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Előszó
Célunk Magyarország felfedezése – írtuk három éve, mikor az Összkép elindult. Ennek a kalandnak a
számunkra legfontosabb eredményeiből állítottuk össze ezt a válogatást. Van olyan cikk, amit az
olvasók szerettek, van, amit írni volt jó. Néhány írást pedig azért választottunk ki, mert fontos, amit
elmond. Ez a 20 cikk jól kifejezi, miről is szól a magazin. Azzal foglalkozunk, ami meghatározza, hogy
milyen országban élünk és milyenben fognak élni gyermekeink.
Sokan szívesen olvasnának alapos írásokat a mindennapi életet meghatározó témákról. Miért olyan
az iskola, amilyen? Miért nem keresünk annyit, mint a németek? Milyen lesz a magyar vidék 15 év
múlva? Hogyan gondolkoznak az életükről a fiatalok? Fontos kérdés akad elég, azonban kevés az
olyan a cikk, ami higgadt és alapos elemzésre épül, érthető és olvasmányos, inspirációt ad az
olvasónak. Ezt a hiányt törekszünk hétről hétre pótolni az Összkép cikkeivel.
Sokszínű a válogatás. Írtunk cikket a népmesékről, a magyar gazdaságról, a fiatalok jövőképéről, a
mohácsi csata hátteréről, az iskoláról, a Balatonról. Szegénységről, a sikeres emberek Magyarország
képéről. Városokról, falvakról, vállalkozásokról, anyaságról. Mindegyik írásunk a mindennapi
valóságunk átfogó megértésére törekszik.
Fontosnak tartjuk, hogy higgadtan, szelíden, tárgyilagosan írjunk. Ez általában több lelkierőt igényel,
mint heves és jól odamondó cikkeket készíteni. Mindennek utána kell nézni, a dolgok természetének
logikáját kell keresni, ódzkodni kell a hirtelen ítéletalkotástól. Ez nehéz – és sokszor nem is olyan
népszerű. Azonban úgy érezzük, erre van szüksége annak, aki el akar igazodni, otthon akar lenni a
világban.
Ne ragadjunk bele a mindennapi rutinba, ne hagyjuk, hogy a fél napig fontos hírek elsodorjanak
minket – próbáljuk meglátni, mi az összkép és hol van a mi helyünk ebben. Mi, hogyan működik?
Milyen a világ mások szemével? Mi ad motivációt a szülőnek, a vállalkozónak, a vezetőnek, a
fiatalnak? Ezt keressük írásainkban, amelyek javát olvashatja ebben a kötetben.
Köszönjük azt a sok segítséget, figyelmet, amit eddig kaptunk. Külön köszönjük az Pallas Athéné
Domus Animae Alapítvány anyagi támogatását.

Szepesi Balázs főszerkesztő
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Váltófutás ólomsúllyal – miért voltak nehezek a rendszerváltás első évei?
SZERZŐ: SZEPESI BALÁZS
25 éve sorozat, 2015. 07. 10.
1990 és 1993 között a nemzeti jövedelem ötödével csökkent, a családok fogyasztása és a gazdasági
termelés csak 2000-ben érte el újra a rendszerváltás előtti szintet. Miért volt ilyen nehéz az elején?
Erről szól 25 éve című sorozatunk harmadik része.
Száll egy pofon a szélben
1990 és 1993 között az ország gazdasági teljesítménye 20 százalékkal csökkent. Ez a válság méretét
tekintve két és félszer akkora volt, mint amekkorát 2008 után megéltünk. A rendszerváltástól nyugati
életszínvonalat, lehetőséget váró ország az 1929-es nagy világgazdasági válságnál is nagyobb
visszaeséssel lépett be az új korszakba.

Forrás: KSH
Negyedével esett az ipar és az építőipar teljesítménye. Harmadával zsugorodott a mezőgazdasági
termelés. A kiskereskedelem forgalmának értéke ötödével csökkent. A 90-es évek közepére az ipar és
az építőipar magához tért, a mezőgazdaságban megtermelt jövedelem azonban megragadt a kiinduló
érték háromnegyedénél. A kiskereskedelmi forgalom 2002-re jutott vissza a válság előtti szintre, az
agrártermelés értéke most is harmadával kisebb az 1989-es értéknél.
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Forrás: KSH (1, 2, 3, 4)
Nagy utazás az életünk
1990 után néhány év alatt eltűnt egymillió munkahely, ahogy sorozatunk előző cikkében bemutattuk.
A változás elsodorta a gazdaság ötödét. Elkerülhetetlen, természetes jelenség volt a rendszerváltás
első éveinek visszaesése? A Kádár-rendszer korhadtsága akasztott meg miket? A rendszerváltás
körülményei voltak szerencsétlenek? A rendszerváltók voltak felkészületlenek? Mindegyik kérdésre
igen a válasz.
Átállás
A magyar gazdaság egészét megrázta a szocialista tervgazdálkodás összeomlása. Ez többet jelentett
annál, hogy elvesztek a szocialista országok – főleg a Szovjetunió – piacai és a világpiacon kellett
érvényesülni. A vállalatoknak lényegében újra kellett tanulniuk mindent a gazdaság működéséről.
A félpiaci magyar szocializmusban nem volt csőd, a minisztérium döntött arról, ki vásárolhat
devizáért, a fogyasztói árakat, a kamatokat az állam határozta meg. A föld, a gyár a népé, azaz az
államé volt. A tervgazdasági alkuknál a piac sokkal keményebben, egyértelműbben jelzi, ki sikeres és
ki bukik el, mit érdemes csinálni és mi az, ami csak viszi a pénzt. Ettől működik jobban. Azonban
elsőre komoly pofonokkal jár a világ kegyetlenségéhez való alkalmazkodás – ezeket meg is kaptuk
rendesen.
Megszűnt a világ egységes, politikai szempontú irányítása. Ennek komoly társadalmi hatásai
túlmutatnak azon, hogy már nem az úttörőszövetség égisze alatt táboroznak a gyerekek. Megszűnt az
árak újraelosztó szerepe. A piacgazdaságban a kenyér annyiba kerül, amennyiért megéri megsütni és
eladni. Szétvált egymástól a szociálpolitika és a foglalkoztatáspolitika. Az új rend az lett, hogy a
munkáért az annak értékét kifejező bér jár, a rászorultaknak pedig szociális segély vagy juttatás. Ezzel
korábban elkendőzött problémák kerültek elő: felszínre bukkant a korábban rejtett szegénység,
utcára kerültek a korábban kapun belül tartott munkanélküliek.
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Zavaros
A rendszerváltás első éveiben kialakulatlanok voltak a játékszabályok. A privatizáció ideológiai
okokból és az adósságtörlesztés forrásigényei miatt gyorsított ütemben folyt. A 90-es évek első
felében valós kontroll nélkül működött, és több mint 500 milliárd forintos veszteséget halmozott a
bankrendszer. Az állami fejlesztési kiadásokat kockás füzetben vezették több minisztériumban,
önkormányzatnál. Eközben, aki ráérzett a kusza kor működésének logikájára és szerencsés volt,
komoly vagyonokhoz juthatott hozzá. A kreatív energiák komoly részét az előnyök és pozíciószerzés
kötötte le az építkezés, az újítás helyett.
A nagy játszmákból kimaradóknak a Kádár-rendszerben már kialakult szürkegazdaság nyújtott
lehetőségeket. Sok formája volt annak, hogy az előírásokat megkerülve, megszegve keresse mindenki
a helyét a nap alatt. A bejelentetlen munka, a KGST-piac, az adóhatósággal való bújócskázás nem hoz
vagyonokat, összhatása azonban hasonló: trükközésre és helyezkedésre ösztönöz a látványos
erőfeszítésekkel szemben.
Felkészületlenség
A rendszerváltók nem látták elég mélyen, mennyire korhadt a magyar gazdaság belseje, nem mérték
fel, mekkora sokkot okoz majd a piacgazdaság és a világpiac. Ennek következtében nem voltak
kidolgozott elképzelések, milyen lehetőségeket kínál Magyarország a korszerű, versenyképes
működésbe közvetlenül bekapcsolódni nem tudó cégeknek, embereknek. Az volt az elv, hogy aki tud,
érvényesüljön, aki nem, annak segít az állam. Az értékteremtés szempontjából lemondtunk az 50 év
felettiekről, a képzetlenekről, sok szegény vidékről.
A felkészületlenség a világ vezető műhelyeire ugyanannyira érvényes volt, mint a hazai elitre. A nagy
nemzetközi szervezetek szakértői a helyi sajátosságok ismerete nélkül javasoltak sokszor ki sem
próbált gazdasági recepteket. A kelet-európai átalakulás fájdalmainak nagy szerepe volt abban, hogy
a közgazdaságtan és a gazdasági szervezetek felismerjék a korábbi gondolkozás korlátait. A
rendszerváltást elemző hosszú tanulmányok mutatják be, hogy a piac és a szabad társadalom nem
alakulnak ki hirtelen maguktól, a máshol jól működő gazdasági intézmények meghonosítása során
körültekintően és alázattal célszerű eljárni.
Váltsunk át koronára hatvanöt zlotyit
A rendszerváltás a többi szocialista országot is meglepetésszerűen érte, az átállás ott is sokként
hatott és kaotikusan folyt le. A piacgazdaság bevezetése az egész régióban komoly gazdasági
visszaesést hozott. Az első néhány évben mindenhol nagy volt a zuhanás, ezután a négy ország
története különbözőképpen alakult. Lengyelország gyorsan maga után hagyta a nehéz éveket, és az
ezredfordulóra már 20 %-kal erősebb volt a gazdasága, mint a rendszerváltáskor. A másik három
ország különböző pályán haladva tudta le 10 év alatt a kezdeti nehézségeket.
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Forrás: IMF – Kolodko (2000)
A lakossági fogyasztást vizsgálva borúsabb kép rajzolódik ki Magyarországról, mint a régió többi
országáról. A kilencvenes évek közepétől a hazai fogyasztás csökkenni kezdett. Ennek egyik oka a
magyar államadósság volt.

Forrás: World Bank
Adós, Fizess
Magyarország a 80-as években eladósodott, és az adósság jelentős részét az életszínvonal javítására
költötték. A rendszerváltás egyik meghatározó oka volt, hogy ez a lufi kipukkadt. A magas állami
adósságok következményei egyértelműek voltak: magasabbak az adók, kevesebb jut közkiadásokra,
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erőltetett ütemben kellett értékesíteni az állami vagyont. A rendszerváltás előtti években többet
költött, és gazdagabbnak érezte magát az ország annál, amennyit megtermelt. A rendszerváltás utáni
első évtizedben jött ennek a böjtje: a törlesztésre ment el a megtermelt jövedelem egy része.

Forrás: EBRD (1, 2)
Csehszlovákia nem adósodott el a 80-as években, Lengyelország pedig elérte, hogy adósságai közel
felét elengedjék hitelezői. Szívbemarkoló olvasni Mong Attila részletes áttekintését és Németh
Miklós visszaemlékezését Magyarország eladósodásáról. Kádár nem akart politikai egyeztetéseket
sem itthon, sem külföldön, saját apparátusát is kikerülve, az adósság valós szintjét titkolva
biztosította az életszínvonal fenntartásához szükséges forrásokat. A mi szocializmusunk a
többiekéhez képest inkább épült hazugságra, mint elnyomásra, ebből pedig nehezebb kiszabadulni.
A kilencvenes években az adósságterhek kamatai éves átlagban a nemzeti termék 7 százalékát tették
ki. Ez a teher több mint 5 százalékkal magasabb, mint a csehek esetében, a lengyel és szlovák értéket
3-4 százalékkal haladja meg.

Forrás: OECD Economic Surveys 2000: Hungary, Czech Republic
Ha nem kellett volna ennyivel több kamatot fizetnünk, a csecsemőtől a nyugdíjasig mindenkire egy
havi átlagbérrel több jövedelem jutott volna. Ha a magyar állam működésének egyik fő sarokköve
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nem a költségvetési kiadások 10 százalékát kitevő adósságteher lett volna, sok minden másképp
alakulhatott volna.
Rendbe jönnek majd a dolgaink
A többi visegrádi ország fogyasztásnövekedésétől való elmaradást csak részben magyarázza a 80-as
évek eladósodása. Hozott az ország rossz döntéseket, halasztott el lehetőségeket – az első 10 évben
és utána is. A mai világunkat kialakító lépések részletes elemzésével tudhatnánk meg többet arról,
hogyan csökkenthettük volna az átalakulás fájdalmát. Ez azonban nehéz: élesek még az emlékek
ahhoz, hogy a tanulságokat keressük a bűnbakok helyett. Pedig ebbe bele kell tanulnunk, hiszen az
egyik legnagyobb különbség az előző rendszerrel szemben, hogy most már rajtuk múlik, hogyan
alakítjuk
az
életünket.
Remélhetőleg ez idővel könnyebben fog menni, már csak azért is, mert a 10 kemény év lassan
meghozza gyümölcsét: egészségesebbek lettünk, a fogyasztási lehetőségeink kitárultak, lakhatási
körülményeink javultak. Ezekkel a kérdésekkel foglalkozunk sorozatunk következő részeiben.
Köszönet Andrics Dórának, hogy segített a cikkhez használt adatok összegyűjtésében.
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Az anyák a magyar gazdaság nem eléggé felhasznált erőforrásai
SZERZŐ: BENKŐ TIBOR
Tudósok sorozat, 2015. 08. 07.
Szabó-Morvai Ágnes, a HÉTFA Kutatóintézet és Lovász Anna, az MTA KRTK kutatói frissen
megjelent műhelytanulmányukban azt vizsgálták, hogyan befolyásolja a bölcsődei és óvodai
helyekhez való hozzáférés azt, hogy a magyar anyák mikor mennek vissza szülés után dolgozni. A
kutatás eredményei azt mutatják, nagyobb arányban vállalnak munkát azok az anyák, akiknek
lehetősége van napközben elhelyezni a gyerekeiket. A kutatók azonban arra is felhívják a
figyelmet: nem az óvodai és bölcsődei férőhelyek bővítése az egyetlen lehetőség a kisgyermekes
nők európai viszonylatban meglehetősen alacsony foglalkoztatottságának ösztönzésére.
Mit tudhatunk a kisgyermekes anyák munkavállalási helyzetéről, szándékairól?
Magyarországon a nők foglalkoztatási szintje a fejlett országok átlagának környékén van, a
kisgyermekes anyák foglalkoztatottsága viszont ennél sokkal alacsonyabb. Nálunk minden tizedik egy
éves korú gyereket nevelő nő dolgozik, és minden ötödik azok közül, akiknek két éves a gyermeke. A
nagy ugrás a gyerek harmadik születésnapja körül van, a három és fél évesnél idősebb gyereket
nevelő anyáknak már 65%-a dolgozik. De még ez is alacsonyabb, mint az európai átlag, igaz, ekkor
már sokkal kisebb a különbség, mint a kisebb gyereket nevelők esetében.
Mi ennek a következménye?
Egy átlagos magyar anya mintegy négy és fél évet tölt otthon a gyerekével, mielőtt visszatér a
munkába. Ennek azért van jelentősége, mert minden egyes évvel, amit a nők a szülés után otthon
töltenek, veszítenek a tudásukból, lazulnak a szakmai kapcsolataik. Valószínűleg már egy évvel
kevesebb otthon töltött idő is jelentősen jobb elhelyezkedési lehetőségeket, magasabb várható
jövedelmet eredményezne.
A sokszor idézett problémának, hogy Magyarországon nem dolgoznak elegen, egyik fő tényezője a
magyar anyák alacsony foglalkoztatottsága. Az anyák ebből a szempontból a magyar gazdaság nem
eléggé felhasznált erőforrásai.
Lovász Annával közösen most jelent meg a témában egy műhelytanulmányotok. Mi volt a kutatás
fő
kérdése?
Azt vizsgáltuk, hogyan befolyásolja az anyák munkaerő-piaci helyzetét az, hogy milyen lehetőségek
állnak rendelkezésre a gyerek napközbeni elhelyezésére.
A kérdés azért is fontos, mert nem mindegy, hogyan támogatjuk a magyar anyákat és családokat
abban, kisgyerek mellett is legyen lehetőség dolgozni. Bölcsődét építeni ugyanis elég drága. Mielőtt
belefognánk, érdemes elgondolkodni azon, lesznek-e olyanok, akik azért térnek vissza a
munkaerőpiacra, mert új bölcsődei vagy óvodai férőhelyeket hoztunk létre.
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A kérdésre milyen módszerrel kerestétek a
választ?
A módszer arra a felismerésre alapult, hogy
a harmadik születésnap körül van egy
töréspont az óvodai helyekhez való
hozzáférési lehetőségekben. Aki például
augusztusban születik, az három éves
korában beiratkozhat az óvodába, és
valószínűleg fel is veszik. Egy olyan
gyereknek viszont, aki márciusban született,
várnia kell szeptemberig, körülbelül három
és fél éves koráig, hogy óvodába kerüljön.
Számukra ezt megelőzően csak a bölcsőde
érhető el, abból viszont nagyon kevés van.
Összehasonlítottuk azokat az anyákat,
akiknek a gyermekei már három éves
korukban férőhelyhez jutnak azokkal,
akiknek erre átlagosan még egy fél évet
várniuk kell. Ez azért jó módszer, mert a
születési dátum nagyjából véletlenszerűen
alakul. Ma már nem jellemző a régi világbeli
minta, hogy a parasztcsaládok gyermekei a hosszú, sötét, dologtalan estéken fogantak. Tehát az így
létrehozott két csoportban hasonló arányban vannak szegények és gazdagok, Somogy és Békés
megyeiek, magasan és alacsonyan képzettek. Az átlagéletkoruk is megegyezik, az egyetlen lényeges
különbség, hogy az egyik nagy valószínűséggel hozzájut a férőhelyhez, a másik pedig nem.
Az összehasonlítás során megnéztük, hogy a két csoportban lévő anyák esetén van-e különbség
abban, hogy megjelennek-e a munkaerőpiacon, tehát dolgoznak, munkát keresnek.
Milyen eredményt kaptatok?
Jelentős a különbség. Azok az anyák magasabb arányban dolgoznak, akik gyerekei hamarabb
hozzájutnak a férőhelyekhez. Ha építenénk száz férőhelyet három éves gyermekek számára, annak
hatására az eddigiekhez képest tízzel több nő jelenne meg a munkapiacon. A hatás elsősorban az
ország középső és észak-nyugati részén jelentős, tehát ahol több a munkahely.
Feltételezhetően azért nemcsak a gyermekek napközbeni elhelyezését szolgáló intézmények
befolyásolják az anyák munkaerőpiaci döntéseit. Még mi fontos ebből a szempontból?
Nagyon lényeges természetesen az, hogy a nők és a környezetük mit gondolnak arról, mi a jó a
gyereknek. Blaskó Zsuzsa, a Népességtudományi Kutatóintézet munkatársa vezetésével egy kutatás
megvizsgálta, mit gondolnak Magyarországon az emberek arról, hogy az anyának meddig kell otthon
maradnia a gyermekével szülés után. A válaszadók jelentős része úgy vélte, a gyerek harmadik
születésnapja után mehetnek vissza az anyák különösebb lelkifurdalás nélkül dolgozni. Előtte viszont
nem tartják helyesnek, attól félve, hogy a gyerek fejlődése sérülhet.
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Fontos továbbá a családtámogatás is, különös tekintettel a gyesre, ami a gyermek harmadik
születésnapjáig jár. Ha nincs gyes, akkor nagyobb a késztetés a munkába való visszatérésre.
Az intézményrendszer egyfajta irányt is sugall az emberek számára. Sokan hüvelykujj-szabályként
abból indulhatnak ki, hogy ha az állam három éves korig támogatja az anyát, akkor a gyermek
számára valószínűleg az a legjobb, ha addig otthon is marad.
Milyen okokkal magyarázható az, hogy nálunk a közvélekedés szerint 3 éves korig érdemes otthon
maradni a gyerekkel?
A hatvanas évekre Magyarországon a korábbiaknál jelentősen kevesebb gyermek született. Ekkor
vezették be a gyes-t és a gyed-et azért, hogy ösztönözzék az anyákat a gyerekvállalásra. Ez hatékony
volt az alacsonyabb képzettségűek körében, náluk megnövekedett a születések száma. De a
magasabb képzettségű nők számára pusztán az anyagiak nem jelentettek elég motivációt.
Ekkor indult be a propagandagépezet a képes magazinokban. Rendszeresen jelentek meg cikkek,
amelyek arról szóltak, hogy mennyire káros a gyerekre nézve, ha az anya 3 éves kora előtt visszamegy
dolgozni. Ez a gondolat nagyon mély gyökeret eresztett, és azt látjuk, ma is aktívan él az emberek
fejében.
Egyébként a gyermekek fejlődésével foglalkozó tanulmányok egyértelműek azzal kapcsolatban, hogy
egy átlagos családban született gyerekre körülbelül másfél éves kora után már nincs kimutatható
negatív hatása annak, ha az anya újból munkába áll.
Másutt hogyan alakulnak ezek a tényezők?
Kevés más országban annyira bőkezű a családtámogatási rendszer, mint Magyarországon. Vannak
olyan országok, ahol a hasonló jellegű juttatásokat csak néhány hétig kapják a családok. Ezeken a
helyeken erősebb az anyagi motiváció a munkába való visszatérésre.
A különböző értékfelmérésekből azt a következtetést vonhatjuk le, hogy a nyugat-európai
országokban sokkal többen gondolják azt, hogy visszamehet dolgozni az anya a gyerek iskolás kora
előtt. A valóságban is sokkal hamarabb térnek vissza dolgozni.
Egyébként az a vélekedés, hogy az anyának a gyerek három éves koráig otthon kell maradnia, inkább
a volt szocialista országokra jellemző, de például az olaszok és a spanyolok még hosszabb otthon
töltött időt tartanak helyesnek.
A született gyermekek számát hogyan befolyásolja, hogy az anya mikor megy vissza dolgozni?
Az összefüggés fordított ahhoz képest, mint amit a szocializmusban gondoltak. A nők ugyanis akkor
hagyják ott szívesen a munkát, ha tudják, hogy utána lehetőségük lesz visszatérni. Abba az állásba,
amit otthagytak, vagy egy hasonlóba. Ez tehát jelentősen meghatározza a gyermekvállalási kedvet.
Emiatt azokban az országokban, ahol megoldott a gyermekek napközbeni elhelyezése – akár 1 éves
kortól – ahol a nők tömegesen tudnak távmunkában, vagy részmunkaidőben dolgozni, ott több
gyermek születik. Ilyen például Svédország, ahol tavaly a részmunkaidőben dolgozó nők aránya
majdnem 40% volt, míg nálunk nem érte el a 9%-ot. A svéd nők ilyen környezetben szívesebben
szülnek, ami praktikusan azt jelenti, hogy a svédek száma minden évben 30-40 ezerrel nő, míg a
magyarok száma évente 20 ezerrel csökken.
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A kutatás és az eddig elmondottak alapján milyen javaslatokat tennétek annak érdekében, hogy
több kisgyermekes anya vállaljon munkát?
Az eredményekből az következik, hogy ha több bölcsőde épülne, és a most az óvodából kimaradó
hároméveseket is el lehetne helyezni valahol, akkor várhatóan több kisgyermekes anya menne el
dolgozni.
Ez persze egy elég költséges módszer. Ide kapcsolódik, hogy érdemes lenne azon is gondolkodni,
hogy az állami férőhelyeken túl, hogyan bátoríthatóak a nem állami fenntartású megoldások. A
családi napközikben lennének lehetőségek, amiket most csak korlátozottan használunk ki.
Azt is meg lehetne fontolni, hogy miképpen lehetne kissé változtatni a közvélekedésen és
megnyugtatni az anyákat, hogy másfél éves kor után teljesen rendben van, ha visszamennek
dolgozni.
Ezeken túl azt is látni kell, hogy sok nő azért még kisgyerek mellett vállalna munkát: rugalmasan,
részmunkát, távmunkát. Ez Európában sok helyen nagyon jól működik: a nők nagy része hamar
visszatér, de nem teljes munkaidőben, hanem valamiféle rugalmas konstrukcióban. Kérdés, hogy
miért van ennyire kevés rugalmas munkalehetőség Magyarországon. Ha vannak adminisztratív
akadályai például a távmunkának, ezeket le kellene bontani. Túl azon persze, hogy tudjuk, a
távmunkának másféle korlátai is vannak, például az, hogy sok munkaadó húzódozik, hogy
részmunkában, távmunkában alkalmazzon embereket.
A műhelytanulmány ide kattintva érhető el.
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Józsefvárosi koktél
SZERZŐ: ZULIK ÁKOS
HÉTFA Kutatások sorozat, 2015. 10. 02.
Józsefvárost sokan a szegénység és bűnözés szimbólumának tartják, miközben a főváros VIII.
kerülete valójában igen sokszínű. Nehéz egységes arcot adni a kerület ékszerdobozát jelentő
Palotanegyednek, a középosztályos külső részeknek és a sok problémával küzdő, szűkösen élő
negyedeknek – ám a feladat nem lehetetlen. Interjú Baranyai Zsolttal, a HÉTFA Kutatóintézet
elemzőjével, aki Józsefváros frissen elfogadott Integrált Településfejlesztési Stratégiájának (ITS)
alkotója és születésétől pár évvel ezelőttig a Magdolna utcában lakott.
Mi történt Józsefvárosban az ez elmúlt 25 évben? Mi az, ami romlott, mi az, ami javult?
Józsefváros a 90-es években alapvetően stagnált. Az alapélmény az volt, hogy minden egy kicsit
csúnya, hogy ez nem egy jó környék. Persze itt felnőve azért volt néhány kiemelhető változás, amire
az ember felkaphatta a fejét, már gyerekként is. Például elég feltűnő volt, amikor a prostitúció eltűnt
a kerületből 1998-2000 körül. Ennek fők oka a közterületek bekamerázása volt, ami egyébként is
sokat változtatott a kerület arcán. A bűnözés eltűnt a felszínről, csak a környék lepukkant hangulata
maradt – a látványosan illegális aktivitások beszorultak a kapualjak túloldalára.
Nagyobb változások csak a 2010-es évekre, a Magdolna Negyed Program előrehaladásával jelentek
meg. Az infrastrukturális fejlesztések voltak látványosak, ezek gyakorlatilag házhoz jöttek. Ahol
laktunk, mindig is macskaköves burkolat volt, majd egyszer csak leaszfaltozták, és még egy zebrát is
felfestettek a legközelebbi sarokhoz. Felújították a Mátyás teret, lebontották a Teleki téren a régi
piacot és építettek a helyére egy újat. Megépült a Kesztyűgyár, sok más közterület megújult.
Ráadásul mindez néhány rövid év alatt, úgy, hogy a megelőző húsz évben alig volt ilyesmi
tapasztalható. A 2000-es évek vége, a 2010-es évek eleje óta történnek látványosan a dolgok a
kerületben, legalábbis a Magdolna negyedben.
Mindemellett a Magdolna Negyed Program számos korábbi és azóta is zajló eleme főként humán
fejlesztésre vagy szociális felzárkóztatásra irányult. Ezek nagyon fontos, hosszú távon nagy hatás
elérése alkalmas eszközök, viszont kívülről nyilván nem látszik, ha a harmadik házban valaki elmegy
boltieladó-tanfolyamra az önkormányzat – vagy az Unió – pénzen.
Hogyan lett a Józsefváros a szegénység és a bűnözés szimbóluma? Miért lett ez így a belváros
közelében és mit lehet ellene tenni?
Régen ez nem volt igaz. Józsefváros a két világháború között iparos kerület volt, épp mint
Ferencváros, csak sok cigányzenésszel. Az asszociáció valószínűleg egy egyszerűsítésből fakad: Ha van
egy terület, amit az ember nem ismer, és bizonyos részei rosszak, akkor általánosít az egészre.
Legendák szólnak szociológushallgatókról, akik a városkutatási terepgyakorlaton nem mertek
interjúzni a Nagykörút külső oldalán, mert azt mondták nekik a szüleik, hogy oda nem szabad menni.
Igaz, hogy a kerületi problémák jórészt valóban Középső-Józsefváros egyes részein összpontosulnak.
De úgy Józsefváros, mint a középső része, igen sokféle. A Füvészkert, vagy a Szigony utcai lakótelep is
a Nagykörúton kívüli Józsefváros része, és noha nem elit környékek, a gettójellegtől is távol állnak.

