak egy ideiglenes állapot-e náluk, „kinövik-
e” ezt a tevékenységet? Vagy esetleg amikor munkájuk, családjuk lesz, ugyanúgy folytatják-
e.majd.a.szerepjátékokat?

Hipotéziseim szerint egy-egy játékos többféle szerepet is betölthet a játékban. Mivel va-
laki több avatarral is rendelkezhet, többféle helyzetben, szerepben is kipróbálhatja magát. 
Lehet egy játékos vezető, majd egy másik karakter bőrében egy újonc, aki segítségre szorul. 
Véleményem szerint a játékban alakított szerepek kompenzálhatják a valóságos világban 
megtalálható hiányosságokat (például valaki a munkahelyén „a ranglétra legalsó fokán áll”, 
azonban a játékban egy klán irányítójaként tevékenykedik). Azonban a valós és virtuális  
szerepek konfliktusokat okozhatnak, és összeütközhetnek egymással (például ha valaki túl 
sokat kalandozik a fantáziavilágban, és ezáltal elhanyagolja a valós kapcsolatait az 
életében).

Wallace (2002) kutatásai nyomán meg kellene alaposabban vizsgálni a metavilágokban 
zajló kommunikációt és nyelvhasználatot, az online benyomáskeltést és az interneten kiala-
kított személyiségek létrejöttét. Érdemes lenne kideríteni, hogy a szerepjátszó fiatalok men-
nyire használják ki az internet identitáslaboratóriumát. Mennyiben tér el valódi személyiségük 
az.eljátszottól?

Hipotézisem szerint valóban kísérletezés folyik az interneten alakuló szerepekkel kapcso-
latban. Ezt elősegíti az anonimitás, az, hogy a játékosok egymást nem személyesen ismerik, 
és a világból való könnyű kilépés lehetősége. Megfigyelésem alapján elmondható, hogy ebben 
a metavilágban zajló kommunikáció jellegzetessége a közvetlenség, a humor, a nyelvi lágyí-
tók (emotikonok) gyakori használata. Azonban érdekes sajátosság a kommunikációban meg-
figyelhető hierarchia is (például a portyázás során a mikrofonon való kommunikáció csupán 
a tiszteknek engedélyezett).

Yee alapján pedig érdemes lenne kutatni az online szerepjátszók kapcsolatkialakítási stra-
tégiáit. Kik játszanak együtt és miért? Hogyan ismerték meg egymást? Hogyan alakul a cso-
port dinamikája? Zárt vagy nyitott a csoport? Mi motiválja a játékosokat a szerepjátékra? 
Miért cserélnek nemet egyesek a játék során? A megalkotott karakter a saját személyiség 
idealizációja vagy új identitásokkal való próbálkozás? Valamint érdekes kérdés a játék deviáns 
volta, az, hogy mennyiben okozhat függőséget ez a fajta tevékenység.

Előzetes feltevésem szerint a játékosok saját valós kapcsolataikat is beleviszik a játékba 
(azaz legtöbben baráttal, ismerőssel kezdenek el WoW-ozni), azonban megfigyelhető a vir-
tuális világban is a kapcsolatkialakítás, és így is születhetnek barátságok (ez a ritkább). A 
játékosok csoportjának nyitottsága szerintem attól függ, hogy milyen szintű karakterek és 
mennyire tapasztalt játékosok alkotják a klánokat. Minél magasabb szintű karakterek és ta-
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pasztaltabb játékosok játszanak egy guildben, annál nehezebb az új tagok bekerülése a cso-
portba, tehát annál zártabb a közösség. Véleményem szerint a klánban való tagság növeli az 
egyének játékidejét, amely több problémát okozhat a valódi világban, sőt egyesek a játék 
rabjává, függővé is válhatnak. A játékosok nemcseréjét magyarázhatják azok az előnyök, 
amelyeket az adott nemű karakter eljátszott szerepeitől várnak (például egy női avatar több 
segítséget kap a játék során), de véleményem szerint a karakter kinézete fontosabb a játéko-
sok nemválasztása szempontjából: tehát azért választ valaki inkább a tauren fajból (bikasze-
rű humanoid lény) férfi karaktert mert ahhoz „az illik”, és azért az árnyelf fajból nőt, mert az 
jobban néz ki.

Meg kell továbbá vizsgálni a virtuális csoportok szubkultúra – vagy csoportkultúra – jel-
legét. Érdemes részletesebben tanulmányozni a csoporttagok nyelvhasználatát, a hierarchiát, 
a közös célokat, a kialakított szabályrendszert, a konfliktusokat és azok megoldását, valamint 
a szimbólumok világát. Ezen kívül azt, hogy milyen további közös tevékenységeik vannak a 
csoportnak a virtuális világon belül és a valódi világban.

Hipotézisem az tehát, hogy a virtuális világban is kialakulhatnak közösségek, amelyek 
ugyanúgy rendelkeznek a szubkultúrákra jellemző adottságokkal, mint a valódi világban fel-
lelhető ifjúsági csoportok. Sajátos nyelvezet, közös célok és hierarchia, valamint szabályrend-
szer befolyásolja e virtuális közösségek tevékenységét. Valamint úgy gondolom, hogy a vir-
tuális csoportok a valódi világban is közösségekké válhatnak, ahol a tagok saját személyisé-
gükkel is megjelennek például közös rendezvényeken (guild találkozó).
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