13

A valós problémák oka történeti. A szocializmus előtt a józsefvárosi épületek, akárcsak városszerte,
általában bérházak voltak, a tulajdonosok – jó esetben – költöttek fenntartásukra. A házakat a
háború után államosították, úgy-ahogy a háborús sérülések kijavítására is sor került, de az
állagmegóvás már legtöbbször nemigen teljesült.
A hatvanas-hetvenes évek politikai vezetése a panelekben látta a kerület jövőjét. Az ingatlankarbantartás kidobott pénznek számított volna, hiszen a lebontásra váró épületeknek már csak
néhány évük lesz hátra – gondolták akkor. Ennek nyomán a régi, egyre romosabb házakban egyre
rosszabb volt lakni. Az új külvárosi lakótelepeken pedig, a jelszavak dacára, nem a legszegényebbek,
gyakran nem is a leginkább rászorulók, hanem a magasabb társadalmi érdekérvényesítő képességű,
fiatalabb, iskolázottabb családok kaptak lakást. Megindult a spontán szegregálódás – nem csak
Józsefvárosban, a pesti belváros jelentős területein. A magasabb társadalmi tőkéjű emberek
költöztek el, maradtak helyben az idős egyedülállók és a legszegényebbek. Mindeközben Budapestre
rengetegen költöztek fel munkát vállalni, és a beköltözők közül a legszegényebbek költöztek a rossz
állagú, kicsi, alacsony komfortfokozatú középső-józsefvárosi lakásokba, nem függetlenül a Keleti
pályaudvar közelségétől sem. Mindenesetre Józsefvárosnak ekkoriban, a hetvenes évek során alakult
ki az a negatív imázsa, amit azóta is gyakran adottságnak veszünk.

Hogyan alakultak a városfejlesztési tervek a szocialista paneleszménytől a mai elképzelésekig?
A belvárosban csak e kerületben épült paneltelep. Az 1960-as években csak néhány 16 emeletes
blokkházat húztak fel néhány régi háztömb helyén. A hetvenes években már elindult a nagy léptékű
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szanálás, a korábbi utcahálózattól, a környező beépítéstől szinte teljesen független panel-enklávét
hozva létre. A kivitelezés a magas szanálási költségek miatt alaposan elhúzódott, még a
rendszerváltáson is túl.
A kilencvenes években sem pénz, sem határozott politikai elképzelés sem állt rendelkezésre a kerület
megújítását illetően. Az évtized második felére alakult ki valamiféle koncepció az önkormányzatban,
egymással párhuzamos, gyakran egészen eltérő megoldásokat választva a kerület különböző részein.
Például a Palotanegyed értékes belvárosias terület. Némi önkormányzati rásegítéssel, de elindult a
felértékelődés. A kilencvenes években a városfejlesztő beavatkozások általában pontszerűek voltak:
egy-egy bérház megújult, egy-egy utca díszburkolatot kapott. A Palotanegyedben mindig voltak
projektek, most is uniós projekt helyszíne. Itt működnek életerős, érdekérvényesítő képességgel
rendelkező lakossági szerveződések, a városrészek között egyedüliként itt működik
részönkormányzat.
A külsőbb negyedekben sem az adottságok, sem a helyi lobbierő nem volt adott egy hasonló fejlődési
pálya követéséhez. Ezért igen különböző irányokba indultak el a Középső-Józsefváros egyes részei. A
Corvin negyedben például magánbefektetők építenek teljesen új épületeket, irodaházakat
lakóépületekkel közösen. Ugyan meghagynak néhány jobb állapotban lévő vagy karakteresebb
épületet, de a városszövet átalakulása hasonló a korábbi paneltervekhez: eltörli az eredeti városrészt,
a maga képére formálja a közterületek rendszerét. A Vajdahunyad utcát például kettévágja a Corvin
Plaza. Megy az ember utcán, és egyszer csak beleütközik egy fotocellás ajtóba, ami vasárnap zárva
van. 20 méter múlva egy újabb fotocellás ajtó, és folytatódik az utca. Ez a fajta átalakulás a Corvin
negyed sajátja, de egész Józsefvárosra, akárcsak a Palotanegyed útja, ez sem általánosítható.
A Palotanegyedről, a Corvin negyedről, az Orczy negyedről és például a Szigony utcai lakótelepről
igencsak nagy kihívás egységesen gondolkodni, közös jövőképet adni. Mit akar kezdeni ezzel a
sokszínűséggel Józsefváros?
A kerület fejlesztési stratégiáján dolgozva szembesültünk ezzel. Kevés egységes kerületi szintű cél
létezik. Ami jól megfogható, az a márkaépítés és az imázsjavítás. Ennek fő víziója, hogy Józsefváros
egyetemváros, az önkormányzat hosszú ideje komolyan veszi az egyetemvárosi kép felépítését. Ez
egy valóságos kiindulópont: Magyarország egyetemi hallgatóinak 11 százaléka tanul Józsefvárosban.
Erre lehet építeni, hiszen egyfelől fontos gazdaságélénkítő szerepe van az egyetemek jelenlétének,
másfelől az egyetemisták vonzó lakókörnyezetet jelentenek a közvélemény szemében. Az Nemzeti
Közszolgálati Egyetem új campusának építése is szorosan összekapcsolódik az Orczy negyed
megújításával – ami történetesen a kerület egyik legégetőbb aktuális feladata.
Itt egyes helyeken annyira összesűrűsödnek az egyéni és társadalmi problémák, hogy nincs az az
intézkedés, ami ezt át tudná ütni. A következő éveknek fontos feladata, hogy az Orczy negyed
komplex rehabilitációját megtervezze és megvalósítsa a kerület. Lényegében úgy, mint a Magdolnanegyedben. Itt azonban inkább vannak olyan épületek, ahol talán az oldhatja fel a hátrányok
halmozódását, ha lebontják azokat és lakóikat nagyobb körben költöztetik szét.
Mit tudnak a helyi lakosok hozzátenni egy a településfejlesztési stratégiákhoz, tervekhez?
Egy stratégiának akkor van értelme, ha organikusan készül, nem csak odamegyünk és megírjuk,
esetleg csak tollba mondja nekünk az alpolgármester. Egyeznie kell az ott élő aktív, tenni akaró,
legalább valamennyire lokálpatrióta emberek elképzeléseivel.
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Józsefvárosban a Palotanegyed az, ahol ez egyértelműen létezik, ott van hagyománya a helyi civil
lobbinak. Erős kerületi szintű civil érdekképviselet ugyanakkor nem tud létrejönni, hiszen a kerület
fizikailag és társadalmilag is nagyon sokszínű, nincs értelme közös érdekről beszélni. Politikailag ezt
bizonyára nem korrekt kimondani, de Józsefváros – mint Budapest sok kerülete – inkább egy
közigazgatási egység, semmint egy szerves település. Egyes részei, az Orczy út – Fiumei út vonalától
keletre, 1950-ig a X. kerülethez tartoztak. Ilyen például Százados úti negyed is, ami ugyan a kerület
egyik legkedvezőbb társadalmi összetételű negyede, fizikailag mégis egy zárvány, ami bárhova is
tartozna, nem lenne az adott egység koherens része.

Leginkább a szomszédsági, maximum negyedszintű kezdeményezéseknek lehet értelmük. Ezeknek a
csírái meg is jelentek, például a Magdolna Negyed Program során. Ott a lakók bevonására építő
rehabilitáció kimondott célja volt, hogy segítsék az önszerveződést. Ennek egyik legegyértelműbb
kifejeződése a helyi szervezetek létrejötte, mint például a Társak a Teleki térért. Helyi aktív szereplők
alkotják, vannak elképzeléseik a lakókörnyezetükről, van is olyan felkészültségük, amivel tudnak tenni
valamit. Összeálltak egy laza formációban és együtt léptek fel az önkormányzat felé: be akarnak
szállni a rehabilitációs program bizonyos elemeinek megvalósításába, véleményezni és
együttműködni. Kezdeményezően léptek fel, ami az önkormányzat szempontjából is hasznos volt,
hiszen erősebb legitimációt nyújtanak a városmegújítás végrehajtása során.
A civileken túl vannak más szervezetek is, akikkel a stratégiaalkotásban együttműködtünk. Az állami
szakigazgatási szerveknél, a kerületi intézményeknél például ugyan nem gyakori, hogy erős víziójuk
legyen a jövőről, de egyáltalán nem példátlan. A józsefvárosi ITS készítése során több intézményi
partner is vázolt nagyon határozott és komplex javaslatokat, példaként talán a Józsefvárosi Egyesített
Bölcsődék hozható fel közülük.
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Lehetséges ennek kifejlődését valamiképpen támogatni, elősegíteni?
A kerültet stratégiájába bekerült ez a cél. Ezt segítheti helyiség biztosítása, emellett fontosak a nem
anyagi, szimbolikus ösztönzők is. Az együttműködés szikrái jellemzően a kerület kedvezőbb részein
jelentek meg, az eddig említetteken túl például a Tisztviselőtelepen. Az ilyen civil kezdeményezések
viszont éppen ott lennének a legfontosabbak, ahol a legnehezebb megteremteni őket – hiszen a
problémák is ott a legjelentősebbek. Például az Orczy negyed rehabilitációja során is szükség lesz a
helyi összefogás előremozdítására.
Az egyes negyedekre vonatkozó különböző tervek, pl. a dzsentrifikáció és a felzárkóztatás akár
konfliktusba is kerülhetnek egymással. Milyen lesz Józsefváros 20 év múlva? A szegények
felzárkóztatása helyben fog megtörténni, vagy megtörténik a teljes középosztályosodás?
Természetesen az ITS erre önmagában nem tud választ adni – a célrendszerébe mindkét
forgatókönyv belefér, bár a rohamszerű dzsentrifikációnak a stratégia nyilván inkább elszenvedője,
mintsem irányítója lenne. Az optimista, tervszerű esetben megmarad a kerület mozaik jellege, viszont
minden negyed eljut egy olyan szintre, amit vállalhatónak tarthat mind az önkormányzat, mind a
helyben élők, mind a közvélemény. A kerület komplex és rétegzett kínálatot tud felmutatni a
különböző jövedelmi és társadalmi rétegeknek, legalábbis azoknak, akik bizonyos társadalmi és
együttélési normákat teljesíteni tudnak. Ehhez persze a kerületen bőven túlnyúló szabályozási és
anyagi erőforrások szükségesek, az említett „méltóságteljes rétegzettséghez” például alapvető
fontosságú lenne valamiféle szociálisbérlakás-rendszer kialakítása. Jelenleg igen gyakori, hogy valaki
néhány hónapra beköltözik a kerületbe – például frissen Budapestre költözve, majd amint talál,
illetve megengedhet magának egy kellemesebb lakást, el is költözik. Ennek nyomán épp a gyarapodó
társadalmi tőkéjű népesség nem marad meg a kerületben, ami semmiképp nem kedvez egy élhető
városrész kialakulásának. A kellő rétegzettség, a széles spektrumú lakhatási kínálat a javuló imázzsal
karöltve épp ezen változtathatna sokat.
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Bölények, rókák, gazellák – a magyar vállalkozások továbblépésének korlátai
SZERZŐ: SZEPESI BALÁZS
Továbblépők sorozat, 2015. 10. 16.
Ha a gazdaság nagyvállalatokon kívüli része úgy működhetne, mint a másik három visegrádi
országban, a magyar nemzeti jövedelem 10 százalékkal lehetne magasabb. Kisebb cégeink az árral
szemben úsznak. A jelennel küszködnek, a jövővel foglalkozniuk kevés energiájuk marad. Miért
olyan nehéz? Ez nem csak a vállalkozóknak fontos: ezek a cégek adják a magángazdaság
munkahelyeinek több mint kétharmadát, és termelik meg a nemzeti jövedelem több mint felét.
Egy magyar vállalkozó rohan a pénze után, küzd a hivatalokkal, zsonglőrködik az adóval. Nehezen jut
hitelhez, csak abban bízik, akivel már volt közös üzlete, fél a nála nagyobbal, erősebbel összeállni.
Sorozatunk előző részében erről beszélt Monori Sándor. Monori úr elképzelt figura, dédapja
Bereményi Géza Eldorádó című filmjének Teleki téri piacosa. Az öreg Monori a világháború után
reménnyel és erővel teli nyitotta újra zöldséges üzletét, míg a kommunizmus soha sem eléggé óvatos
szotyiárust csinált belőle. Utódai a rendszerváltással újrakezdték az üzletet. A szabadság mindig
nehéz, de úgy tűnik a magyar vállalkozó számára nehezebb, mint kéne. Erről szól cikkünk.
A küszködés ára jövedelmünk tizede
Ha a magyar gazdaság kisebb vállalkozásai olyan sikeresen működhetnének, mint cseh, lengyel és
szlovák társaik, az ország GDP-je 10 százalékkal lenne magasabb. Ez 3,2 ezer milliárd forint: kétszer
annyi, mint amennyit a felsőoktatásra és a közoktatásra költünk Magyarországon. Ennyivel magasabb
jövedelem mellett a magyar állam úgy tudná szinten tartani kiadásait, hogy eltörölné a személyi
jövedelemadót.
Minél kisebb egy vállalkozás, annál nagyobb termelékenységi hátránya van a visegrádi országok
cégeihez képest. A magyar mikro- és kisvállalatok egy főre jutó hozzáadott értéke ötödével kisebb a
másik három ország átlagánál, a középvállalatoknál fele ekkora az elmaradásunk. Ezt a különbséget
nem lehet a válságra, a tőkepiac összeomlására fogni: 2008-ban a termelékenységi különbségek
ekkorák vagy nagyobbak voltak.
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Forrás: SME Performance Review
Magyarországon a nagyvállalatok termelékenysége duplája a kisvállalkozásokra jellemző értéknek. Az
Európai Unió egészét tekintve ez a termelékenységi előny csak 40 százalék. Ebből a szempontból kis
cégeink termelékenységi hátránya az egész Unióhoz képest kétszer nagyobb, mint a többi visegrádi
ország átlaga.

Forrás: SME Performance Review
A tipikus magyar vállalkozó, Monori Sándor portréja kapcsán egy olvasónk a következőkre hívta fel a
figyelmet: „Arra figyeljetek, hogy ezek világtendenciák. Az építőipar mindenütt ilyen. Ilyen a
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vendéglátás. Ilyen az agártámogatásokból élő, nagyüzemi mezőgazdaság stb. stb. És nagyon ilyen a
minden jogszabályt áthágó élelmiszeripar. Ismétlem, mindenhol.” Való igaz, kis céget vinni
mindenhol nehéz kenyér. Az állam kiszámíthatatlan, az üzleti partnerek kíméletlenek, az ember
mindig csak buherál. Ennek univerzális voltát jól illusztrálja a szabad vállalkozás szimbolikus figurája,
Han Solo fuvarozó esete. A fenti számok azonban arra utalnak, ebből a szempontból Magyarország
tényleg más hely, vállalkozni itt tényleg nehezebb, mint szomszédainknál. A magyar vállalkozás
nehézségeit három fő okra vezethetjük vissza:


A globális és a lokális gazdaság kettőssége



Az államműködés problémái: a túlzott bürokrácia és a magas adók



A formális, legális működést támogató intézmények gyengesége

Megfeledkeztünk magunkról
A magyar gazdaság egyik világa a globális gazdaság hazánkban működő egységeiből áll. Ez a
nagyvállalatok, összeszerelő üzemek, call centerek, bankok világa. Nyugati technológia, külföldi
tulajdonos. Kiskosztüm, öltöny, timesheet, business process reorganization. A másik világ a magyar
vállalkozóké. Ők a jég hátán is megélő építőipari vállalkozók, a család sok generációs tudását,
fanatizmusát, kapcsolatait házasító borászok, a 25 éve egy Ifával induló, ma már több kamionnal
szállító fuvarozók.
Számos kutatás mutatja, hogy azok a vállalkozások sikeresek, amelyek be tudnak kapcsolódni a világ
vérkeringésébe. Aki exportál , aki importál, ahol több a külföldi tőke, ott megy jobban a biznisz.
Mindenhol van kontraszt a helyi és a globális gazdaság között, de nem olyan nagy, mint nálunk. Az
okok feltárásával még nagyrészt adós a magyar közgazdaságtan. Leginkább az a magyarázat tűnik
relevánsnak, hogy a piacgazdaság újkori kialakulásakor a hazai gazdaságról egy picit
megfeledkeztünk.
Magyarország gyorsabban akart és gyorsabban kapcsolódott be a globális gazdaságba, mint a többi
visegrádi ország (erről már írtunk korábban). A privatizáció és a befektetésvonzás sikere volt az
elsődleges. Arra koncentráltunk, hogy a hiányzó tőke és technológia számára vonzóak legyünk,
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költségvetési bevételt generáljunk. Ez sikerült is, a gyors magánosítás és a sok zöldmezős beruházás,
az államadósság csökkentése komoly sikertörténeteink.
Mindeközben a hazai vállalkozások intézményi környezetének kialakítására, a hazai cégek dominálta
ágazatok versenyképességének megerősítésére nem jutott figyelem. Azt hittük, a piacgazdaság
magától létrejön vagy megfelelő szabályai importálhatóak és gyorsan bevezethetőek. Elmaradt az a
szisztematikus kísérletező munka, aminek révén kialakulhattak volna a kisvállalkozásokat finanszírozó
pénzügyi technikák, a nagy és kis cégek között az erővel való visszaélést korlátozó szabályok, a kis
vállalatok számára életszerű adminisztratív eljárások.
Az állam teher és kockázat
Olyan államműködés alakult ki, ahol a vállalkozások nem a stabilitás és a játékszabályok őrzőjét látják
a hatóságokban és a szabályokban, hanem nehezen viselhető terheket és kockázatokat. Az állami
intézményekkel kapcsolatos elégedetlenség régóta az egyik gyenge tényező a nemzetközi
versenyképességi rangsorokban. Az adminisztratív terhek Magyarországon a nemzeti össztermék
több mint 10 százalékára rúgnak – ha a bürokratikus ügyintézés idő és erőforrásigénye akkora lenne,
mint az uniós átlag, a magyar cégek 2000 milliárd forintot takaríthatnának meg. Ez olyan
tehercsökkenés lenne a számukra, mintha az általános forgalmi adó kulcsa 27-ről 9 százalékra
csökkenne.
Az állami elvárásoknak nem csak drága megfelelni, az összesnek egyszerre megfelelni szinte
lehetetlen. Sok hatóság fontos és hasznos eszköznek tartja a túl szigorú szabályokat: ezek
segítségével tudják rászorítani a cégeket, hogy komolyan vegyék a hivatalt, teljesítsék annak
informálisan megfogalmazott elvárásait. A könyvelő például nem csak a papírmunkát végzi el, ő segít
abban is, hogy mennyi adót kellene fizetni. Az építési engedélyt intéző tervező, vállalkozó nem csak
azt tudja, melyik szakhatóság miért felel, ő tudja azt is melyik helyen milyen technológiai megoldással
nyerhető meg legkönnyebben a hivatal.
Ezek a problémák az egész gazdaságot sújtják, csak a kisebb cégeket jobban. Ennek több oka is van.
Egyrészt nem sokkal kevesebb a papírmunka az adózással, egy beruházás engedélyeivel, ha kisebb a
cég. Másrészt, egy külföldi vállalat több száz fős üzeméért az államapparátus egésze küzd a
potenciális külföldi telephely ellen - figyel, segít, nagyvonalú. Harmadrészt, a globális hálózatban
működő cégek olyan eszköztárral rendelkeznek az állammal szemben, amit egy kis cég nem tud
alkalmazni: az ő projektjeik mérete mellett már megfizethetőek a hatósági labirintusokban sokszor a
hivatalnokoknál is jobban mozgó drága szakértők, vagy képesek abba az országba szervezni egy
tevékenységet, ahol egyszerűbb, olcsóbb az állam.
Így a drága, nehézkes és kockázatos állam gyakran versenyhátrányt okoz a hazai kis cégeknek. Ebből
egyenesen következik a kurucos attitűd: a munkánál sokszor fontosabb a hivatali küzdelem; ahol
lehet ott jobb a hatóságok számára nem láthatóan szervezni a működést; csak óvatosan szabad
idegen terepre merészkedni, új dologba belevágni.
Arcos kapitalizmus
A magyar vállalkozók egyik aranyszabálya, hogy ismeretlennel csak nagyon megfontoltan szabad
üzletelni. Olyan bizniszbe belevágni, ami csak hosszú távon térül meg és nem a konkrét szerződés
keretei között még közeli baráttal is ritkán szabad. Egyszerűen hiányoznak a biztosítékok. Ennek csak
az egyik tényezője, hogy a korábban leírtak miatt a szerződésbe foglalt és a valós üzlet sokszor nem
pontosan ugyanaz. Vannak más okok is, például:


A nyilvánosan elérhető adatok alapján nem ítélhető meg a potenciális partner
megbízhatósága.
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A szerződésben foglaltak nem rettentenek el a szerződések megsértésétől, a
szerződésszegésből származó kárt bíróság, végelszámolás útján nehéz megtéríttetni.



A piacon vásárolható biztosítékok (biztosítás, bankgarancia) drágák.

Az adott ismeretségi körben így jól megy az üzlet, de a megszokott viszonyokból kilépni, továbblépni
nehéz. Ezért sok cég beragad egy tevékenységbe, egy üzleti körbe.
Az arcos kapitalizmus másik fontos vonása, hogy az arc mérete is számít. Ha egy kicsi és egy nagy cég
szerződik, általános, hogy a nagy diktálja a feltételeket. Miért is lenne máshogy, hiszen egy nagy vevő
megszerzése fontosabb, elvesztése veszélyesebb egy kis cég számára. Ez nem csak abban ölthet
formát, hogy a nagy cég jobban keres, hanem abban is, hogy a megállapodás a nagy céget jobban
védi, mint a kicsit. Például egy kiskereskedelmi lánc nem csak az árat diktálhatja. Megszabhatja,
mikor fizet és dönthet, hogy kilistázza-e a szállítóját. Így gyakori, hogy egy kisebb cég számára
ugyanaz az üzleti viszony kisebb hozamot ígér, nagyobb kockázattal, mint a nagyobb és erősebb
vállalkozásoknak.

Monori Sándor Program
A vállalkozó szellem minden társadalomban ott van, az a kérdés hogyan tör utat magának. A
vállalkozókat minidig a lehetőség, a haszon mozgatja, és ezt úgy ragadják meg, ahogy lehet. A
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madarak között is van olyan, amelyik a jégen csúszkál és úszik, van, amelyik évente kétszer elrepül az
északi sarkkörtől a déli sarkkörig, van, amelyik a sivatagban fut. A vállalkozók is a világ minden részén
alkalmazkodnak a környezetükhöz. Nálunk a globális munkamegosztásba kapcsolódó nagy
rendszerekhez, az azokat kevésbé korlátozó bürokratikus és hektikus államhoz, és az együttműködés
formális garanciáinak hiányosságaihoz kell alkalmazkodniuk. Meg is teszik. Némelyikük olyan, mint a
bölény, aki a hó alól is kikaparja a füvet. Mások ravaszak, mint a rókák. Néhányan pedig gyorsak, mint
a gazellák.
A hasonló országoktól 10 százalékkal elmarad a vállalkozói teljesítmény. Ennek nehezen
megváltoztatható, az ország működésébe mélyen kódolt okai vannak. A vállalkozók egyrészt
küszködnek, másrészt ügyesen alkalmazkodnak a körülményekhez. Ebben élünk évtizedek óta.
Változtatni úgy tudunk, ha megértjük helyzetüket és feltárjuk, milyen irányban tudnak, akarnak
vállalkozásaink továbblépni. Ha sikerülne megértenünk a magyar vállalkozások valóságát, és ez
alapján ki tudnánk dolgozni a jellemzőikhez és lehetőségeikhez illeszkedő állami szabályokat és piaci
intézményeket, behozhatnánk a visegrádiakhoz képest 10 százalékos, az uniós átlaghoz képest
legalább dupla ekkora lemaradást. Ez lehetne a Monori Sándor Program. Ha ennek megvalósítása öt
évig tartana, évente két százalékkal nőhetne gyorsabban a gazdaság a jelenleg várt ütemnél.
Sorozatunk következő részeiben egy ilyen program hátterével, lehetséges koncepcionális és tartalmi
elemeivel foglalkozunk.
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Erős a sodrás – a vállalkozói tisztességről és érvényesülésről
SZERZŐ: SZEPESI BALÁZS ÉS ZULIK ÁKOS
Továbblépők sorozat, 2015. 11. 06.
Dunarév, szeptember végi este. Tímár János, a Borbála Panzió tulajdonosa fiával, Mihállyal üldögél
a Duna-parti teraszon. Mihály 23 éves, iskolái vége felé jár – nagy kérdés, hogy diploma után
hazajön és beáll a családi cégbe, Pesten marad vagy elindul világgá. Moralizáló fikció.
Apa: Fiam, napok óta csak hümmögsz. Lassan ki kellene találni, mit kezdesz magaddal. Lenne itthon
helyed, látom rajtad, hogy tetszene is a dolog. Mégis kerülgeted csak a témát. Mondd már el, mit
akarsz
igazán.
Fiú: Szeretem a Borbálát, szívesen is dolgoznék itthon. De valahogy idegen az egész.
A: Idegen? Apád, anyád panziója? Mi bajod van fiam?
F: Szép a ház, szép a munka. Mégis ahogy lett és működik az egész... az nem tiszta.
A: Hm. Ehhez bor kell. Üljünk neki, beszéljünk. Mondd el, nem eszlek meg.
F: Nem tiszta. Ahogyan lett, ahogy működik. Minden csupa trükközés. A múlt hétvégén is égett az
arcom, amikor láttam, milyen menüt szolgáltak fel annak a nyugdíjas csoportnak. Itthon te sem innád
meg azt a bort, ennéd meg azt a rántott húst, amit nekik adtunk. Aztán jött a hatósági ellenőr. Habzó
szájjal jön ki a konyhából. Aztán bemegy az irodádba és olyan mosolyogva jön ki, amit ritkán látni.
Mari néni meg elsírta magát, hogy nem bírja már a takarítást, de csinálnia kell, mert nyugdíjra nem
nagyon számíthat, papíron nem dolgozik már 20 éve. Beleszorult miattad és ezzel is te jársz jól.
A: Figyelsz, de nem látsz, fiam. A nyugdíjasoknak nincs sok pénzük, nem engedhetik meg maguknak,
hogy mindig az igényeset vegyék. De ők is akarnak utazni és szórakozni – nagyon keveset fizetnek,
ebből pedig éppen ki tudtuk hozni a béreket és a rezsit arra a hétvégére. Egy termékbemutatóra
utazó ember sem gondolja komolyan, hogy pár száz forintért vajban sütött, borjúból készült bécsi
szeletet fogok felszolgálni – de igényli, hogy így hívják.
Mari néni pedig maga kérte, hogy háztartásbeliként lehessen bejelentve, így kétszer annyi pénzt
vihetett haza. Amikor a Főcsavar megszűnt és Laci bácsi elvesztette a munkáját, nagyon nehéz
helyzetbe kerültek. Minden fillér számít, és amiatt igazán nincs lelkiismeret-furdalásom, hogy munkát
adok neki. Mondtam neki, hogy vegyük lazábbra, de azt mondta, nem kér alamizsnát.
F: És ez így rendben van, apa? Nincsenek szabályok, semmi sem az, aminek látszik.
A: Ez így működik. Nem igaz hogy nincsenek szabályok – vannak, nagyon kemény szabályok vannak.
Aki nem tartja be őket, az nagyon hamar kipörög.
F: Mégis, milyen szabályok?
A: Dolgozz keményen. Követeld meg másoktól a kemény munkát. Mindenkinek azt és úgy add,
ahogyan jár. Mindenkitől követeld meg, hogy azt és úgy adja neked, ahogy jár. Aki barát annak segíts.
Aki idegen, ami ismeretlen, azzal legyél óvatos. Ha fáj, ha gyenge vagy, ne mutasd. Akit becsapsz, az
becsaphat. Más dolgába ne üsd az orrod. Az erős elől térj ki.
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F: Hallottam ezt már ezerszer, Apa. De ez a vadnyugat maga. Légy kemény és vigyázz, nehogy
lelőjenek. Bármit szabad, ha te vagy az erősebb. Te tényleg ebben élsz?
A: Te hol élsz fiam? Szerinted hogyan lett Jürgen úré a nagyszálló a hegyen? Annyit sem fizetett, mint
én a Borbáláért. Szerinted hogyan kaszálta el nagybátyádékat a bank 2009-ben? Bedöntötte a hitelt,
hogy lehívhassa az állami garanciát. Melyik haverod fizet adót az internetes szobakiadásért?
Semelyik. Te meg soha sem puskáztál, igaz?
F: Csak biológiából, de azzal nem ártottam senkinek, hogy nem tanultam meg fotoszintézis
egyenleteit.
A: Az miben más, hogy én meg fizetek az ellenőrnek, aki büntethet, ha nem írom fel óránként, hány
fok van a hűtőben vagy nincs igazolásom, hogy a csapból víz folyik? Tudott miért vigyorgott annyira a
pofa? Jött az éves jattért, de kiadták neki, hogy be kell szednie egy csomó büntetést. Én meg
nagyvonalúan megengedtem, hogy büntessen meg a tisztítószekrény lakatjának hiányáért és szó
nélkül, mosolyogva fizettem, ahogy szoktam.
F: És hogy is lett mienk a Borbála?
A: A Főcsavar üdülője volt, és mielőtt a céget privatizálták volna, szólt a vezér, hogy eladná. Meg
akarta venni a gyárat egy haverjával és rájött, hogy ami értékes, de neki nem kell, azt érdemes a
privatizáció előtt kipakolni a cégből. Neki a gépek meg a vevőkör kellett, az üdülő nem. Falubeli volt,
rendes volt, meg tudtunk egyezni. Ha nem én veszem meg, akkor egy hollandé lenne – ugyanannyit
ígért, mint én. Aranyos kis lakásokban külföldi nyugdíjasok laknának itt.

Én felújítottam, eltartok 10 embert és a családjukat. Meglett a három csillag, aztán bővítettünk, lett
föld, ló, tehén. Ha a nővéred végre elhatározza magát, lesz sajt is. Megmaradt itt az élet. Több mint
100 lagzink volt. 25 év kemény munka, vesződés, hadakozás – ebből épült a panzió.
Nem kaptam többet annál, mint amennyiért megdolgoztam, kamatostul visszavette, amit az olcsó
árral adott az élet. Ha megpattantam volna Stuttgartba, amikor hívtak, mára tisztes német polgár
lennék. Megvehetnék egy ilyen panziót a megtakarításomból és beleköltözhetnék egy kellemes
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német nyugdíjjal. És még a fiam sem piszkálna, hogy miért koszoltam össze magam a
trágyapakolással.
F: Annyiért vetted, mint egy Ford ára volt, igaz?
A: Fiam, te pályát tévesztettél. Jogra kellett volna menni, jó kis ügyész lennél. Más se fizetett volna
többet érte. Mondhattam volna, hogy nem kell. De elmenni németbe nem akartam, akkor született
Noémi. Jürgen úr vette át a nagyszállót, megtartott volna. Ott kellett volna maradnom? Te ezt
csináltad volna fiam? Másnak, másért gürcöltem volna végig az életem?
F: Gagyit adni lehet. Adócsalás mehet. Lefizetni lehet. Panziót kiintézni lehet. Tényleg, hol a határ? Mi
az, amit nem lehet?
A: Hívd ki rám a NAV-ot fiam, az lenne a becsületesség! Igen lehet, így lehet élni!
F: Tehát akkor bármit lehet, csak nem szabad lebukni?
A: Nem szabad bármit fiam. A másét elvenni, a másikat becsapni nem szabad. És nem csak azért,
mert aki ilyet csinál, azt kerülni kezdi mindenki. Minden reggel felkelsz és belenézel a tükörbe: adtál
tegnap valamit a világnak? Elvettél valakitől valamit, ami nem a tiéd? Volt, hogy néha megvérzett a
borotva, de azért nem kell félnem a tükörtől, fiam.
F: És amikor nem fizeted be az adót, akkor nem a másét veszed el? Az állam fizeti a tanárokat, az
utakat, tartatja be a törvényeket.
A: Tudod, olyan ez, mint amikor nagybátyáddal kifestettük az óvodátokat, mert a falunak nem volt rá
pénze. A srácoknak jó, mi meg fizetjük. Csak a tiszteletre méltó államférfiak pofikája a tévében nem
tud olyan aranyosan maszatos lenni, mint a tied. Meg valahogy az autópályát sem úgy építik, ahogy
te csináltad a homokozóban. Érted meg az egész családért felelős vagyok. Valamennyire Dunarévért
is. Én becsülettel fizetem az idegenforgalmi adót, látom, mit és hogyan csinálnak vele.
Ha többet fizetek az államnak, mint a szomszéd panzió, két lehetőségem van. Vagy drágább vagyok
és nincs vendég vagy nem keresek egy vasat se. Vagy a kettő együtt. És akkor nincs munkája Mari
néninek, te nem jársz egyetemre, nagyanyádat nem rendes orvoshoz és műtétre visszük, hanem
berakják az elfekvőbe.
Nem azért alszok rosszul, mert elveszem a szegények pénzét. Eleget fizetek így is, jutna abból
zuhanyzós garzon minden hajléktalannak, ha nem tűnne el a nagy része Pesten. Amikor az iskolának
kell, adok. Amikor menni kell rakni a gátat, nem csak hordom a homokot, hanem én is veszem meg.
Azért alszom rosszul, mert mi van, ha valaki rám küldi a fináncot. Vagy kitalálnak valami új csodát.
Nem árulunk már cigit, én fizetek tízezreket, hogy a NAV előbb tudja a bevételt, mint én. Azon jár az
agyam, honnan jöhet veszély, hol borulhat a mutatvány, hol tehet valaki keresztbe.
De ez ilyen. Mindent meg akarok adni nektek, hogy értelmes életetek lehessen. És építeni akarok,
nem semmiért semmit kapva kibekkelni az életet. 150 éve élünk itt a Dunánál – ez a világ legszebb
helye, csak erős a sodrás. Tudni kell, hol engedünk a folyónak, és hol dacolunk vele.
F: Akkor szerinted a törvényeken kívül kell élni? De hát ez már nem a diktatúra, kivonultak a
megszállók.
A: Rossz csatornán vagy fiam, ez a magyar népmesék, nem a Walt Disney bemutatja. A szabályok
nem a gyengéket védik az erősektől, hanem fordítva. Egyszer itt volt egy hivatal vezetése
csapatépíteni. Nagy muri volt, pár bútor látta kárát. Három hónapig leveleztem velük. A végső
válaszra azóta is szó szerint emlékszem: „mivel a vélelmezett káreset bekövetkezése nem a kijelölt
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munkaidő idősávjában történt, és nem köthető sem a dolgozók munkaköri leírásához, sem
szabályszerűen kiadott utasításhoz, ezért a hivatallal kapcsoltban felelősség nem állapítható meg.”
Máskor egy multi vitézei műveltek hasonlót, ők meg megfenyegettek, hogy feljelentenek
balesetveszély okozásáért. A törvény szerint szét lehet verni a bútort?
A Panzió melletti erdősáv a miénk, anyád öröksége. Egyszer egy kiszáradt fát feldaraboltunk, és azzal
ment a kandalló. Valaki feljelentett, és jól megbüntettek. Ez is szép: „természetvédelmi övezetben az
előzetes fakitermelési tervben meg nem jelölt tevékenységet folytattam”. Befűthet az ember a saját
fájával a saját kandallójában?
Az élet szabályait nem a parlamentben írják, fiam, azok büntetésre és kibújásra készülnek.
F: És ezt máshogyan nem lehetne csinálni? Jóban vagy mindenkivel, ismersz minden vállalkozót a
környéken. A rossz szabályokat meg kell változtatni, erről szól a demokrácia.
A: Melyik pesti kocsmában tanultad ezt a filozófiát, fiam? Négy évente jön a képviselő úr, szép nagy
vacsorát szoktunk tartani a tiszteletére. Kapunk szép szavakat, adunk érte, ami ilyenkor jár és négy
évig békén hagyjuk egymást. Ha feldurran az agyam valami hivataltól, felhívom, aztán ez általában ér
valamit.
Jó pár éve elmentem egy gyűlésbe, hogy összefogás, meg közösen könnyebb. Aztán az egészből annyi
lett, hogy a keresztapád nyithatott egy büfét a parton uniós pénzből és lett a fiának hivatali állása.
Pár éve noszogattak, hogy leheljünk életet a turisztikai egyletbe, de anyád lebeszélt: a saját dolgomat
és a családét intézzem, ne a világbékét.
A törvény az erőseké, mi meg a gyengék vagyunk fiam. De azért ne félts te minket. Ha nagyon belénk
akarnak nyúlni, össze tudunk zárni. Jön a körtelefon, amikor indul a finánc: mit néznek, hol járnak.
Emlékszel, amikor az a gazember beügyeskedte magát alpolgármesternek? Elkezdett parancsolgatni,
hogy az ő mosodájába mossunk, a feleségén keresztül szervezzük a hajós csoportokat. Ez itt sok volt.
Nem kellett fél év és nem hogy lemondott, el is költözött. Kisfejes lett valami minisztériumban, ahol
senkit sem zavar.
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F: Lehet, hogy igazad van és máshogyan nem tehetted. De ha nem lennél az apám, nem tudom, hogy
elhinném-e ezt másnak. És nem jó dolog, hogy ez így működik, mégiscsak tisztábban kellene. Azzal
fogadod el a vállalkozást gátló szabályokat, hogy nem tartod be őket. Biztosan olyan sokba kerülne
például befizetni Mari néni társadalombiztosítását? És biztosan összeomlana a világ, ha nem fizetnél
legközelebb a higiéniai ellenőrnek? Ha nem kellene félned a hatalomtól, akkor nem arra ébrednél fel
éjszaka, hogyan védd meg magad, hanem hogy mit lehetne jobban csinálni. Ha a könyvelés rendben
lenne, talán nem kellene könyörögnünk a banki hitelért. Biztosan lehet másképp csinálni, tovább
kellene már lépni, apám.
A: Fiam, nekem ez így ment. A nővéredet és téged taníttattalak, lassan nektek kell tovább vinni a
történetet. Adom hozzá a panziót, meg amit megtapasztaltam az életből. Lehet, hogy kevesebb, mint
amennyit te várnál, de összehozni kemény volt, és több annál, amennyit én kaptam apámtól. Neked
kell eldöntened, mit akarsz, mit bír a gyomrod, a karod. Moroghatsz velem, filozofálhatsz a világ
bajain, de lassan el kell döntened, mit kezdesz magaddal.
Mi legyen Tímár Mihály válasza?


Elmegyek, keresek egy rendes állást. Valami nagy cégnél, vagy külföldön. Stabil fizetés,
kevesebb stressz. Ezt a trükközős világ nekem nem kell – ez nem az én világom.



Változtatni akarok. Ha kell, tanulok többet, ha kell, szervezkedem. Ha nem a dunarévi panziós
feladata, hogy változtasson a dolgokon, akkor oda megyek, ahol ezt ki lehet találni és meg
lehet csinálni.



Sajnálom, hogy ez ilyen, de elfogadom. Beállok a cégbe, beletanulok és azon leszek, hogy
lépésről lépésre megváltozzanak a dolgok.
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Szívesen vezetném a Borbálát, de mindent másképp fogok csinálni. Tisztán és átláthatóan.
Nem fogok kompromisszumot kötni, hogy utána azzal zsarolhassanak. Eleinte biztos
kevesebb lesz a haszon és több az átvirrasztott éjszaka. De ha nem bukok bele, egy sokkal
jobb dolog jöhet ki a végén belőle.

Jótett helyébe... - Életrevalóságunk titkát mesékbe rejtettük
SZERZŐ: SAFFER ZSUZSANNA
Nemzeti kód sorozat, 2016. 02. 26.
A magyar mesék hőse nekiindul, cselekszik, felelősséget vállal. Jellemét az általa megtett út során
hozott döntései és tapasztalatai formálják. A népmesék láthatóvá teszik a magyar kultúra
elveszettnek hitt pozitív kódját, megmutatják, hogyan válhat valós élménnyé a „boldogan éltek,
míg meg nem haltak”.
A mesén keresztül birtokba lehet venni a világot
A népmesék alapigazságokat fogalmaznak meg. Segítenek értelmezni a világot, alapvető emberi
élethelyzetekre nyújtanak útmutatást. „Miért vagyok a világon? Mi az élet és mi a halál? Hogyan
lehetek boldog? Mi közöm van a körülöttem élőkhöz? Mi közöm van az éghez és az Égiekhez?
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Fehérlófia
Egy nép mesetárából az idők során számos történet lemorzsolódik, helyükre új elemek lépnek. A
kultúra folyamatos változásnak van kitéve – formálja a történelmi idő, az emberek folyamatos
tapasztalatai és alakuló világnézete. A történetet aktuális mesélője hozza világra és aktuális
közönségének figyelme teszi élővé. Mindig 'akkor és ott', adott időben és térben hat. Amikor
egy népmese generációkon keresztül formálódva ölt formát, az általánosan érvényes tanítások, az
esszencia marad fenn. A népmese attól válik magyarrá, hogy része a hagyományunknak - függetlenül
attól, hogy magyarul mondták először vagy átvettük valamelyik szomszédunktól.
A népmesék szellemi éléstárak. Itt raktározták el őseink, ami fontos volt számukra, és innen vesszük,
ki, amire szükségünk van. Összekapcsolják a jelen emberét a régiek tapasztalatával,
értékeivel. Nemzedékek által kimunkált világnézetet fogalmaznak meg: az évezredeken
szájhagyomány útján terjedő történetek rögzítik a közösség értékrendszerét, viselkedési normáit és
erkölcsi szabályait. „A meséken keresztül birtokba lehet venni a világot” – foglalja össze Boldizsár
Ildikó Meseterápia című könyvében, melyre a népmesék elemzése során támaszkodtunk.

Az elveszettnek hitt pozitív kód
Két sajátosság különbözteti meg a magyar népmeséket más népek történeteitől. Egyrészt, meséink
csodavilágát a „fantázia logikája” jellemzi. A magyar népmesékben megmutatkozó fantáziavilág
meglehetősen logikus és racionális: a csodás elemek sosem szakadnak el teljesen a valóságtól,
valamely elemükben mindig visszaköszön a realitás. Meséink a fantasztikus és a realisztikus elemek
harmonikus egyensúlyára építkeznek.
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A kiskakas gyémánt félkrajcárja, az első színes magyar rajzfilm
A csodák a létezés egy lehetséges irányaként jelennek meg a magyar népmesékben. Nyitott
ajtókként, melyek arra várnak, hogy belépjünk rajtuk. A mesebeli csodás elemek a világot határtalan
lehetőségek tárházaként ábrázolják - több rejlik benne, mint amit a szemünk lát, és amit képzeletünk
felfogni
képes.
Másrészt, a magyar népmesék szövetében olyan kódrendszer rejlik, amely az élet teljességéhez
kapcsol minket. Tartalmukat és nyelvezetüket tekintve egyaránt alkalmasak az olyan negatív kódok
felülírására, mint amilyen a feladás, a lemondás, az öngyilkosság megoldási technikaként való
értelmezése. Népmeséink a közösség által alkotott és karbantartott sikerreceptek. Dalaink sírnak,
költőink vívódnak, meséinkben pedig a kitartó hős elnyeri méltó jutalmát.
A mese összerendezi azt, ami szétesett
A magyar népmesében rejlő pozitív kódrendszer cselekvésre szólít fel. Az életrevalóság technikáit
tanítja meg. Kívülről jövő megváltást nem ismer, azt tanítja, hogy a megoldás az egyéni küszködés és
megszabadulás útján keresztül lehetséges.
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Mesehősök - a Magyar népmesék társasjáték figurái
„A mese főhőse attól válik igazán hőssé, hogy megy, amerre a szeme lát. Arra megy, amerre az ajtók
nyílnak, de arra mindenképpen megy, és ha mégis zárt ajtókra talál, eldönti: kinyissa-e az ajtót vagy
más utat válasszon. Ehhez a döntéshez tisztánlátásra van szükség, és annak felismerésére, hogy a
zárva talált ajtó vajon az addig megtett út következő állomása-e, ami mögött újabb próbák várnak
rá, vagy pedig a rosszul megválasztott útirány szükségszerű következménye.” - Írja Boldizsár Ildikó
könyvében.

Egy életem, egy halálom, megpróbálom
A legkisebb királyfi, a szegény favágó vagy az elátkozott királykisasszony nem hősnek születik, hanem
döntései és cselekedetei - az általa bejárt út - formálja azzá. A kihívások és az azokra adott válasz teszi
naggyá. Képes nyitott szemmel járni a világban és észreveszi a lehetőségeket. Felveszi a kesztyűt,
amikor kihívásokkal szembesül, és végül sikerrel vesz az akadályokat. A magyar népmesék fő
viselkedési kódja a cselekvés. Megfutamodás helyett a kihívás felvállalására, önmarcangolás helyett a
feladat megoldására tanítanak.
Elindult szerencsét próbálni
Mi készteti a hőst arra, hogy útra keljen? Leggyakrabban elindul szerencsét próbálni. A boldogságát
keresi: van aki azért, mert szegény, van akit küldenek. Más pedig úgy érzi, hiányzik neki valami vagy
valaki. Ahány mese és mesehős, annyiféle út létezik. A mesék legfőbb bölcselete nem a hogyan
megmutatásában rejlik, hanem abban, hogy tudatosítják bennünk: meg kell dolgoznunk azért, hogy
megtaláljuk saját utunkat és boldogulásunkat. Ez lehet a királykisasszony kezének elnyerése vagy a
fele királyság megszerzése. Leggyakrabban a kettő együtt.
A hős saját sorsának rendezésekor általában a világ egyetemes rendjéért is felelősséget vállal, a két
küldetés összefonódik. A magyar mesék jellemző motívuma, hogy a hős születésétől fogva
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predesztinálva van sorsára, mellyel sokszor a legyőzendő ellenfele is tisztában van: „No, te híres
Hajnalfia, még akkor tudtam, hogy dolgom lesz véled, amikor anyád méhében akkora voltál, mint egy
dió.” (Esefia, Éjfélfia, Hajnalfia). A mesehősben eredendően ott van a késztetés, hogy megóvja vagy
helyreállítsa az egész királyság egyensúlyát.
Ez sosem egyszerű, gyakorlatilag a lehetetlennel határos. A hősnek olyan kihívásokkal kell
szembesülnie, melyeket korábban még soha senki nem oldott meg, s melyek megoldására más nem
képes. A felelősség pedig óriási. Mindig a hős élete a tét. „Ha nem sikerül, a fejedet veszem!”- hangzik
a fenyegetés. A hős döntésén múlik, hogy mihez kezd a kialakult helyzettel. Egyedül kell meghoznia
döntéseit, miként az út során is elsődlegesen önmagára számíthat. Mindez kizárólag az egyén
felelőssége. A közmondás is úgy tartja: „mindenki a saját boldogságának kovácsa”.
Mivel küzdjünk: karddal-é vagy birokkal?
A mese nemcsak a cselekményt mozgásba lendítő bonyodalmat, hanem a megoldáshoz vezető utat is
megmutatja. Akadályokat vonultat fel, de a leküzdésükhöz szükséges eszköztárat is biztosítja.
A mesei konfliktust leggyakrabban valamilyen ellenfél, például egy hétfejű sárkány vagy a vasorrú
bába felbukkanása okozza, ami közvetlenül a hős életét fenyegeti, valamint az egyetemes rendre is
veszélyt jelent. A konfliktust ebben az esetben kizárólag az ellenfél legyőzése, a nyílt küzdelem
felvállalása oldhatja fel.
Gyakran előfordul, hogy maga az ellenfél kínálja fel a megküzdés lehetséges módját. A Kutyafejű azt
kérdezi: "Hogy akarod hát, hogy megvíjunk? Karddal-e, vagy birokra?" (Mirkó királyfi). A kard
felkészültséget és ügyességet kíván, a birok a pusztán fizikai erő fölényét hirdeti. A hős általában nem
él a választás jogával, úgy vív meg, ahogy a másik ajánlja. A büszke kiállás mellett a magyar népmesék
kedvelt stratégiája furfang, a lelemény. Az ördögöt például kizárólag ezzel az eszközzel lehet
hatástalanítani: a hős megölni ugyan nem tudja, de ésszel felül tud emelkedni rajta - túljár az eszén.
Az olyan pacifista stratégiák, mint a kibékülés vagy a megszelídítés, a mesékben
működésképtelennek bizonyulnak.
Jótett helyébe jót várj!
Az ellenfél legyőzésében a hőst leggyakrabban valamilyen segítő támogatja. A segítő lehet állatfigura
(például galamb, medve vagy farkas), természetfölötti lény (tündér, törpe vagy óriás). A magyar
népmesék különleges alakja a táltosparipa. A segítség sokszot varázserejű tárgy formájában ölt testet
(ki-a- zsákból-botocska, aranyfésű, varázsbocskor).
Szerencséd, hogy öreganyádnak szólítottál!
A magyar mesék sajátossága, hogy a segítők legtöbbször ambivalens karakterek: attól függően, hogy
a hős miképpen közelít hozzájuk, pozitív vagy negatív erőt képviselnek, segítik vagy gátolják az útját.
Gyakran előfordul, hogy a segítőt etetni kell, különben felfalja a vándort vagy egyszerűen nem segít
neki. Ha a hős megsegíti, viszonozza a szívességet. A segítő rokonszenve olykor azon múlik, hogy a
hős képes-e az álca mögé látni. A királyfi például képes meglátni a világszép királykisasszonyt
egyetlen nádszálban (Világszép nádszálkisasszony).
A várakozó attitűd a legyőzendő ellenfelek vonatkozásában is megjelenik. A hétfejű sárkány például
ritkán viselkedik ellenségesen a hőssel szemben. Otthonába invitálja, vendégül látja. Olykor a harc is
elkerülhető lenne, ha a hős feladná célját. Azonban ilyenkor már nincs alku.
Széttöredezett forráskód
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A népmese megtestesíti kultúránk pozitív forráskódját. Megtanít a legfontosabb erkölcsi
parancsokra, szilárd értékrendet közvetít. Megmutatja, hogy milyen pozitív személyiségjegyek
kellenek ahhoz, hogy sikerrel boldogulhassunk az élet útvesztőjében. Egyértelmű útmutatást nyújt.
Életrevalóságunk titkát mesékbe rejtettük.
A pozitív kód ma is él, csak jobban el van dugva. A mesemondó családjának, falujának mesélte tovább
azt a történetet, amit másoktól hallott korábban. A mesék a közösséghez tartoztak, annak erejét
tartották fenn: megerősítették az összetartozását, miközben az egyéni döntés felelősségét is
tudatosították.
Az írásbeliség megjelenésével, a történetgyárosok önálló hivatásokba tömörültek. A közösségi
befogadást az egyéni fogyasztás váltotta fel. Ez a kultúrát rétegzetté és gazdaggá tette. Külön
csatornán, külön polcon találjuk a vidámat, a félelmetest, az eltöprengőt, a romantikus, a
szívfacsarót, a látványost. Különböző intézmények segítik hatékonyan kultúrális feltöltődésünket. Az
iskola tanít, az újság tudósít, a pap példázatot mond, a könyv elgondolkoztat, a tv kikapcsol. A
mesemondók hangja már csak egy a sok közül a színes forgatagban.
A népmesék régen összegyűjtötték, amit egy közösségben tudni kell és érdemes a nagyvilágról. A mai
kultúrális gazdagságban nehezebb meglelni ezt a közös pozitív kódot. Persze fellelhető, csak fel meg
kell találni, mint egyszeri szegénylegénynek a szerencséjét.

34

Ha Gyulajon lehetett, máshol is lehet – interjú Németh Nándorral
SZERZŐ: SAFFER ZSUZSANNA
Magyar vidék sorozat, 2016. 04. 29.
Miként képes egy hátrányos helyzetű falu fordítani a sorsán? A Tolna megyei kistelepülésen
elindult változásokról, a továbblépés irányairól és a közösségi összefogás erejéről, az egymásra
figyelés fontosságáról beszélgettünk Németh Nándorral, a gyulaji születésű településfejlesztési
szakemberrel, a Magyar Máltai Szeretetszolgálat régióvezető-helyettesével.
Gyulaj apró falu, Dombóvártól nem messze, a róla elnevezett erdő szélén. Ezernél alig többen lakják,
de mára a népességfogyás megállt. Akárcsak a többi hátrányos helyzetű dunántúli kistelepülésen, itt
is sok a munkanélküli, a gyerekeknek nemigen van reális jövőképe és a közösségi összetartás, egymás
elfogadása is lehetne erősebb.
Nagyjából egy évtizede azonban elkezdődött valami, érzékelhetően megváltozott a falu élete.
Felismerték, hogy baj van és azt is, hogyan lehet azt apránként orvosolni. Gyulaj bebizonyította, hogy
képes fordítani a sorsán.
Ehhez persze intézményi összefogásra, közös gondolkodásra és még több közös munkára van
szükség, amiben Németh Nándor is kulcsszerepet vállalt. A Gyulajról származó geográfus az
akadémiai szférában töltött évek után szülőfalujába visszatérve segíti a helyi élet szervezését és a
település fejlődését.
Hogyan kezdődött a Gyulaj-projekt?
Gyulaj már az én gyerekkoromban, a 80-as években is érzékelhetően a világvége volt. Döbbenetes
élmény volt, a mikor először kerültem Dombóvárra – teljesen más világ volt. Egészen másról
beszéltek az emberek, mint otthon, más érdekelte a kortársaimat. Tudták, hol van Adidas bolt
Pesten, miközben én azt sem tudtam, hogy létezik ilyen márka.
A falu fejlesztése igazából akkor kezdődött el, amikor néhány helyi ember felismerte, hogy baj van. A
civil mozgolódás első lépései már 1993-ban elindultak, amikor Balipap Ferenc kezdeményezésével
létrejött a Gyulajért Alapítvány. Nagy fordulópontnak számít 2006, amikor Dobos Károlyné Marika
néni lett a polgármester. Nélküle nem tartanánk ott, ahol. Ő sem egy nap alatt forgatta fel a falut, de
jól felismerte a problémákat, s kicsi, a korábbiaknál hatékonyabb eszközökkel kezdett dolgozni.
Közben pedig folyamatosan járt az esze azon, hogy hogyan lehetne nagyobb fejlesztéseket
véghezvinni. Én hivatalosan 2007-óta vagyok jelen a faluban, ekkor választottak be az alapítvány
kuratóriumába, onnantól szorosabban bevonódtam a falu jövőjét érintő közös gondolkozásba.
Cikkünk hosszabb változatában több részletet olvashat Németh Nándor pályájának alakulásáról és
arról is, hogy milyen hatások terelték a településfejlesztés irányába.
Melyek a falu fejlesztésének legfőbb mérföldkövei?
Gyulaj fejlesztésének két fő iránya van. A közfoglalkoztatás a mai napig az egyik fő pillér. Erős bázist
ad, fontos munkaerő-piaci és településfejlesztési eszköz. Az első komoly tapasztalat a SorsfordítóSorsformáló program volt, melynek keretében a gyulaji lakosok 8-9 hónapos mezőgazdasági
képzésben vehettek részt, majd további 1-2 évet tölthettek védett foglalkoztatásban az
önkormányzatnál. Ekkor kezdődött Gyulajon a közös földművelés a belterületi önkormányzati
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földeken. 10 fős csapattal indult a munka. Hamar kiderült, hogy működik a dolog. Az emberek
szeretik, mert hasznos tudást vihetnek haza és kereshetnek egy kis pénzt. A rendszerezett
munkavégzésen és a komoly munkára nevelésen volt a hangsúly. Ebben a polgármester asszony
kulcsfontosságú szerepet vállalt, ő mozgatta a társaságot. Szigorúan értelmes munkát végeztetett
velük, de aki késett, büntetést kapott, aki alkoholt ivott munkaidőben, kirúgták.
Ezekre a tapasztalatokra alapozva mertünk további közmunkaprogramokra vállalkozni. 2011-ben
indult a Start közmunka program, s onnantól kezdve Gyulaj minden évben a lehető legnagyobb
közfoglalkoztatási létszámot kérte – volt olyan év, amikor 100-120-an dolgoztak.

Húsüzem Gyulajon. Fotó: Fejér János
A másik pillért az uniós projektek jelentik. 2012-ben kezdődött az első nagyobb projektünk, amibe
Tamási kistérség partnereként kapcsolódtunk be – ennek keretében jött a faluba az első szociális
munkásunk, Wolf Petra, aki azóta velünk van. Azt látni kell, hogy szociális munka nélkül nincsen
gazdasági eredmény egy ilyen kis településen. A segítő szakma jelenléte nélkülözhetetlen. A
közfoglalkoztatásban munkaerő-piaci eszközként kizárólag a munkatapasztalat-szerzés kap helyet.
Időnként van benne képzés, de a szociális munka jellemzően nem fér bele.
Ezt a programot két további nagy uniós támogatás követte. Ezek megírása, összeszervezése révén
kezdett el dolgozni Gyulajon Sej Gábor Leó barátom, aki azóta a helyi fejlesztések egyik motorja,
kulcsszerepe van a stratégiai döntések meghozatalában. Ő a helyi termékeink előállítását és
értékesítését végző, de egy sor társadalmi funkciót is ellátó Hetedhét Határ Szociális Szövetkezet
igazgatóságának elnöke.
A Komplex Telep-program kifejezetten szociálismunka-központú volt, közösségi házat építettünk,
szociális szolgáltatásokat vezettünk be, tanfolyamokat indítottunk. Meg lehetett mutatni a
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gyerekeknek egy sor olyan dolgot, amit nem láttak az életben. El lehetett hozni őket állatkertbe, s
végre jutott pénz nyári táborra. Gyulajon talán 20 éve nem voltak táborok, a projektek segítségével
újra visszahoztuk ezt a gyerekek életébe.

Gyerekek a közösségi házban. Fotó: Fejér János
Pályázati forrásból felújítottuk és kibővítettük az óvodát – szerencsére annyi gyerek van, hogy már
nem fértek el. Megújultak a közterek, a templom kivételével minden középületet fel tudtunk
valamennyire
újítani.
Amikor elkezdődött a szabadföldi zöldségtermesztés, komoly célkitűzés volt, hogy a falu konyháját el
kell látni saját termelésű zöldséggel. Elég hamar sikerült, sőt, többletet is termeltünk, előrevetítve,
hogy üzemet fogunk építeni. Ez végül a másik projekt keretében valósult meg: növénytartósító
üzemet és módszertani központot építettünk, majd húsfeldolgozó üzem is létesült, mely szociális
szövetkezetként működik. A fejlesztésekről nemrég négy kisfilmet is készítettünk Gyulaj egy éve
címmel, melyek évszakonként mutatják be a változásokat.
Cikkünk hosszabb verziójában további részleteket olvashat a szociális szövetkezetről és a projektek
szervezeti hátteréről.
Merre tovább Gyulaj?
Most három nagy fejlesztési irányt látok. Az egyik a helyi gazdaságfejlesztés, beleértve a
közfoglalkoztatást is. Ahhoz, hogy a falu közössége és az intézményei erősödjenek, anyagilag stabil,
polgárosodó lakosságra van szükség, amihez munkahelyeket kell teremteni, a versenyszférához kell
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minél több szállal kapcsolódni. A képzések, a szociális munka és a munkatapasztalatok erősítése
meghozza a maga gyümölcsét. Idén év elejétől például több mint ötvenen el tudtak kerülni a
szomszédos Tabra egy gyárba dolgozni, s valószínűleg még többen mehetnek. Ennek Gyulaj életében
felbecsülhetetlen értéke van.
A második terület a szociális munka – a közösségfejlesztés és az oktatás ügyei. A harmadik nagy pillér
pedig a lelki megújulás. Ez a legkevésbé látványos – nincsenek materiális beruházások, de nagyon
fontos, hogy visszahozzuk az emberek életébe a hitet és az erkölcsöt. Ebből a szempontból nagyon
sokat nyerünk azzal, hogy 2015. szeptember 1-től az óvoda és az iskola működtetését a Máltai
Szeretetszolgálat vette át. Gyulaj egy fiatalodó falu: elég sok gyerek van, számukra muszáj olyan
jövőképet mutatni, ami több annál, hogy végezzék el az iskolát, hogy majd dolgozhassanak – erkölcsi
tartást, szilárd értékrendet is kell nekik tanítani. A keresztényi viselkedést és szemléletmódot kell
meggyökereztetni a családok életében. Van főállású hitoktatónk, akit az egyházmegye fizet. Egyre
többen járnak templomba, havonta van iskolai mise is. Ha nem lesz lelki megújulás Gyulajon, akkor
hiába dolgoztunk.

Fociedzés a Máltai SE keretei között. Fotó: Fejér János
A Gyulaj-projektből össze lehet állítani olyan programcsomagot vagy jó gyakorlatokat, melyek más
településen is alkalmazhatóak?
Lehet, de nem egyszerű. Azt gondolom, hogy minden település egyedi, nincs olyan, hogy "a" magyar
vidék vagy "a" magyar falu. Vannak közös vonások, van közös sorsunk, de ezeket nem lehet konkrét,
közös cselekvésre lefordítani, csak azt az egyedi helyzetet, amit az adott település éppen megél.
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Ami a Gyulaj-programot illeti, egyrészt, meg tudjuk mutatni, hogy egy ilyen nehéz sorsú településen
is van remény, lehet eredményeket elérni, csak dolgozni kell érte. Innentől kezdve nem lehet
mondani, hogy "itt úgysem lehet semmit csinálni", mert ha Gyulajon lehetett, akkor máshol is lehet.
Másrészt, a Gyulaj-programot módszertanilag is érdemes átvilágítani: mit és hogyan oldottunk meg
vagy próbálunk megoldani.
Cikkünk hosszabb verziójában bővebben olvashat a Gyulaj-projekt jó gyakorlatairól és arról, hogy
ezek a tapasztalatok miként segíthetik más települések fejlődését.

Gyulajról kitekintve miben látod a magyar falvak legnagyobb problémáját?
Nehéz megfogalmazni, de az a tapasztalatom, hogy ezekben a településeken kevés a mozgás – kevés
dolog történik az emberekkel a hétköznapokban, gazdasági, kulturális és közösségi értelemben
egyaránt. S ebben látok óriási különbséget város és falu között. A városban sűrűbb minden. Nem
kéne ennek így lennie, régen falun is megvolt az élet rendje, a maga sűrűsége.
A következő probléma, hogy messze van a gazdaság az emberektől. Egyrészt abban az értelemben,
hogy a mezőgazdaság teljesen elidegenedett a falvainktól. A földek megművelése már nem szolgál
közösségi vagy településfejlesztési célokat. A nagyüzemi mezőgazdasági struktúra a helyi
hagyományokra, szociális igényekre és infrastrukturális adottságokra való tekintet nélkül gyalulja le a
magyar vidéket búzával, kukoricával, napraforgóval, mert erre van kereslet, meg ehhez értenek.

Dr. Németh Nándor geográfus, területfejlesztési szakember. A főként vidékfejlesztéssel és
regionális elemzésekkel foglalkozó Pannon.Elemző Iroda ügyvezető igazgatója, a Hétfa
Kutatóintézet egyik alapítója. 2013 óta a Magyar Máltai Szeretetszolgálat programkoordinátora,
a Dél-dunántúli Régió régióvezető-helyettese. 2007 óta a szülőfaluja, Gyulaj fejlődéséért dolgozó
Gyulajért Alapítvány kuratóriumának tagja, Balipap Ferenc örökébe lépve ma már elnöke.
Felsőfokú tanulmányait az Eötvös Loránd Tudományegyetemen folytatta, terület- és
településfejlesztési geográfusként végzett, majd társadalomföldrajzi-regionális tudományi doktori
fokozatot szerzett. A doktori iskola után öt évig tudományos segédmunkatárs az MTA
Közgazdaságtudományi Intézetében. Számos tanulmány szerzője, rendszeresen publikál
szaklapokban.

Amit ma Magyarországon mezőgazdaság címszó alatt végzünk, nem más, mint egy önfelszámoló
gazdasági módszertan. Egy kaptafára megy a nagyüzemi termelés, akárcsak a földalapú támogatások,
amit mindenki megkap, aki használja a földet, függetlenül attól, hogy mire használja. Ez nagyon nagy
baj. Például Gyulaj környékén potenciálisan világszínvonalú gyümölcstermesztő helyeken kukoricát
termelünk. Egyrészt tönkremegy a talaj, másrészt egy hektár kukoricából keletkezik talán százezer
forint nyereség, és nem adtam munkalehetőséget, csak egy traktorosnak. Egy hektár kajszibarack
pedig - jó körülmények között - termel két-két és fél millió forintot, és idénymunkát adott számos
embernek. Ráadásul egy gyümölcsös családi vállalkozásban is értelmesen üzemeltethető.
Nemcsak a mezőgazdaság, hanem a városi gazdaság is elidegenedett a falutól. A falusi gyerekeknek
például nincs tapasztalatuk arról, hogy milyen egy ipari üzem, ott hogyan lehet munkát vállalni. Ezért
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a pályaválasztásuk rettenetes szűk mezsgyén mozog. Nincs fogalmuk a szakmákról, nem ismerik a
lehetőségeiket és ezért azt sem tudják, hogy mihez van tehetségük. Véletlenszerű sodródás van, abba
az iskolába mennek, amelyik épp közel van. Gyulajról régebben minden fiú kőműves meg festő lett, a
lányok pedig többnyire be sem fejezték az iskolát. Eközben a Dunántúlon ma már komoly
munkaerőhiány van, az ipari cégek ezrével keresnek embereket segéd- és betanított munkára, lásd
Gyulaj aktuális esetét a tabi vállalattal.

Szabó Gellért azt mondta a vele készített interjúban, hogy szerinte a magyar vidék egyik
legfontosabb erőforrása a közösségi erő. Egyetértesz ezzel?
Szentkirály és a hozzá hasonló falvak – ahol van közösség és vannak hagyományok, amelyek
összetartják a települést – rendkívül szerencsés helyzetben vannak. Ezzel szemben számos
településen teljesen eltűnt a közösség, s nincsenek gyökerek, amikhez vissza lehetne nyúlni. Olyan
mély a szegénység és a reménytelenség, hogy teljesen befelé fordulva élnek az emberek, a
szomszédsági kötelékek is szétestek. Sajnos Gyulaj is ebbe az irányba tartott évekkel ezelőtt. Ezeken a
településeken elsőként fel kell éleszteni a közösségi tudatot, újra kell tanulni az egymásra figyelést. Ez
évekig is tarthat. Arról nem is beszélve, hogy le kell bontani az etnikai határokat, ami tovább nehezíti
a helyzetet. Összességében egyetértek Gellérttel – bár minden magyar falu olyan lenne, mint
Szentkirály. Sokkal jobban állnánk.

Milyen lesz a magyar vidék 25 év múlva? Optimista vagy pesszimista jövőképet festenél?
Hiszek abban, hogy nem baj van, hanem feladat, és hogy van a vidéknek megújuló képessége. Persze
rengetegfeltétele van annak, hogy ez egy pozitív kimenetű történet legyen. Két dolgot emelnék ki.
Amíg a mezőgazdasági nagyüzemeket nem tudjuk rávenni, hogy lépjenek ki a jelenlegi zárt, monoton
és elavult gazdálkodási rendből, addig nem fog megújulni a magyar vidék, hiszen ezek uralják az
erőforrások jelentős részét. Ezért a kisebb, de innovatív, több értéket termelő, több munkát adó
üzemek nem tudnak a kellő mértékben növekedni. Meg sem tudják közelíteni üzemméretben azt a
szintet, amit mondjuk a személyi állományuk, a piacaik vagy a bejövő alapanyag mennyisége lehetővé
tenne.
A másik a szolidaritás. Ha az országon belül, különösen a magyar vidéken belül nem erősödik a
szolidaritás, nem fogunk tudni előremenni. Azt szoktam mondani, egyetértve Ferenc pápával, hogy
nem az ember van a gazdaságért, hanem a gazdaság van az emberért. Az ember nem erőforrás,
hanem az élet csodája – azért történik minden, hogy boldog legyen és a maga teljességében, emberi
méltóságában tudjon élni, kiteljesedni. A gazdaságnak ezt kell szolgálnia. Mindezt pedig hétköznapi
dolgokra kell lefordítani. Ha továbbra is a pénz mozgat mindent, s embertársainkra, mint
szükségtelen feleslegre tekintünk, akkor nem fog javulni a helyzet. Ma a kiselejtezés kultúrája
uralkodik, de azok a családok, azok a falvak is az életünk részei, amelyekre ma látszólag nincs szükség.
Az egymásra figyelést, az emberi méltóság mindenek feletti tiszteletét kell visszahozni az életünkbe.
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A Balaton saját hangja
SZERZŐ: ORBÁN DOROTTYA ÉS SAFFER ZSUZSANNA
Magyar tenger sorozat, 2016. 09. 26.
A Balaton elmúlt évtizedeire valaki nosztalgiával gondol vissza, valaki elutasítással. A német
turistáknak felszolgált hekk sokaknak valóban a balatoni nyarat idézi, de vannak, akik úgy
gondolják, hogy a balatoni turizmusnak egyedibbnek, igazán balatoninak kellene lennie. Számos
érték és lehetőség rendelkezésre áll a régióban. Hogyan lehet ebből saját hangja a Balatonnak?
Mitől válik balatonivá valami? A választ néha magától értetődőnek gondoljuk: a hal attól balatoni,
mert a tóban fogják ki vagy ott őshonos. A bor pedig attól, mert a Balatonnál készül. De mi történik
akkor, ha egy balatoni strandon olyan ételt szolgálok fel, ami a világ bármelyik pontján, hasonló
formában és ízzel kapható? A balatoni vendéglátás is elsősorban attól balatoni, mert a tó partján
történik? Vagy másként is megragadható a balatoni jelző? Egyre többen gondolják úgy, hogy a
Balaton ennél többet érdemel és többet is tud, legyen szó egy különleges, máshol nem kapható
alapanyagról, vagy egy olyan élményről, ami csak a tó partján tapasztalható meg.
Mindenben a saját identitásunk
Bezerics Dániel, a Bezerics Borászat
vendéglátóhelyeinek vezetője szerint meg
kellene fordítani a balatoni vendéglátás
logikáját. Hosszú évtizedekig az itt lévő
vendégkört akartuk kiszolgálni. A ’80-as
évektől a 2000-es évek elejéig tartó német
turistadömping idején németekké váltunk,
majd az orosz vendégek áradatában az ő
képükre formálódunk. „Az ideérkező tömeg
sosem tudatos tervezés vagy marketing
stratégia eredménye volt – azért jöttek, mert
közel voltunk, mert olcsók voltunk. Ki volt
jelölve az út, emiatt sosem tudtunk igazán
fejlődni”- mondja.
Hasonlóan vélekedik a csopaki Márga Bisztró
házigazdája, Deli János is. „Azt gondolom,
hogy az utóbbi 10-15 évben a szolgáltatók
miatt nem fejlődött a térség. Van egy komoly
zárkózottság az itt élőkben, nehezen fogadják
be az újat. Ferdén néznek arra, aki mást
csinál, mint ami az elmúlt 20 évben
megszokott volt. Nehéz kiszabadulni a
fürdőbörtönből.”

41

Bezerics Dani. Fotó: Feelusion
A Bezerics család generációk óta foglalkozik borászattal. „Az ember a szőlőt nem örökli, hanem
előlegbe kapja az utódaitól. Ezen a vidéken mindenkinek volt szőlője, s nem adta el – meséli
Bezerics Csaba, aki a borászatért felel. Fia, Bezerics Dani pedig a marketinget és a vendéglátást
irányítja: a keszthelyi Libás Strand melletti és a balatonboglári Paletta Bisztró, a keszthelyi
Télikert, valamint részben a badacsonyi Kishableány – néhány hely a Bezerics vállalkozások közül.
Húga, Dóri most fejezte be a mesterképzését Dániában, s a szakmai gyakorlat után ő is a családi
vállalkozásban fog dolgozni.
Új dolgokba kell fognunk, ha annyit akarunk kihozni a Balatonból, mint az olaszoknak sikerült a
Garda-tóból. „Minőségorientált szemléletre kell áttérni, melynek lényege, hogy legyünk
megbízhatóak, egyediek és különlegesek – mindenben a saját identitásunk bújjon meg” – vallja
Bezerics Csaba, a Bezerics Borászat vezetője. „Most csak futunk magunk után, de ennél sokkal
értékesebb a Balaton. Meg kell találnunk a saját hangot, magas színvonalú szolgálatásokat kell
létrehoznunk, s erre a kínálatra kell vendégkört építenünk” – teszi hozzá fia.

Ne kínáljuk mindenhol ugyanazt!
Külföldön sokak fejében a Balaton egyenlő egyetlen kis tóparti településsel, amit a magyarok sokszor
emlegetnek. Feltéve, ha van egyáltalán tudomásuk a Balatonról. Hogyan kell eljutni a Balatonhoz?
Mit vigyek? Mit lehet ott csinálni? Hangzik a sok kérdés azoktól, akik Magyarországon járva úgy
döntenek, ellátogatnak a tóhoz. A válasz pedig mindig ez: attól függ, pontosan hova. A probléma
természetesen nem az, hogy külföldön nem ismerik a Balaton helyrajzát és nagyságát – hiszen mi
sem feltétlenül vagyunk tisztában a Garda-tó viszonyaival –, de azt jól példázza, hogy a balatoni
turizmusra még nem jellemző a változatosság, a sokszínűség hangsúlyozása. Holott a tó és a környék
adottságai eltérőek a déli és északi parton, a keleti és a nyugati medencében, a városokban és a kis
településeken.
Beszélgetéseink során kiderült, hogy a balatoni vállalkozók ezt a sokrétűséget tartják a régió egyik
erősségének, ami egy összehangolt, akár nemzetközi marketing stratégia alapját is képezhetné. „Nem
kell mindenkinek ugyanazt csinálni, hiszen annyira sokszínű a mi Balatonunk. A fejlesztéseknél is ezt
kellene szem előtt tartani”- mondja Rádóczy Andrea a füredi Silverine Lake Resort Hotel tulajdonosa.
Köteles Zsolt, a Horváth-Ház Borgaléria vezetője az osztrák síparadicsomok kommunikációját tartja jó
példának. „Vannak helyek, melyek a gazdagabb rétegeket célozzák, s vannak, akik a családosokat,
máshol pedig a kevesebb pénzből bulizni vágyó fiatalokat. Szerintem ugyanilyen tudatosan és
összehangoltan kellene a régiót reklámozni.”
2015 elején nyitotta meg Deli János a csopaki Márga Bisztrót a Szita-hegyen a Szent Donát Pincészet
mellett. „A márga az egyik alaptalaj Csopakon, a névért csupán le kellett hajolni, minden itt van
alattunk” – meséli a tulaj. Regionális bisztró konyhát működtetnek, igyekeznek mindent a közelből
beszerezni.
A balatoni régió fejlődéséhez sok lehetőség adott. Egyrészt – ahogy arról a sorozat korábbi cikkeiben
is szó volt – több mint egy gigászi strand, ahol csak a nyári melegben van mit csinálni. Másrészt a
környék természeti és kulturális sokszínűsége megengedi, hogy egyes részeken a balatoni vidék
különböző arcait hangsúlyozzák, ahelyett, hogy mindenhol ugyanazt kínálnák.

42

Hot dog helyett vízi kutya
A sokszínűség többféleképpen megjelenhet. A gasztronómiában a helyi alapanyagok felhasználása
lehet az egyediség egyik záloga. A köveskáli Káli Art Inn vendégház például szinte minden
alapanyagot a környékről szerez be. A helyi termelők jó híre leginkább szájról szájra terjed, ha valaki
finom sajtokat készít egy közeli településen, arról úgyis hamar tudomást szereznek az emberek.

Hangulatkép a Káli Art Inn teraszáról. Fotó: kaliartinn.hu
A Balatoni Kör tavaly elindított Beach Food Balaton programja is a környékbeli alapanyagokból, helyi
hagyományokra alapozó strandételeket népszerűsíti. Az a célja, hogy a világon bárhol kapható
gyorsételek helyett valami igazán balatonit fogyasszanak a vendégek. A keszthelyi Paletta Bisztróban
vagy a badacsonyi Kishableányban például a hamburger helyett bazaltburgert, a hot dog helyett vízi
kutyát kínálnak. A Cézár salátát Római salátává keresztelték át, a hozzávalókat környékbeli gazdáktól
szerzik be. „A lényeg, hogy ahhoz nyúljunk, ami hiteles, és amihez megvan a muníciónk. Jó
hagyományaink vannak, nem kell attól félni, hogy a saját gondolatiságunkat fogalmazzuk meg
ezekben az ételekben” – hangsúlyozza Bezerics Dani.
Nem arról van szó, hogy a lángos-hekk hagyományt felejtsük el. A cél az, hogy a megszokott, bevált
strandételeket minőségi hozzávalókból és kreativitással kínálják, s hogy a csúcsgasztronómia és a
mindenhol kapható kommersz mellett legyen harmadik lehetőség. „Legyen benne egy kis finesz, egy
kis tartalom, egy kis helyhez való kötődés” – mondta Laposa Bence a vele készített interjúban.

Lehetőségekből nincs hiány
Nemcsak a gasztronómia tud ilyen módon balatonivá válni. A tó keleti medencéje például kiválóan
alkalmas a különböző vízi sportokra, ott lehetne erre építeni. A városok profilja is kétségkívül eltérő:
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másért megyünk Balatonfüredre, másért Keszthelyre és másért Siófokra. Ez így van rendjén. Éppen
ezért nem baj, ha különböző helyek különböző vendégköröket céloznak meg.
A köveskáli Káli Art Inn szálloda eredetileg művésztelepként működött, erről tanúskodik a rengeteg
olajfestmény a falakon. Az eredeti 17-18. századi épületeket és bútorokat megtartva alakították át
szállodává és vendégházakká, illetve az egyhektáros parkot is tovább szépítették. Éttermükben a Kálimedencéből származó termékekből készítenek mindent.
Fontos felismerni az eltérő igényeket és lehetőségeket, és nem feltétlenül mindenkinek ugyanazt
kínálni. Vannak, akik hajlandóak akár egy őszi vasárnap elutazni a tóhoz egy jó ebéd és egy délutáni
séta vagy vitorlázás miatt. Deli János szerint vendégeinek fele szinte be sem teszi a lábát a Balatonba
és csak szeptembertől júniusig jár a tóhoz. Mások maradnak a megszokottnál, s ragaszkodnak a
standhoz és a lángoshoz. Az újítások mellett nem szabad a Balaton ismerősebb arcát elfelejteni, vagy
a régiót egy elit hellyé tenni. A Balaton kínálta rengeteg lehetőség tudatos kihasználása a lényeg,
akkor pedig mindenki megtalálja a neki tetszőt. „Itt rengeteg érték van, csak nem használjuk eléggé.
Angliában fele ennyi adottság van, mégis hol tartanak? Van egy elhagyott falusi viskó, ahol
Hemingway kétszer ivott és egy sikeres sztorit építenek köré” – teszi hozzá Deli János.

Lassan, de biztosan
A régió identitásának megtalálása, sokszínűségének kihangsúlyozása nem megy egyik napról a
másikra. A gasztronómiát tekinthetjük a „saját hangra találás” zászlóshajójának. Európában, például a
sokat emlegetett osztrákoknál is hasonló folyamatoknak lehettünk szemtanúi. Bár itthon a változás
némileg eltérő utat választott magának. „Érdekes, hogy nálunk fentről indul a változás. Például egy
séf, aki csúcskategóriás étteremben dolgozott hosszú ideig, ott tanulta meg a szakmát, később nyit
egy hamburgerezőt, ugyanolyan szellemben, ugyanolyan minőséggel” – vélekedik Dobai András, a
Kredenc vezetője. Európában pont fordítva van: ott a jó vendéglőkből lesznek a kiemelkedő
minőségű helyek. Az európai modell szerencsésebb, hiszen a prémium kategóriában sokkal
kevesebben
vehetnek
részt.
Lassan, de biztosan haladunk – a mi modellünk is működik, csak több idő és kitartás kell hozzá. A
lehetőségek adottak, ambíciónak és kreativitásnak sem vagyunk híján. Közös gondolkodás,
összehangolt fejlesztések mentén kell megtalálni a Balaton megannyi saját hangját.
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Debrecen - Egy vargabetű lezárása
SZERZŐ: BARANYAI ZSOLT
Főtér sorozat, 2016. 11. 11.
Amikor az ezredfordulón megújult Debrecen főtere, az átépítés egészen radikálisnak tűnhetett –
pedig a város valójában csak visszakapta a központját, néhány évtizednyi kitérő után.

Forrás: Wikimedia Commons – Jerzy Kociatkiewicz

Debrecen többször volt már magyar főváros, most is az ország második legnagyobb városa.
Jelentőségének megfelelően szinte mindenkinek vannak róla benyomásai, hiszen a Nagytemplom, a
Nagyerdő, a DVSC, az Aranybika Szálloda vagy újabban a MODEM mind olyan intézményekhelyszínek, amiket az egész országban ismernek.
Közismert hely Debrecen központja is, mindenekelőtt a Piac utca–Kossuth tér tengely. Itt került sor az
ország egyik első olyan köztérmegújítási programjára, ami igazán látványos módon, radikális
beavatkozással alakította át egy jelentős város központját. A város szimbóluma, a Nagytemplom előtt
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fekvő központi tér (a Kossuth tér) és az ahhoz vezető út (a Piac utca) 50-100 méter széles köztereiről
az ezredfordulón kitiltották a forgalmat, és a négy-hat sávos utak helyére térkő, szökőkutak, fák és
virágágyások kerültek.

Debrecen belvárosa. Sárgával kiemelve a rehabilitált főtér (Kossuth tér és Piac utca), kékkel kiemelve
a főutca (Piac utca és Petőfi tér), zölddel kiemelve a keleti kiskörút, narancssárgával kiemelve a –
részben elkészült – nyugati kiskörút, barnával kiemelve a nagykörút látható. Alaptérkép forrása:
Google Maps

A város részben halmaz-, részben koncentrikus szerkezete (kusza, a hajdúvárosokat idéző utcák,
amiket rendezett sugárutak és körutak foglalnak rendszerbe) egyértelművé teszi, hogy a
Nagytemplom előtti Kossuth tér szolgál Debrecen főtereként. Az oda vezető Piac utca neve pedig
afelől sem hagy kétséget, milyen módon alakulhatott ki ez a főtér.
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A Kossuth tér 1912-ben, illetve 1935-ben. Forrás: Fortepan

A főtér 2000-2001-es újraértelmezése kapcsán fontos kiemelni, hogy a Kossuth tér és környéke
életében épp a közúti csomóponti lét jelentett átmeneti állapotot: új- és modern kori története
zömében piactér, illetve reprezentatív dísztér volt. A Piac utcát már a XIX. század végén többszörös
fasorok, virágágyások tagolták, és kialakításának az ott vezetett villamos is integráns része volt.
Mindezen a második világháború sem változtatott érdemben (inkább délebbre, a vasútállomás
környékén okozott kiterjedt károkat), a főtérkörnyék tagolt, parkos jellege egészen a hatvanas évek
legvégéig fennmaradt; mint az archív fotókon is látható.

A Kossuth tér 1955-ben és 1965-ben. Forrás: Fortepan
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Ekkor, a motorizációra reagáló kortárs városépítési elképzeléseknek megfelelően, egy többsávos főút
lett belőle, hasonló képet alakítva ki a Nagytemplom előtt is, mint amilyen ma a Piac utca délebbi,
forgalomcsillapítatlan szakaszain található. Maga a Kossuth tér a hetvenes évekre ezzel drasztikusan
átalakult: a Nagytemplom bejárata elé négy forgalmi sáv került, akárcsak a tér keleti oldalára. Csupán
a nyugati oldalon maradt meg egy kisebb, parkos zárvány a Kossuth-szobor körül. A tér új
nevezetessége a „halálkanyar” lett: az éles forduló, amit a délről nyugatra (és viszont) kanyarodó
buszjáratok tettek meg, általában sokkal gyorsabban, mint amit az álló utasok helyesnek gondoltak
volna.
A motorizáció effajta városépítészeti leképezése nem korlátozódott a főtérre Debrecenben. A
hetvenes években hasonló tervek szerint készült el a szűken vett belvárost elkerülő keleti kiskörút is:
nem a főtér tehermentesítése volt a cél, inkább az, hogy nagyobb felületet jusson az átmenő
autóforgalomnak. A városközpont forgalmának csökkentése csak évtizeddel később merült fel, és
2000-ben vált cselekvéssé: ekkor kezdődött meg a főtér átalakítása.
A teljes Kossuth tér, a Kálvin tértől a Kossuth utcáig, sétálóövezetté vált, kizárólagos gyalogos-,
kerékpáros- és villamosforgalommal. A tér több szökőkúttal gazdagodott és teljesen átjárhatóvá vált;
egyebek mellett megszűnt a Nagytemplom forgalmi elzártsága is. A parkosítás ugyan nem érte el a
hetvenes évek előtti szintet, de cserébe a megújult téren szinte bármilyen program és rendezvény
elfér, helyreállítva a tér reprezentációs szerepét. A környék újra találkozóponttá, szabadidős
helyszínné tudott válni, a harmincéves vargabetű véget ért.

A Kossuth tér az 1970-es években és 2012-ben. Forrás: Méliusz Juhász Péter Könyvtár, illetve
pixabay.com – NadasIldiko
A tagadhatatlan hasznokon felül azonban felmerültek jelentős aggályok is a főtér megújításával
szemben. Ezek elsősorban az ott kialakult főútvonal kapacitásáról szóltak: Debrecen életében az
eltelt évtizedek alatt fontossá vált az említett kétszer két sáv – még akkor is, ha közvetlenül a
Nagytemplom bejárata előtt haladtak el. A már régóta tervezett, helyettesítő szerepű nyugati
kiskörút csupán évtizedes eltolódással készült el: első szakasza 2012-ben, második szakasza 2015-ben
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épült meg; harmadik, befejező szakaszának céldátuma 2019. Nem egyértelmű, hogy a város kialakult
szövetét sok helyen átmetsző, gyakran tűzfalakra néző út mennyire lehet szerves része a városnak,
építése inkább utólagos kompenzáció a főtéren elvett sávokért. Igaz, a Piac utca teljes egészének –
régóta tervezett, a Nagytemplomtól a vasútállomásig tartó – sétálóutcává alakítása esetén jóval
égetőbb szükség lesz, hogy készen álljon a teljes nyugati kiskörút.

A nyugati kiskörút első szakaszának egy részlete: a Tisza István utca – Bajcsy-Zsilinszky utca
kereszteződése. Forrás: Google Street View, 2014. júliusi állapot

Érdekes kérdés, hogy melyik választás lehet szerencsésebb, lehet-e egyáltalán dönteni a kettő között:
ha egy város előbb épít közösségi teret és azután pótolja a közúti kapacitást; vagy ha csak akkor nyúl
forgalomcsillapító eszközökhöz, ha már rendelkezésére áll a kapacitás kiváltása? Valószínű, hogy erre
csak értékalapú válasz adható, hiszen az olyan jellegű hasznok, mint amilyet Debrecenben a főtér
identitás- és közösségépítő elemét, imázsjavító hatását nehéz lenne objektíven forintosítani.
Vitathatatlan viszont, hogy Debrecennek óriási idegenforgalmi és élhetőségi előnyt adott, hogy
relatív korán, nagyon jól látható módon fejlesztette a központját. Az így szerzett előny idővel
bizonyára elkopik, főként mióta az ország más nagyobb városai is hasonló módon megújultak – de ez
nem csökkenti a korai beavatkozás melletti döntés értékét. Amit most, másfél évtized távlatából már
kifejezetten nehéz volna kikezdeni.
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A szegények gazdálkodása
SZERZŐ: BALÁS GÁBOR
Tudósok sorozat, 2016. 12. 24.
„Kísérlet arra, hogy elmondjuk, hogyan élnek a szegények.” – olvasható a most megjelent A
szegények gazdálkodása című könyv fülszövegében. A kötet legfőbb üzenete, hogy a szegénység
elleni harcban a különböző eszmék diskurzusa és a „hitviták” közepette ne feledkezzünk meg arról,
hogy a történetek főszereplői hús-vér emberek, és hogy végső soron az ő döntéseik, az ő sorsuk áll
a középpontban. A Banerjee és Duflo kutatópáros először 2011-ben megjelent kötete – eredetileg
Poor Economics címmel - több mint tíz év kutatási tapasztalatát sűríti magába, melyet idén
karácsonykor végre magyarul is kezünkbe vehetünk.
Amikor ezt a cikket egy jól fűtött budapesti kávézóban írom, velem szemben az UNICEF plakátjai
kérik, hogy legyek részese a gyermekbénulás elleni nemzetközi küzdelemnek. Karácsonykor mindenki
egy kicsit fogékonyabb az elesettek sorsának megsegítségére. De vajon elgondolkodunk-e azon, hogy
mit lehetne tenni azért, hogy ne csak karácsonykor enyhítsünk sorsukon, és maga a mélyszegénység,
a nyomor is visszaszoruljon a Földön vagy akár csak hazánkban?
Hogyan lehetséges, hogy az a sok erőfeszítés és támogatás, a segélyprogramok, a felzárkózási
programok, a nemzeti és nemzetközi erőfeszítések ellenére még mindig nagyon sokan élnek fedél
nélkül vagy olyan lakásokban, ahol nincs áram, nincs egészséges ivóvíz, nincs fűtés. Hogyan
lehetséges, hogy még mindig sokan éheznek, sok ma születő gyermek várhatóan fele annyi ideig él,
mint az én vagy az Ön gyerekei? Miért van az, hogy sok gyerekről már születésekor tudhatjuk, hogy
sosem fog szakmához jutni és így soha nem kaphat munkát? Hogyan lehetséges, hogy a világon több
milliárd ember naponta kevesebb, mint egy dollárból (napi 300 forint) kell, hogy megéljen? Miért
nem vagyunk képesek legalább az ilyen nyomorban élők életét megváltoztatni?
Abhijit V. Banerjee és Esther Duflo erre a kérdésre keresi a választ most magyarul is megjelent
könyvében. Megoldásuk a kérdésre tulajdonképpen egyszerű és mellbevágó. Miközben hatalmas
vitákat folytatunk arról, hogyan lehetne hatékony segélyprogramokat indítani és sokszor
vitapartnereinket nem kímélve kardoskodunk egyik vagy másik megoldás mellett, valójában alig
tudunk valamit arról, hogy miként is élik meg a segítési szándékunkat azok, akikért e programok
születnek.
Programjaink elméleteken, modelleken, a legszegényebbek viselkedéséről szóló feltevéseinken
alapulnak, de valójában nem ismerjük ezeket az embereket. Magunkból kiindulva próbáljuk az ő
életüket elképzelni, ami nagyon félrevezető. A szerzők nem mondják ki, de éreztetik az olvasóval,
hogy inkább a magunk igazáért küzdve, mintsem az ő felemelkedési esélyeikért harcolva vitázunk,
miközben elfelejtjük, hogy a programoknak nem csak tárgyai, de alakítói is azok az emberek, akiknek
a segítséget nyújtjuk.
Tegyük vissza az embert a programokba!
Lássunk néhány példát a könyvből! A legtöbb ember fejében a nyomor és az éhezés
egybekapcsolódik. A FAO 2009-es jelentése szerint egy milliárd ember éhezik a világon. A sokkoló
hírre világszerte olyan programokat indítottak a kormányok és a nemzetközi szervezetek, amelyek a
legalapvetőbb élelmiszerhez próbálja hozzásegíteni a mélyszegénységben élőket. Ezek a programok
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vagy az alapvető élelmiszerek árának csökkentésével vagy ingyenes élelmiszercsomagok juttatásával
dolgoztak. (Az európai unió jelenleg is futó 2014-2020-as támogatási időszakában minden országban,
így hazánkban is el kellett készíteni a rászoruló emberek támogatására szolgáló programot, amelyben
uniós forrásból élelmiszert juttatnak el a leginkább nélkülözőknek.). Vannak, akik azt gondolják, hogy
ha a mélyszegénységben élők többet ennének, akkor képesek lennének jobb teljesítményre és egy
pozitív spirálba kerülve elindulnának a felemelkedés útján.
Azt gondoljuk, hogy, ha támogatást adunk annak, aki éhezik, akkor azt élelmiszerre költi. De nincs így!
A kutatások szerint, ha az éhezőknek pénzt adunk annak legfeljebb kétharmadát költik élelemre. És
ami még mellbevágóbb, hogy nem vesznek belőle több kalóriát, amit az éhség csökkentésének
gondolnánk, hanem elég nagy arányban inkább finomabb ételekre, vagy, ahogy a szerzők
fogalmaznak, finomabb kalóriára költik ezt a pénzt is. Ennyire irracionálisak lennének a
mélyszegénységben élők?
Újabb kutatások rámutattak, hogy a mélyszegénységben élők nem kalóriában szenvednek hiányt,
hanem inkább nyomelemekben szegény a táplálkozásuk. Számos esetben belátható, hogy még a
legkevesebből élők is hozzájuthatnának a napi ételszükségletükhöz. A könyv példája szerint a Fülöp
szigeteken napi 21 centből, kb. 60 forintból tápláló és nyomelemekben kielégítő élelmiszert
vehetnének magukhoz a mélyszegénységben élők. Mégis miért nem teszik? Ennyire irracionálisak a
szegények? Bizony nem! Ez a 21 centes menü csak tojást és banánt tartalmaz. Önök szeretnének
huzamosabb ideig banánon és tojáson élni? Ugye, hogy nem! És mennyi más fontos dolog is van egy
éhező ember életében, mint az élelmiszer. Például neki is ugyanúgy fontosak az ünnepek, amelyek
akár átmenetileg feledtethetik vele nehéz helyzetét.
A szegényeket segítő programokra gyakran úgy tekintünk, mint az előrelépésüket támogató
befektetési segítségre. Aki befektet, az a jövőbe néz, a jövőben szeretne a ma erőfeszítéseiből jobban
élni. Hogyan gondolhatna valaki a jövőre, ha a holnap, sőt a ma túlélése a fő problémája? Hogyan
bízzon valaki a jövőbeni hozamban, ha sem neki, sem a környezetében lévőknek sincs olyan
tapasztalata, hogy ha ma befektet, félretesz, a finom helyett a többet eszi, hogy erősebb legyen az
majd akkor évekkel később sikeresebb lesz? Ha van még benne remény, megteszi. De mi van, ha
valakiben nincs már meg a remény? Tudunk-e reményt, hitet adni a programjainkban? Milyen
ösztönzőket kell ahhoz a programokhoz tenni, hogy a legrosszabb helyzetben lévők megtegyék
azokat a befektetéseket, amelyeket a napi megélhetésükért dolgozva egyébként nem tennének meg.
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Forrás: pixabay.com
Lássunk egy másik példát! A mélyszegénységben élők várható élettartama lényegesen alacsonyabb,
mint a jóléti államokban segélyprogramokat tervező szakembereké. A kutatók megfigyelték, hogy ha
a nyomorban élő emberek eljutnak orvoshoz, akkor sokkal nagyobb valószínűséggel kapnak
antibiotikumot, mintha Ön vagy én orvoshoz fordulunk. Hiába tudjuk, hogy a vírusok ellen leginkább
az immunrendszerünk megerősítése és a védőoltások segítenek, a szegényeket nem küldheti haza
úgy az orvos, hogy igyon sok folyadékot, pihenjen és csillapítsa a lázat, majd elmúlik. Ön és én talán
elhiszem az orvosnak, hogy az, hogy nem adott nekem orvosságot a vírusos fertőzésre, nem azért
van, mert nem foglalkozott velem, hanem azért, mert a betegség természetéhez ez az illeszkedő
gyógymód. Mi elfogadjuk, mert hiszünk az orvosban, hiszünk azokban az intézményekben, amelyek
minket körülvesznek. De ha nem hinnénk benne, akkor vajon elfogadnánk-e az orvos tanácsát? Mi
mire alapozzuk a hitünket? A családunktól, a barátainktól kapott megerősítésre, azon információkra,
amelyekhez hozzáférünk. De hogyan higgyen valaki úgy, hogy nincs meg ez az információja, nincs
meg ez a megerősítő közege, és egyáltalán: hogy nincs mögötte megerősítő tapasztalat abban, hogy
bízzon a társadalompolitika intézményeiben?
De biztos, hogy mi racionálisabbak vagyunk? Tudjuk, hogy az oltások segítenek bizonyos betegségek
leküzdésében és mégis sokan nem oltatják be gyermekeiket a fejlett országokban, mert nem tartják
biztonságosnak az oltóanyagot, és tartanak a szövődményektől. Sokan fordulnak a hagyományos
orvoslástól eltérő gyógymódot kínáló megoldásokhoz hazánkban is. Rengeteg információ és hit van a
mi döntésünkben is, és ha a mélyszegénységben élők másként viszonyulnak is például az
egészségügyhöz, abban nem egy másik racionalitás vagy irracionalitás mutatkozik meg, hanem az
információkba és az intézményekbe vetett bizalom, a hit, a remény alacsonyabb szintje, amit sokkal
nehezebb fenntartani a nyomorban, mint egy jóléti középosztálybeli közegben élve.

52

Annak ellenére, hogy az orvostudomány már megtalálta a megfelelő vakcinát, számos betegséget
még mindig nem tudunk leküzdeni a mélyszegénységben élők körében, pedig az oltóanyagokat
sokszor már számukra is ingyenesen elérhetővé tették. Miért nem oltatják be magukat, vagy
gyermekeiket, ha ezzel megelőzhető lenne egy komoly betegség? Ismét egy irracionális döntés. De
miért döntenek rosszul ebben a helyzetben is?
A kutatók megfigyelték, hogy leginkább akkor alacsony a beoltottsági arány, ha az oltásokat
ismétlődően kell beadni. Az első oltásért általában még elmennek a nyomorban élő anyák is, de kéthárom hónappal később már elmarad a második, harmadik alkalom. Halogatják, a napi feladatok,
megélhetés fontosabbnak tűnő dolgai miatt, hogy elvigyék gyermeküket a második oltásra. Hát
ennyire nem értik, hogy ez milyen fontos? De mi miért ítélkezünk?
Tudjuk, hogy a mozgás csökkenti számos szív és érrendszeri betegség vagy például a cukorbetegség
bizonyos fajtáinak kialakulási kockázatát. Meg is tesszük új évi fogadalmunkat, és a karácsonyi
dőzsölés után januárban tán még ki is tart a lendület, el is megyünk az edzőterembe, majd aztán a
napi, fontosabbnak tűnő teendők miatt lassan mi is kimaradozunk. A jólétben sem tudjuk olyan
könnyen rávenni magunkat, hogy egy jövőbeni betegség esélyét csökkentsük, például több
mozgással.
Miért gondoljuk azt, hogy pusztán azzal, ha ingyenessé tesszük az oltásokat a mélyszegénységben
élőknek, akkor egy jövőbeni homályos kockázat elkerülése miatt ők rá tudják venni magukat arra,
hogy a napi feladatok között elmenjenek és beoltassák második vagy harmadik alkalommal is
magukat vagy gyermekeiket? Kísérletekben megfigyelték, hogy ha a második vagy harmadik
alkalommal az oltáson kívül valami élelmiszer csomagot is kaptak a megjelentek, akkor sokkal
nagyobb arányban jelentek meg a vakcináért, mint amikor ilyen közvetlen, rövid távú ösztönző nem
kapcsolódott az egészség megőrzést segítő befektetéshez.
Ismét látható, hogy mekkora szerepe van a hitnek, a megértésnek és a jövőbeni események és
jelenbeni tetteink közötti kapcsolat belátásának, de még inkább a rövid távú ösztönzőknek abban,
hogy a felzárkózási programok résztvevői maguk is aktívan bekapcsolódva és jó döntéseket hozva
sikerrel lépjenek ki a nyomorból. A mélyszegénységben élők aktív részvételét ösztönözni képes
programokkal tudunk csak hosszú távon a nyomorban élőkön segíteni, csak az ezt a feltételt is
teljesíteni képes programok járhatnak sikerrel.
A jó döntések mögött jó intézmények, jó ösztönzők állnak
Ez csak pár példa volt azon sok-sok történetből, amelyben a szerzők rávezetik az olvasót, hogy a
mélyszegénységben élők látszólag rossz döntései mögött nagyon is racionális gondolkodás áll, de az
igazán szegények olyan időtávok, intézmények, tapasztalatok, ösztönzők között döntenek, amelyek
nagyban eltérnek azok életkörülményektől, akik a felzárkózási programokat a számukra tervezik, akik
e programokról gondolkodnak. A könyv nem csak ezekről a helyzetekről szól: az éhezésről,
egészségügyről, oktatásról, gyermekvállalásról, de azokról az intézmények működéséről is, amelyek
ezen döntések mögött állnak, illetve a nyomorban élők esetében sokszor nem állnak. Így például a
hiteleket és megtakarításokat kezelni tudó pénzpiaci intézményekről, a biztosítások piacáról vagy
éppen a társadalmi programokat végrehajtó szervezetek működéséről.
A könyv a szegények döntései mögötti környezetet, az abból következő ösztönzőket és racionális
döntéseket mutatja be az olvasónak, de ha odafigyelünk, akkor sokkal többet megtudhatunk saját
döntéseink hátteréről is. Felismerhetjük, mennyire fontos szerepet játszanak saját „jó”
döntéseinkben a napi életünket átszövő és biztonságot adó társadalmi intézmények, családi és baráti
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hálózatok és ezek mennyire fontos ösztönzőket jelentenek számunkra, hogy merjünk, higgyünk
befektetni saját és gyermekeink életébe.

Forrás: pixabay.com
A megismerésre támaszkodva, lépésről, lépésre haladva a nyomort is vissza tudnánk szorítani!
A könyvet közgazdászok írták, és főleg a közgazdászoknak akartak vele üzenni, hogy absztrakt
szegénységképük helyett tanulják meg a megfigyelésből, az odafigyelésből megismert hús-vér
emberekre építeni modelljeiket, programjaikat. Valójában azonban ez nem egy szakma belső, elvont
olvasmánya.
A kötet átélhető történeteken keresztül tanít, amelyek megértéséhez nem szükséges mélyebb
közgazdasági ismeret. Rengeteg adattal, ténnyel, a gyógyszerkutatásokban már régóta ismert, de a
társadalmi programok értékelésére még alig használt kontrollált kísérletekből nyert tudással vezeti rá
az olvasót arra, hogy a sok intuícióra, hitre alapozott program helyett mennyivel jobb programokat
tudnánk indítani a mélyszegénységben élők megsegítésére. Nagy szükség lenne ilyen kutatásokra
hazánkban is. Uniós csatlakozásunk óta sok felzárkózási programot indítottunk, de azok hatásairól
alig valamit tudunk, pedig a programok újabb köreinek elindítása a mostani pénzügyi ciklusban is meg
fog történni. Sokat jelentene ezért, ha segíteni tudnánk, hogy általánossá váljon a felzárkózási
programokról szóló vitákban az intuíció helyett a tapasztalati tudásra alapozott érvelés. Igazi kutatói,
elemzői feladat ez. Nagy kihívás ez a számunkra is!
A Hétfa Kutatóintézet, a Balassi Kiadóval és a Széchenyi István Szakkollégiummal azért is fogott bele e
könyv magyar kiadásába, hogy termékeny vitákra inspiráljon a mélyszegénységben élők
felzárkóztatásáért. Reméljük, minél többekhez eljut a gondolat, hogy a nyomorban élőknek
nyújtandó segítség odafigyelést igényel. Meg kell értenünk az embert, aki pont olyan, min Ön vagy én
csak neki más körülmények között kell túlélnie mindennapjait.
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Ha a kötet hatására is egy kicsit magunkra ismerünk a rászorulóban, akkor már érdemes volt
lefordítanunk ezt a könyvet.
Ezzel a hittel kívánunk az Összkép olvasóinak áldott karácsonyt és sikerekben gazdag boldog új évet!

A Kutatás hátteréről
A könyvben megjelenő kutatási eredmények nagyrészt az Abdul Latif Jameel Poverty Action Lab
(J-PAL) nevű kezdeményezéshez kötődnek. A J-PAL egy öt földrészt magába foglaló kutatói
hálózat, ami folyamatosan bővülő tudással járul hozzá a szegénység felszámolását célzó politikák
alakításához. A hálózatban ma már 143 professzor dolgozik 49 egyetemről, az általuk
felhalmozott tudás vált könyvformában elérhetővé.
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Tanárok szerint a világ: mitől működik és mitől nehéz a tanítás?
SZERZŐ: SAFFER ZSUZSANNA
Iskola sorozat, 2017. 02. 02.
Cikkünk tanárokkal, iskolaigazgatókkal és oktatási szakértőkkel folytatott beszélgetésekből áll
össze. Arra hívja fel a figyelmet, hogy akkor tudjuk érdemben javítani a magyar iskolák
eredményeit, ha tudjuk, hogy milyen motivációk, félelmek mozgatják a tanárokat, a rendszer igazi
motorjait. Az oktatási törvényben rögzített szabályok csak a működés kereteit jelölik ki, a
gépezetet azonban a pedagógusok hozzák mozgásba, s töltik meg valódi tartalommal. Ők látják,
hogy mi történik nap, mint nap a tantermekben. A tanári hivatásról, feladatokról, sikerekről és
nehézségekről is ők tudnak a leghitelesebben beszélni. A frontvonalban ők állnak.
A magyar pedagógustársadalomról eddig nemigen készült átfogó, feltáró kutatás. A tanárokról
leginkább a diákok teljesítményének és az oktatás eredményességének vonatkozásában találunk
kutatásokat. A legtöbb tanulmány, a magyar és a nemzetközi szakirodalomban egyaránt, két témára
fókuszál: egyrészt azzal foglalkoznak, hogy a pedagógusoknak mekkora jelentőségük van az iskolázás
sikerében és az eredményes oktatási változások elérésében, másrészt arra keresik a választ, hogy a
tanári jellemzők és a pedagógiai módszerek milyen hatással vannak a tanulói kompetenciák
fejlődésére és a felnőttkori sikerességre.
Felkerestük a 12 legjobb fővárosi és vidéki általános iskolát, melyeket a 2015-ös
kompetenciafelmérés eredményei alapján választottunk ki. A megkeresésünkre a fővárosi iskolák
meglehetősen zárkózottan reagáltak. A vidéki iskolákat viszont nagyobb nyitottság jellemezte, bár
köztük is akadtak, akik nem akartak válaszolni kérdéseinkre. Végül 5 fővárosi és 4 vidéki általános
iskola igazgatójával és pedagógusaival beszélgettünk, emellett több interjút is készítettünk
oktatásszociológusokkal és oktatási szakértőkkel.

Ami a pedagógust jó tanárrá teszi
A jó tanár az iskola sikerének alapja. Ha tudjuk milyen a jó tanár, és tudjuk, hogy kiből és hogyan válik
jó pedagógus, könnyű jobbá tenni a magyar oktatást. Iskola sorozatunk korábbi cikkében nem
találtunk egyértelmű választ. Az iskolaigazgatókat, pedagógusokat és oktatási szakértőket
végigkérdezve sem kaptunk általánosan elfogadott receptet. A magyar köznevelés élenjáró
intézményeinek vezetői a leginkább a következő négy dolgot tartották fontosnak.
Szereti és érti a gyerekeket
A jó pedagógus ki- és megismeri tanítványait; ez részben empátia, érzelmi adottság kérdése. De az is
kell, hogy a pedagógusban meglegyen erre a törekvés: a kellő türelem, hogy mindegyik gyerekkel
megtalálja a közös hangot, a számára legmegfelelőbb, testreszabott tanítási módszert, mivel ugyanaz
a megoldás más iskolában, más gyerekeknél eltérően működhet.
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Fotó: www.flickr.com
Hivatásának tekinti a tanítást
A tanári pályán az elhivatottság kulcsfontosságú – az igazi pedagógus többnek tartja a munkáját
pusztán a megélhetésért végzett tevékenységnél. „Nem kell persze lebecsülni az anyagiakat, de
igazán csak az tud jól tanítani, aki napról napra szívesen jár be az iskolába és a minden körülmények
között büszke a hivatására” – mondta az egyik iskola tanára.

Szakmai felkészültség
Önmagában persze a hivatástudat sem elég, ha nincs mögötte szilárd tudás. Több felkeresett
iskolában hangsúlyozták, hogy ez azért is kiemelten fontos, mert a szakmailag kifogásolható nevelőt a
gyerekek sem tisztelik. A szakmai tudást nem elég megszerezni, szinten is kell tartani, ami folyamatos
megújulást, továbbképzést, inspirációt jelent.

Nyitott, fejlődő személyiség
Az igazán jó tanár pozitívan reagál az új dolgokra, s a folyamatos megújulás igénye hajtja belülről.
Így tud például lépést tartani a digitális technológia haladásával, s így tudja helyén kezelni, hogy
ebben a világban a diákok nála sokkal magabiztosabban mozognak.
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Fotó: www.flickr.com
Fontos, hogy a pedagógust ne csak a gyerekekkel, hanem a kollégákkal szemben is ez a nyitott
hozzáállás jellemezze. A szakmai fejlődésben elvitathatatlan szerepük van az óralátogatásoknak,
konzultációknak és a mentorálás, hospitálás különféle formáinak. „Nemcsak a fiatal, pályakezdő
kollégáknak van szüksége szakmai, módszertani támogatásra és megerősítésre, hanem a
tapasztaltabb kollégák is sokat tanulhatnak egymástól egy-egy óralátogatás során” – hangsúlyozta
az egyik pedagógus.

A megkeresett iskolákban a megbeszéléseknek, tapasztalatcserének számos formája működik.
Van, ahol erre személyesen kerül sor: a pedagógusok hetente egyszer összeülnek egy kávé mellett
a tanáriban, minden formaságot nélkülözve, és tantárgyak szerinti lebontásban vagy együtt
megbeszélik, kinek hogy telt a hete, mi vált be, mit csinálna másként, s látott-hallott-e esetleg
valamilyen új ötletet. Kiderült, hogy ezekben az iskolákban nagyon jól működik a tanítási
módszerek átvétele az egyes tantárgyak között, például a magyarosok sok minden vesznek át az
angolosoktól. Más iskolákban formalizált keretek között folyik a közös munka, a
munkaközösségek és különféle szakmai munkacsoportok ülésein. Akad olyan intézmény is, ahol a
virtuális térbe terelték a diskurzust, s közösségi oldalon szervezett csoportban osztják meg
egymással az ötleteiket.
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Ami nehezen megy
Az inspiráló közös munka azonban szinte mindenhol az iskola saját mikroközösségére szorítkozik. A
pedagógusok ritkán érintkeznek településük többi iskolájában tanítókkal. „Korábban kerületenként
havonta szerveztek szakmai műhelyeket, minden tantárgynak külön, de erre már jó ideje nem került
sor, pedig ezek az alkalmak fontos találkozási és tapasztalatcserélési lehetőséget jelentettek” –
mesélte az egyik fővárosi iskola igazgatónője. Az utóbbi időben azonban se idő, se energia nincs arra,
hogy nyissanak egymás felé.
Kevés a pénz, szülők nélkül nem menne
A minőségi oktatói munkának komoly tárgyi feltételei is vannak. Laptop, innovatív tábla, projektor – a
legtöbb iskola rendelkezik ezekkel az eszközökkel, a korszerű oktatás kellékeivel. Ugyanakkor gyakran
még a legeredményesebb intézményekben is nehézséget jelent az olyan alapvető szükségletek
biztosítása, mint a kréta, a nyomtatópapír vagy a WC papír a tanári mosdóba. Szinte valamennyi
megkérdezett igazgató azt mondta, hogy az iskolák a kötelező működési költségeket ki tudják
gazdálkodni, a különféle pluszokra viszont a szülők támogatását kérik. Pályázási lehetőség kevés van,
ezért szülői segítséggel, leggyakrabban az iskolai alapítványon keresztül, finanszírozzák, amire
szükség van. Vegyes a kép: van olyan iskola, ahol a szülők hozzák a gyerekek mosdójába a folyékony
szappant és mossák a törölközőt, de van, ahol csak a tanításon kívüli programok, például kirándulás
vagy színházlátogatás szervezéséhez kérik a szülői hozzájárulást.
Fokozott leterheltség
A tanároknak 25-26 órája van egy héten, ehhez jönnek hozzá a szakkörök, felkészítők,
helyettesítések, arról nem is beszélve, ha valakinek osztályfőnöki, munkaközösség-vezetői, vagy más
szakmai pozíciója is van. A magas óraleterheltség komoly adminisztrációs feladatokkal is kiegészül.
Ezért fontos, hogy a szakmai jellegű együttműködés mellett egy iskola tantestülete közösségként is
jól működjön. A kollégák támogató ereje segíthet a napi problémák és feszültségek oldásában, de
sokszor a tanárok annyira fáradtak és fásultak, hogy egymás felé sem nyitnak, hanem magukban őrlik
a bosszúságot és feszültséget.
Pszichológiai csapdák sokasága
A pedagógus szakma nem egyszerű pálya, emberileg és pszichikailag egyaránt megterhelő tud lenni,
hívták fel a figyelmünket több iskolában is. A szakmai megújulás mellett szükség van a feltöltődésre,
a pedagógusok mentálhigiénés állapotának karbantartására, lelki egészségére, a testi-lelki egyensúly
megtartására is. Különösen, mivel a pedagógus szerep egy hatalmas pszichológiai csapdát hordoz
magában. „A pedagógus énképét a tanítás megerősíti, hiszen heti 25 órában alapvetően igaza van.
Persze nem kizárólagosan, mert bizonyos témákról a gyerek többet tudhat, de az az alapvetés, hogy a
pedagógus a tudás letéteményese. Fontos, hogy ez ne legyen életfilozófia, s a reális önértékelést ne
torzítsa el; az iskolán kívüli világban a nevelő képes legyen a kritikákat, konfliktusokat kezelni és
kompromisszumokat kötni” – világított rá az egyik iskolaigazgató.
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A jelenlegi oktatási rendszerben a pedagógusértékelés intézményesült formában is szerephez jut.
Véleményt mondanak a szülők, a diákok és természetesen a kollégák. A tanárok közül sokan
nehezen viselik, hogy számon kérik a tudásukat, esetenként több évtizedes szakmai tapasztalattal
a hátuk mögött. Az egyik oktatási szakértő szerint a legnagyobb probléma, hogy a pedagógus
értékelés kultúrája még nem alakult ki. „Természetesen eddig is fontos volt a többiek
visszajelzése, de még nem álltunk készen arra, hogy a véleményezés, értékelés formalizáltan
történjen. Sok tanárban felmerül, hogy például a diákok, de sok esetben a szülők is, mennyire
tudnak felelősséggel élni az értékelési lehetőséggel. Ez tényleges veszély lehet, amit az
önértékelési rendszer kiépítésével párhuzamosan kezelni kell – a diákoknak el kell magyarázni,
hogy mi történik és a szülőkkel is beszélni kell.”

Késik a következő generáció
A beszélgetésekből egyértelműen kiderült, hogy hosszabb távon az egyik legnagyobb probléma a
tanár-utánpótlás megteremtése. A pedagógus társadalom idősödik, a legtöbb felkeresett iskolában a
tanári kar többsége 50 év feletti. A kérdés az, hogy hol késik az utánpótlás.



Probléma, hogy a pedagógus szakma anyagi és erkölcsi megbecsültsége egyaránt nagyon
alacsony.



Probléma, hogy a kevés jelentkező miatt alacsonyak a ponthatárok – könnyű a bejutás, nem
a legtehetségesebbek jelentkeznek a pedagógusképzésre.



Probléma van a pályaalkalmassági szűréssel. Nincs megfelelő pszichológiai, személyiségi
alkalmassági szűrés a bejutáskor, csak a tárgyi és készségi alkalmassági vizsgálatok (ének,
beszéd). Így olyan tanárjelöltek is bennragadnak a rendszerben, akik csak az alacsony
ponthatár miatt becsusszantak, de nem tanárnak készültek, és olyanok is, akik bár tanárok
akartak lenni, de nem igazán alkalmasak erre.

Szellem a palackban
Az iskolák közötti verseny éles. Az intézmények harcolnak a gyerekekért, a jó tanárokért. A szülők
pedig azért küzdenek, hogy a gyerekük a legjobb iskolába kerülhessen.
Ebben a versenyben komoly felelősség hárul az iskolák vezetőire. Sok múlik azon, hogy az igazgatók
mihez kezdenek a rendelkezésükre álló, összességében egyáltalán nem kevés mozgástérrel. Ha
ügyesen sáfárkodnak az elérhető lehetőségekkel, jól működő és sikeres iskolamodellt tudnak
felépíteni és fenntartani. Legalábbis azokban az iskolákban, ahol jártunk, sikerült.
Jelentősen növeli az iskola versenyképességét, ha biztosítani tudják a diákok és tanárok számára
megfelelő infrastruktúrát, valamint a tanítás tárgyi feltételeit, ide értve például a korszerű oktatási
eszközök beszerzését. Ugyanakkor hiába van minden osztályteremben interaktív tábla és ergonómiai
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szék, ha az iskola nem tud jó eredményeket felmutatni. A szülő ugyanis az alapján dönt, hogy melyik
intézmény biztosítja jobban csemetéje későbbi boldogulását, vagyis abba az iskolába íratja a
gyerekét, ahonnan nagyobb eséllyel veszik fel jó középiskolába.
Az eredményesség alapja a jó tanári kar – az igazgatói, tanári és szakértői vélemények
összecsengenek. A felkeresett iskolák példája azonban azt is alátámasztja: nem mindegy, hogy a
kiváló pedagógusok magányos szigetként, vagy egymást erősítve munkálkodnak a sikerekért. Egy
iskola csak akkor lehet igazán sikeres, ha a háttérben komoly csapatmunka folyik.
„A legnagyobb vonzó és megtartó ereje végső soron a közösségnek van” – mondta az egyik fővárosi
iskolaigazgató. Az igazgatónak elvitathatatlan szerepe van abban, hogy közösséggé szervezze az
iskola legfontosabb szereplőit: a tanárokat, a diákokat és a szülőket.
Az iskola diákjait leginkább az erős iskolai identitás kovácsolja közösséggé. Ennek kialakításában,
megtartásában oroszlánrésze van az igazgatónak és a tanároknak: fontos, a gyerekek azt tapasztalják,
büszkék lehetnek arra, hogy ehhez az iskolához tartoznak. A közös rendezvények is sokat jelentenek,
ahol az osztályközösségen túl az egész iskola összegyűlik.
Hogy a tantestület mennyire tud közösségként viselkedni, nagyrészt azon múlik, hogy az igazgató
mennyire tudja összetartani a kollégáit – az iskolában és az iskolán kívüli egyaránt. Fontos, hogy a
tanári kar inspiráló szakmai közegként működjön; hogy a tanárokat folyamatos megújulásra
ösztönözzék, ennek lehetőségeit megteremtsék – ha mással nem, a kezdeményezőkészséget
támogató, nyitott hozzáállással. Emellett azonban legalább olyan fontos, hogy olyan programokat is
szervezzenek, amelyek nem a szakmaiságról, hanem a kikapcsolódásról szólnak. Több iskolában
mesélték, hogy a pedagógusok együtt túráznak, közösen mennek színházba vagy moziba,
megünneplik a névnapokat, születésnapokat.
„A szülők féltik a gyerekeik jövőjét és mindent megtesznek neveltetésükért – ez a magyar iskolák
működésének egyik meghatározó ereje” – írtuk Iskola sorozatunk nyitócikkében. Az iskolák sikerének
egyik kulcsa, ha szövetséget kötnek a szülőkkel. Hosszú távon ez a szövetség csak akkor működhet
stabilan, ha túlmutat azon, hogy a szülők támogatásával festették ki a kémiaszertár vagy vették meg a
kitűnő tanulók év végi jutalomajándékát. Az a lényeg, hogy a szülő is a csapat, az iskolai közösség
része legyen, a diákokkal és a tanárokkal együtt. Sok múlik az iskola hozzáállásán: Komolyan veszik a
szülők tájékoztatását? Mennyire vonják be őket az iskola ügyeibe, közös gondolkodásba? Kulcskérdés
a jól működő tanár-szülő kommunikáció. „Sok iskolában a szülő be sem jöhet, kint kell megvárni a
gyereket. Nálunk az a szokás, hogy a szülők mindig váltanak pár szót a nevelővel, amíg a gyerek
összekészül” – mesélte az egyik megkérdezett igazgató. Máshol az elektronikus naplót dicsérték jól
bevált megoldásként, de olyan tanárral is beszéltünk, aki a közösségi oldalon szervezett csoportot a
szülőknek és diákoknak.
Ha a pedagógus-, a szülő- és a diákközösség sikeresen együtt tud működni, az az iskola
kiemelkedésének, kevésbé szerencsés intézményeknél pedig a túlélés kulcsát jelenthetik. Ezek a
közösségek önmagukban is nagy erőt képviselnek, egyesítve viszont az iskola szellemét teremtik
meg.
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Nagy nyitottság, kevés újítás, bizonytalan növekedési potenciál - Ilyennek látszik a magyar
gazdaság sok év és sok ország adatait vizsgálva
SZERZŐ: MAJOR KLÁRA
Makroszemmel sorozat, 2017. 05. 18.
A Makroszemmel című sorozat azt vizsgálja, hogyan alakul a magyar gazdaság helyzete rövid és
hosszú távon, világösszevetésben. Ismert vagy kevésbé ismert mutatószámokon keresztül tartunk
tükröt a magyar gazdaság elé. Cikksorozatunk eredményeit foglaljuk most össze: gazdaságunk
kiemelkedően nyitott, ennek lehetőségeit azonban korlátozottan tudja kihasználni, kockázatait
pedig csak részben tudja kezelni.
Az egy főre jutó reál GDP 2014-ben 4,00%-al növekedett Magyarországon, a KSH adatai szerint a
2015-ös évi növekedés 3,1%. Magas ez az érték? Alacsony? Mégis, hogyan határozzuk meg, hogy egy
adott évi gazdasági növekedés milyen mértékben utalhat a gazdaság prosperitására? Nyilván a válasz
attól függ, hogy mihez képest nézzük. Végül is, a növekedési ütem nagyságának a megítélése
alapvetően a viszonyítási alap megválasztásának a kérdése.
A hosszú távú növekedés kulcsa a fenntarthatóság
Az Összkép számításai szerint az egy főre jutó GDP Magyarországon 7,65-szeresére nőtt 140 év alatt ez 1,45%-os éves átlagos növekedésnek felel meg. A hosszú távú trendhez képest tehát az elmúlt két
év gazdasági növekedése kifejezetten magasnak nevezhető. Ezzel a világ fejlett országainak
többségéhez nem tudtunk felzárkózni. Az Egyesült Államok ugyanebben az időszakban 1,8%-os éves
átlagos gazdasági növekedési ütemet ért el, az Egyesült Királyság hozzánk hasonló mértékben
növekedett (1,43%). A 140 évvel ezelőtt hasonló jövedelmi szinten lévő Finnország és Portugália
ugyanezen időszak alatt közel 2%-al nőtt évente, így mai jövedelmük 15-20-szorosa a 140 évvel
ezelőttinek - a világ vezető országaitól vett lemaradásuk jelentősen csökkent. A régiós szomszédaink
közül van aki jobban, van, aki rosszabbul teljesített: a lengyel és a cseh-szlovák inkább 1,7%-os
átlagos értékeivel szemben a román gazdaság mindössze évi 1,1%-al nőtt.
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Forrás: Major Klára - Hosszú távú növekedés: mennyi az annyi?
Ez a sok szám jól mutatja, hogy a növekedési ütemek megítélésének kérdése nagyon viszonylagos.
Azt azért érdemes látni, hogy évi 3-4%-os növekedés messze meghaladja a százéves átlagokat, így
ezek önmagukban is felzárkózást jelentenek. Az elmúlt másfél évszázad adatainak vizsgálata arra utal,
hogy hosszabb távon már éves átlagos 2%-os növekedés mellett is jelentős felzárkózást lehetett
elérni a múltban és valószínűsíthető, hogy a jövőben is. A kulcs valószínűleg nem is az egyes évek
számaiban magukban van, hanem a növekedés tartósságában, fenntarthatóságában.

A növekedés legfőbb forrása a termelékenység
A fenntarthatóság kérdéséről pedig nem beszélhetünk addíg, amíg nem értjük azokat a folyamatokat,
amelyek a gazdasági növekedés hátterét jelentik. Erről nehéz több évszázadra vonatkozóan
elemzéseket készíteni, de az elmúlt két és fél évtizedről rendelkezésre álló adatok gazdagsága segít
nekünk abban, hogy kicsit a mélyére ássunk ennek a növekedésnek.
A GDP akkor növekszik, ha nagyobb lesz a termelés során alkalmazott tényezők mennyisége, vagy ha
azok felhasználása termelékenyebb lesz. A növekedés forrásainak vizsgálata során a GDP változását
több tényező: a tőke, a tudás, a technológia és a foglalkoztatás hatásaira bontottuk fel.
Számításaink szerint Magyarországon az egy foglalkoztatottra jutó GDP 1995 és 2014 között 2,1%-al
növekedett, amit szinte teljes mértékben a termelékenység bővülése magyarázott. Ez azt jelenti,
hogy a beruházások során üzembe helyezett új termelőeszközök által képviselt fejlettebb technológia
és a munkaerő képzettségének bővülése (amelyik ezáltal képessé válik az új technológia
alkalmazására) jelentik a hazai gazdasági fejlődés alapvető motorjait.
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Ebben teljesen együtt mozgunk az az európai folyamatokkal: Az Összkép összehasonlítása azt
mutatta, a magasabb termelékenységnövekedést felmutató európai országok általában nagyobb
ütemben
is
növekedtek.

Forrás: Major Klára - A hosszú távú növekedés tényezői

A külföldi vállalatok szerepe meghatározó a növekedésben és a technológia fejlődésében
Az elmúlt két és fél évtizedben növekedés kulcsát jelentő beruházások igen nagy része kötődött
külföldi termelőtőke beáramlásához. Magyarországon a külföldi irányítású vállalatok száma nem
kiemelkedő (3,5%) ugyanakkor a hazai GDP mintegy felét állítják elő. Ezzel az értékkel listavezetők
vagyunk Európában. Például a Cseh Köztársaságban az összes vállalkozás 1,3%-át kitevő külföldi
vállalkozások a GDP több, mint 40%-át állítják elő.
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Forrás: Major Klára - Termelékeny multik, korlátozott hatással
A statisztika önmagában is érdekes, jelentőségét azonban akkor értjük meg, ha a magyar gazdaságra
gyakorolt hatásukat próbáljuk megérteni (és megmérni). A hazai és a nemzetközi szakirodalom
egyaránt abban látja a külföldi vállalatok jelentőségét, hogy magasabb termelékenységük és az
alkalmazott, fejlettebb technológiájuk révén tudásuk egy részét szükségszerűen átadják a velük
gazdasági, jellemzően beszállítói kapcsolatba kerülő hazai vállalkozásoknak. A kutatási eredmények
arra mutatnak, hogy a hatások nagysága erősen függ attól, hogy mekkora a hazai vállalatok
technológiai hátránya a külföldiekkel szemben: minél nagyobb ez a hátrány, annál kisebb a várható
pozitív túlcsordulási hatás.
Ebből a szempontból nem állunk jól: Az EUROSTAT adataiból számított egyszerű átlagok arra utalnak,
hogy külföldi irányítású vállalatok termelékenysége Magyarországon átlagosan háromszorosa a hazai
irányítású vállalatok termelékenységének, és ezzel szintén listavezető Európában.
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Forrás: Major Klára - Termelékeny multik, korlátozott hatással

Kevés az innovatív vállalat Magyarországon - a hazai és a külföldi cégek között egyaránt
A külföldi vállalatok másik általános jellemzője, hogy kulcsszerepet játszanak az innováció területén.
Ez fontos tényező, hiszen az egy főre jutó jövedelem növekedése a technológiai fejlődésre épül, ami
egyaránt magában foglalja új termékek, olcsóbb termelési eljárások kifejlesztését és a hatékonyabb
vállalati működés megvalósítását. A technológia fejlődése pedig a kutatás-fejlesztés illetve az
innováció hatására történhet meg.
Az Európai Unió innovációs adatgyűjtéseiből számított egyszerű átlagok azt mutatják, hogy
Magyarországon a vállalatok 13%-a végez valamilyen innovatív tevékenységet (bármilyet), míg az
európai átlag 32%. Ehhez képest a külföldi központú vállalatok között az innovatívak aránya
Magyarországon 29%, szemben az európai átlagos 47%-os értékkel.
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Forrás: Major Klára - Kik innoválnak?

Ezen számok összevetése arra utal, hogy a külföldi tulajdonú vállalatok szerte Európában
innovatívabbak, így a többi európai gazdaságban is nyilván fontos szerepet töltenek be a technológiai
fejlődés, a termelékenység bővülésének folyamatában – ebben helyzetünk nagyon hasonló.
Ugyanakkor az országonkénti adatok összehasonlítása arra is felhívja a figyelmet, hogy a külföldi
központú vállalatok között Magyarországon csak nagyjából minden harmadik végez innovációs
tevékenységet, míg például Németország esetében három ilyen vállalatból kettő. Azaz európai
összehasonlításban adódó észrevétel, hogy az innovációs tevékenységeket a vállalatcsoportban
működő szervezetek sokkal kisebb arányban telepítik Magyarországra, mint amilyen arányban ez az
európai országok többségében megfigyelhető.
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Forrás: Major Klára - Kik innoválnak?

És amit átéltünk: a közelmúlt válságai és a gazdasági ingadozások
A külföldi működőtőke beáramlása, a nemzetközi termelési láncba történt bekapcsolódásunk a
rendszerváltás követően nagyban járult hozzá az ország nyitottságának a növekedéséhez. A
külkereskedelmi termékforgalommal mért nyitottságunk mára a világon a 10 legnyitottabb gazdaság
egyikévé tette a magyar gazdaságot.
A nyitottság a lehetőségek mellett kockázatokkal is jár. Egyrészt, a külkereskedelmi termékforgalom
ösztönzésére építő gazdaságpolitikának szembe kell néznie a protekcionizmusért kiáltó
érdekcsoportok követeléseivel, ami, úgy tűnik, nagyobb válságokat követően (világméretekben is)
hajlamos felerősödni. Másrészt, a nyitottság együtt jár azzal is, hogy a világpiaci folyamatok, az
exportpiacainkat érő gazdasági események megjelennek a belföldi folyamatokban, időnként komoly
kihívások elé állítva a gazdaságpolitikai vezetést.
Minél nyitottabb egy gazdaság, annál mélyebben érintheti egy világgazdasági válság vagy bármely
jelentősebb világgazdasági esemény. A magyar gazdaság rendkívül nyitott mind a kereskedelem mind
a tőkeáramlás tekintetében, az ebből következő védetlenséget a válságok ellen meg is tapasztaltuk és
tapasztaljuk folyamatosan. Ezért számunkra különösen érdekes az a kérdés, hogy mi az állam szerepe
ezekben az ingadozásokban, van-e feladata ezzel kapcsolatban?
Az Összkép cikksorozata csak egy szeletére fókuszált ennek az önmagában is összetett, komplex
problémának. Azt néztük meg, hogy a makroökonómiai mutatószámok szerint milyen a kormányzat
szerepe a GDP ingadozásaiban. Európai összehasonlításunk arra hívja fel a figyelmet, hogy ebben a
kérdésben nagyon színes a kép: az egyik végletet jelentő francia, luxemburgi és svájci értékek esetén
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a közösségi fogyasztás jellemzően akkor nő jobban, amikor a GDP visszaesik, így a GDP kilengéseit ez
a komponens tompítja. A másik végletet jelentő lett, bolgár, spanyol, stb értékek éppen ellenkezőleg:
pont akkor költ többet az állam, amikor a GDP is növekszik, így ezekben az országokban a GDP
kilengéseit ez a komponens felerősíti. Magyarország éppen középen helyezkedik el ezen a listán. 1995
és 2015 között a közösségi fogyasztás reálértéken vett ingadozásai alig mozognak együtt a GDP
reálértéken vett ingadozásaival. Ez legalább annyit jelent, hogy ha a kormányzat nem is járult hozzá a
gazdasági ingadozások csökkenéséhez kimutatható mértékben, de nem is növelte azokat.

Forrás: Major Klára - A jövedelem ingadozása és a közösségi fogyasztás

Ez azért is fontos téma, mert a legutóbbi válság felhívta a figyelmet arra, hogy a jövedelem
visszaesését a háztartási szektor fogyasztásának jelentős visszaesése kíséri. Az elmúlt két évtized
adatait vizsgálva kiderül, hogy a magyar gazdaságban a háztartás nem tudja vagy akarja a
fogyasztását simítani, azaz nem képes a jobb időkben félretenni, hogy a nehezebb években
megtakarításaiból ellensúlyozza a válság miatt kieső jövedelmet. Ez az összefüggés sem példa nélküli
Európában, sőt, az Eurostat adatai alapján számolva Románia, Bulgária és Portugália esetében még
nagyobb mértékben ingadozik a fogyasztás, mint nálunk. A fogyasztás-simítás hiánya így nehezebbé
teheti a válságok elviselését, túlélését, hozzájárulhat a társadalmi feszültségek növekedéséhez.
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Forrás: Major Klára - A jövedelem ingadozása és a közösségi fogyasztás

Nagy sodrás, kis evező
Hosszú távon, nemzetközi összevetésben egy nyitott és növekedésében a termelékenység javítására
támaszkodó országot látunk a Kárpát-medence közepén. Azonban úgy tűnik, ennek a nyitottságnak a
hasznait, kényszereit nem tudja a magyar gazdaság teljesen kihasználni, kockázatait is csak
mérsékelten képes kezelni. Úgy tűnik, nehezebben terjed át a hazai vállalkozásokra a külföldi cégek
tudása. A hazai cégek közül kevesen innoválnak, a multik is kevés innovatív tevékenységet
telepítenek Magyarországra. Inkább húz minket a világ, minthogy mi tolnánk előre magunkat. A
nyitottság miatt minket erősebben sújtó válságok hatásait pedig korlátozottan tudjuk csak
csillapítani.
A sodrás közepén haladunk, csak mintha mind a gyorsításhoz mind az akadályok kikerüléséhez kicsi
lenne az evezőnk.
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A boldogtalan iskolára nem vevő senki
SZERZŐ: SZEPESI BALÁZS
Iskola sorozat, 2017. 09. 02.
Miért rossz a hangulatunk ha az iskolákra gondolunk és mit kellene tenni, hogy ez megváltozzon?
Tegnap reggel újra tumultus volt az iskolák körüli utakon, több százezer család időbeosztása felett
vette át a hatalmat az iskolacsengő. Reggel tanévnyitó: zászló be, himnusz, versek, igazgatói beszéd,
kórus, szózat, zászló ki. Szépen sütött a nap, vidámak voltak a kipihent diákarcok, aztán
megkezdődött a tanítás. A mondatok, hangulatok, színek az élet szokásos rendje szerint működtek.
Egy dolog lepett meg: az igazgató Boldog tanévet kívánt.
Ez így szokott lenni? Én úgy emlékeztem, az igazgatók „sikeres”, „dolgos és eredményes”, „tartalmas
de azért vidám” tanévet szoktak kívánni. A tanévtől teljesítményt, erőfeszítést szokás várni, nem
valami jóleső érzést.
Idővel rájöttem, milyen sok igazsága van a beszédnek. A diákoknak, a szüleiknek, a tanároknak az
iskola nem a jövőre való készülés, hanem a jelen. Felmérőkkel, kirándulásokkal tarkított rutinszerűen
szervezett napok sora. Így is úgy is írjuk majd este a házit, otthon felejtjük majd a tisztasági csomagot,
sikerülni fog a táncbemutató. Mindenki teszi majd a dolgát, ahogy szokta. Vége lesz majd nyárra a
tanévnek, azaz sikeres lesz. Dolog, eredmény, tartalom és „de azért vidámság is” lesz majd elég. Az
pedig manapság tényleg sokadlagos, hogy eközben hogyan érezzük magunkat.
Ennek az egyik fő oka, hogy az iskolától rosszul illik érezni magunkat. Szegény gyereket túlterhelik,
szigorú keretek között és folyamatos stressz alatt tartja őket a „rendszer”. A szülők aggódva figyelik,
mit ront el az iskola, illetve ők mit rontanak el az iskolai elvárásoknak való megfelelési versenyben.
Bútort szerelnek, szakkörök között rohangálnak, fülelik a pletykákat. A tanárokat agyonnyomják a
túlzó elvárások, a bürokrácia, az érthetetlen változások és az elismerés hiánya. Egymás mellett
csakazértis a széllel szemben küzdjük át magunkat az iskolaév hónapjain.
Lehet, lehetne ehhez máshogyan is hozzáállni. Elsőre furcsa és nehéz, de próbáljunk meg
elgondolkozni
rajta.
Oda csak az jár, akinek kötelező
A bárgyúan hangzó „boldog tanév”, a patetikusan cukrozottnak tűnő „jó iskola” gondolatkísérlete
nem csak azért fontos, hogy mentálisan könnyebb legyen a június közepéig vissza lévő kilenc és fél
hónap. Nélkülözhetetlen koncepciók ahhoz is, hogy érezhető pozitív változást érjünk el az iskolák
világában.
A boldogtalan iskolára nem vevő senki. Oda csak az jár, akinek kötelező. Ott az dolgozik, aki
megváltani akar, vagy már ott ragadt. Arra csak annyi pénzt ad bárki, amennyi az összeomlás és a
lázadás elkerüléséhez szükséges.
Azonban a magyar iskoláról nehéz és veszélyes pozitívan beszélni, szigorúan kötelező a kritikai
megközelítés: valami jót mondani magában, „a sok rossz mellett végre egy fénysugár” körítés nélkül
szemenszedett propaganda.
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Mindez részben érthető. A magyar oktatási rendszert az elmúlt évtized keményen megtépte, pedig a
válság előtti napsütés időszakában is sok nehézséggel küzdött ez a világ. Mielőtt rátérnénk a pozitív
gondolkozás lehetőségeire, maradjunk egy picit a szokásos mederben és röviden tekintsük át, mi is
az, ami erősen lefelé húzta és húzza az iskolákat.
A magyar iskola viszontagságai
Öt olyan komoly és viszonylag ritkán említett tényezőt vázolunk fel, amit kívülről ütött nagyot az
iskolák
világán
1. Csökkenő gyerekszám – Az általános iskolába járó gyerekek száma az elmúlt 30 évben majdnem
felére esett. (2016: 741 ezer, 1986: 1342 ezer) Évente körülbelül két százalékkal csökkent az általános
iskolások száma. Ez folyamatos és fájdalmas visszaesés. Vetítsük egy iskolára ezeket a számokat. Ha
egy gyerek egy 600 fős intézményben kezdett elsősként, akkor 510 diáktársa volt nyolcadikban a
ballagásakor – azaz két évente eggyel kevesebb osztály volt az iskolában. A gyerekszám csökkenése
miatt állandóan az volt a kérdés, mikor hol indítsanak kevesebb osztályt, melyik iskolákat zárják be
vagy vonják össze. Harminc éve tart a tánc, ahol időnként kihúznak egy széket.
2. A rendszerváltás idealizmusának bukása – A rendszerváltás utáni Magyarország megalkotóinak
alapeszméje volt az önkormányzatiság, az önállóság. Minden település gazdája lett saját iskoláinak,
minden iskola megkapta a szabadságot és a felelősséget, hogy saját útján járjon. Ez a szép –akkoriban
komoly konszenzust élvező - álom azonban megbukott. Hosszú és alapos vitákat érdemel majd, hogy
ebben mennyire ludas a kádári örökség, mennyire az alapítók idealizmusa és mennyire az első szabad
évtizedek opportunizmusa. Hatalmas különbségek alakultak ki az önkormányzatok gazdasági,
igazgatási kapacitásai között. Településeken belül és települések között is megnőtt az iskolák közötti
eltérés – mind eredményekben, mind a diákok társadalmi hátterében, mind az iskolák
működőképességében.
3. A társadalom és a településszerkezet feszültségeinek gócpontjában – Magyarország térben és
társalmában heterogén országgá vált. Elszakadtak egymástól a dolgos és a munka nélküli vidékek
(térképes áttekintésünk itt található), kialakultak a gyarapodó és elnéptelenedő részei az országnak
(részletek itt). Az emberek egy részének élete teljesen beolvadt az európai körfogásba: vállalkozó
vagy jól fizető állásban dolgozik, ugyanazt eszi, hallgatja, hordja, mint a hasonló státuszú emberek
bármelyik európai országban, gyerekeit külföldre küldi (legalább tanulni). Sokan komoly munkával
élnek egy picit jobban, amikor prosperál a gazdaság és küzdenek a felszínen maradásért, amikor
válság van. Kis autó, kis lakás, nagy hitel, sok meló. Az országban élők több mint negyede pedig
szegény vagy nagyon szegény lett - a kényelmes középosztálybeli létből nézve nem is nagyon értjük,
hogyan élnek. Ezt a folyamatot az iskolarendszer úgy követte le, ahogy egy csökkenő gyerekszámú,
szabadjára engedett oktatási rendszer lekövetheti: darabokra szakadt. Lettek elitiskolák, proli iskolák
és
szegényiskolák.
4. A valóság és a szabályok elszakadtak egymástól – A szülők és az iskolák praktikusan reagáltak a
világ alakulására, de ezt folyamatosan le kellett papírozni. A mindenkori oktatásirányítás
tiszteletreméltó szakmai elvek szerint akarta fejleszteni az iskolákat, annak adott fejlesztési pénzt, aki
behódolt ezeknek az elveknek. Fékezni próbálta az iskolák közötti különbségeket, azért azokat
informálissá kellett tenni, alapítványba kellett bújtatni. A valóságot és annak következményeit
nehezen fogadták az oktatásról gondolkozók, a „mindenkinek ugyanaz jár” gondolatát a
közbeszédben sem merte komolyan megkérdőjelezni senki. Így az állam mézes madzaggal, korbáccsal
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próbálta a gazdasági, társadalmi folyamatokat megállítani. Azok azonban nem álltak meg, így a valós
és a papírok szerinti működés egyre jobban szétvált egymástól.
5. A válság – A magyar iskola világának válsága már 10 éve egyértelmű volt. Mind a kormány, mind a
köztársasági elnök fontosnak látta, hogy programot dolgoztasson ki a helyzet értelmezésére és
kezelésére. Komoly és elhivatott szakértői összefogással megszületett a Zöld Könyv és a Szárny és
Teher. És akkor jött a válság és szinte mindent elsöpört. A történet egyik része, hogy kisebb bevételek
mellett több adósságot kellett törlesztenie az országnak, ami komoly áldozatokkal járt – ez fájdalmas,
de legalább lassan vége a hét szűk esztendőnek. Jóval nehezebben megoldható problémákkal járt,
hogy a köznevelésért felelős önkormányzati rendszer pénzügyileg összeomlott, szanálni kellett. Az
állam úgy vette át az iskolákat, mint bank a bedőlt vállalkozók szállodáit.
Az iskolákkal kapcsolatos bajaink nagyrészt az elmúlt évtizedek folyamatainak következményei. Nem
az iskolai szegregáció a társadalmi polarizálódás oka, hanem fordítva, a széttartó társadalmi
folyamatokhoz formálódott az oktatási rendszer. A szülők és az iskolák cizellált informális
együttműködése nem az életszerű szabályok kijátszása, hanem sokszor a szabályok akarják kijátszani
az életszerűséget. Nem az iskola került válságba, hanem a válság került be az iskolába.
Az, hogy mindezek ellenére a magyar oktatási rendszer teljesítménye a nemzetközi mérések szerint
egy-két százalékot romlott, az inkább eredmény, mint kudarc.

Forrás: OECD
Mindez nem jelenti azt, hogy nem lehet rontani vagy javítani az oktatás helyzetén. A fagy és az aszály
nem mentik fel a gazdát, hogy metsszen és kapáljon. Sőt, minél viszontagságosabb az időjárás, annál
több múlik a paraszt tudásán: tudja mikor, hova, mit szabad ültetni, milyen baj várható és az ellen
hogyan védekezzen.
Az a fontos, hogy a köznevelésnek a környezeti hatások ismeretében, azokat tisztelve kell
meghatároznia saját tennivalóit, kitűzni céljait.
Pozitív szellem a palackban
A továbblépéshez az egyes iskoláknak és az oktatási rendszer egészének két területen kell eredményt
elérnie. Az egyik, hogy javítson saját teljesítményén: ugyanannyi erőforrásból többet, jobbat tudjon
kihozni. Másrészt több erőforrást vonzzon magához: Tehetséges embereket nyerjen meg tanárnak,
több szülői segítséget, tanulói odaadást stimuláljon, több költségvetési forrást vagy más támogatást
szerezzen.
E két cél sikeres teljesítésének egyik fő tényezője ugyanaz: a pozitív szellemiség. Kézzelfogható, hogy
ez különbözteti meg a sikeres iskolákat a sikertelenektől Magyarországon. A kiemelkedő
teljesítményű iskolák hátterét vizsgáló cikkünk az integráló és ambíciózus vezető és az motivált,
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együttműködő tanári kar fontosságára mutatott rá. Egy másik, a kedvezőtlenebb társadalmi hátterű
gyerekeket tanító iskolákat elemző írásunk azt tárta fel, hogy a hátrányok ellenére sok iskola nem
kerül az alulteljesítők közé, mert elkötelezett a tantestület. Ezeken a helyeken egyértelmű mi a cél,
kinek mi a dolga. Kevesebb a vita, több az együttműködés, több energia jut a gyerekekre. Mindezt a
környezet is megérzi: jönnek az iskolát fontosnak tartó családok gyerekei, az ambíciózusabb
pedagógusok. Mindenki többet és szívesebben tesz bele, boldogabb lesz a tanév.
Ha ez egyes iskolákban működik, hogyan működhetne a köznevelés egészére nézve? Mi segíthetne
abban, hogy elégedettek legyünk oktatási rendszerünkkel?
Az első kiindulópont az, hogy ezt most nem tudjuk. Nincs közös válaszunk arra, milyen is a jó magyar
köznevelés. Finnország nem mi vagyunk, a klebensbergi modell saját idejében volt korszerű. A
különböző értékrendű modellek az azok értékeivel azonosuló családok számára működnek, az
iskolarendszer egészével kapcsolatos elvárások sokszínűek és ellentmondásosak.
A másik kiindulópont, hogy a jó magyar iskola ügye nem szakmai kérdés. A jó híd megtervezése
elsősorban műszaki feladat, a jó lakásé nem. Az hogy a hídtól mit várunk, az egyértelmű: át akarunk
menni rajta. A lakáson nem csak biztonságosan áthaladunk, hanem ott élünk. Az a jó, ha a mi
elvárásainkhoz igazodnak a terek és nem mi igazodunk a tervező térrel kapcsolatos elképzeléseihez.
Ezért az oktatásügy igazi szakértőinek művészete abban rejlik, hogy felszínre hozzák, értelmezhető
keretbe rendezik az iskolával kapcsolatos elképzeléseket, és a rendelkezésre álló keretekhez
illeszkedő megoldást tudjanak ezek alapján prezentálni.
A harmadik kiindulópont, hogy a jobb köznevelés stratégiája nem egy ágazat stratégiája és nem
politikai stratégia. A kormánynak vagy egy politikai erőnek nem ágazati elképzelései vannak, hanem
az ágazatokkal kapcsolatos elképzelései. Azon a szemüvegen keresztül néznek, hogy a céljaik
eléréséhez hogyan és mi járulhat hozzá az iskola világában. Számukra nem cél a jobb iskola, hanem
valamilyen cél eszköze. Ez így van rendjén, ez a dolguk. A jobb iskola az oktatással nap mint nap
foglalkozó vagy az ahhoz erősen kapcsolódó emberek, szervezetek ügye. Egy ilyen stratégiát szülői és
pedagógus szervezkedések, szakértők és műhelyek kusza hálózata formálhat ki és hozhat
működésbe. A politika figyelme (akár támogatása akár oppozíciója) már a siker jele, azt mutatja, hogy
a stratégiából kibontakozó elképzelések hatni kezdenek.
Hogyan boldoguljunk?
Egy meg nem oldott, kaotikus feladattal állunk szemben, ehhez érdemes igazítani a megoldás
stratégiáját. Ehhez a stratégiához a következő elveket javasoljuk.
Kezdeményezések, kísérletek kellenek.
Ha valaminek nincs meg az üdvözítő megoldása, keresni kell. Ennek egyik formája, hogy az egyes
iskolák, tankerületek különböző dolgokat próbálnak ki. Ehhez hagyni, sőt bátorítani kell a
kezdeményezőkészséget. A bátorítás legjobb formája a sikeres innovációk elismerése, elterjedésük
támogatása. A másik formája a jól megszervezett kísérleti projekt. Ebben az esetben fontos, hogy a
kísérlet sikere nem a kipróbált módszer megfelelősége, hanem az, hogy megtudjuk, működik-e vagy
sem, és ha igen, akkor mitől. Ez egyrészt szigorú módszertani követelményeket támaszt (erről lásd
cikkünket itt), másrészt a kísérlet eredményeivel kapcsolatos doktrinerség kiküszöbölésére van
szükség. Még egy fontos dolog: a próbálkozás, a kísérletbe való bekapcsolódás elkötelezettséget
igényel. Nem minden iskola akar kísérletezni, nem minden szülő veszi szívesen, ha a gyereke nem jól
bevált keretek között tanul. Érthető, ha valaki nem újragondolva szeretné enni a gulyást.
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Lássuk a magyar iskola erősségeit és építsünk rájuk.
Az elemző anyagok között böngészve nehéz olyat találni, ami megfogalmazná, mi az, ami jó az
oktatási rendszerben. Nekem nem sikerült. A tanárokkal, oktatáspolitikusokkal, oktatási szakértőkkel
folytatott beszélgetések alapján öt fő pozitívum látszik körvonalazódni.


Lehetőség sikeres intézmények, intézményi modellek kialakítására és ez alapján sikeres
intézmények működése.(Ennek lehetőségeiről és korlátairól szól az itt elérhető cikkünk.)



A középosztály egy részében erős a tudás alapú érvényesülés eszméje, és komoly energiát
szánnak arra, hogy segítsék gyermekük és iskolájuk érvényesülését. (Erről hosszabban írtunk
egy évvel ezelőtt.)



Gazdag és jól elemezhető adatok állnak rendelkezésre az iskolák diákjainak kompetenciáiról
az Országos Kompetencia Mérés keretében.



Jól működik, nemzetközileg is kiemelkedő teljesítményre képes elitgimnáziumi hálózat.



A magyar köznevelés hagyományai komolyak, vitái élénkek, érdekérvényesítő képessége és
hivatástudata erős.

Úgy tűnik, hogy ami nem erős kivétel, hanem rendszerszerű pozitívum, az az elkötelezett szülőkre és
a jó képességű gyerekekre építő elit képzés. Ez a magyar középosztály egy fontos és erősen védett
vívmánya. A régi hagyományok mellett arra épül ez a rendszer, hogy Magyarországon a felső
középosztály komoly jövedelemmel, vagyonnal nem rendelkezik, ezért a nemzetközi viszonylatban is
értékes magas szintű tudás az, amit gyereke számára elérhetővé tehet.
A lista kezdetleges, érdemes lenne szisztematikus munkával javítani, pótolni. A másolható modellek,
imponáló sikerek azok, amelyek inspirációt adhatnak a többi intézmények vagy a köznevelési
rendszer
egészének.

Fogadjuk el a közösségi forrásokért folytatott verseny szabályait és játsszunk jól ezen a meccsen.
Hiába erős az értelmiségi konszenzus, hogy növelni kell az oktatásra szánt forrásokat, az egyes
szektorok költségvetési támogatását leginkább társadalmi, gazdasági és intézményi befolyásuk
határozza meg. A kiterjedt önkormányzati rendszer idején az iskolavezetők fontos települési
szereplők voltak, sikeresen nyerték meg a helyhatóságok támogatását – ott ahol volt erre pénz.
A köznevelés országos lobbiereje nem olyan erős. Ennek több oka is van, most csak néhány fontosat
említenék:
a. az oktatás legfőbb költsége és forrástöbblet igénye a tanári bérekhez kapcsolódik, nincs egy
koncentrált szereplő, akinek ereje és motivációja lenne az egyéni érdekek hatásos összefogására és
közös képviseletére.
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b. Magyarországon az államnak szállító iparágak (pld. építőipar, informatika) kevésbé a potenciális
megrendelést generáló ágazatokkal szövetkeznek, inkább direkt lobbiznak – ebben nagy szerepe van
abban, hogy a fejlesztéseket az ágazatoktól elkülönülten működő uniós források finanszírozzák.
c. A szektor sok meghatározó szereplője erős ideológiai vegyértékekkel rendelkezik, az ágazati
identitást inkább írja felül az értékrendi kötődés, mint például az egészségügyben vagy a
közlekedésben.
d. Az esetleges forrásbővülés hatása közvetetten időben nagy késleltetéssel jelentkezik, akkor sem
látványosan. Emiatt a források teljesítményjavító hatása a mindenkori kormány számára nehezen
nyomon követhető és nehezen kommunikálható.
e. A köznevelés hagyományosan problémás terület, komoly belső törésvonalakkal, ideológiai
feszültségekkel. Emiatt a terület támogatása nehezen fordítható át látványos, egyértelmű sikerré.
Ezek a tényezők nem kőbe vésettek: átgondolt lépésekkel a köznevelés sokat javíthatna az állami
forrásokért folyó versenyben meglévő pozícióján. Ehhez erősebb ágazaton belüli kohézióra van
szükség.

Megvalósítható és társadalmi, gazdasági hozadékukban egyértelmű javaslatokra lenne szükség.
A köznevelés területén a konkrét, a szakmai körökön kívül nem is érthető témák (pld. továbbképzés,
teljesítménymérés, pénzügyi ismeretek bővítése), illetve a szimbolikus társadalmi ügyek (elsősorban
az esélyegyenlőség növelése) vannak előtérben. A szakkérdések kevés embert hoznak lázba, ezért
nehéz mögéjük komoly és stabil támogató hátteret kiépíteni.
Az esélyegyenlőség ügye pedig azért haladhat csak nehezen előre, mert a rossz társadalmi
helyzetűeket még senkinek sem sikerült aktív támogatóként felsorakoztatni egy az ő gyerekeik
oktatását javítani akaró elképzelés mögé. Az oktatásra érzékeny középosztály pedig óvatosan figyeli
az ilyen javaslatokat, mert azok gyakran az ő rovásukra szeretnék javítani a szegényebbek helyzetét.
El kellene hitetni, hogy a jobb iskolába járó középosztály itthon maradó tagjai fognak több adót, több
őrző-védőt fizetni, ha a szegények közül sokan nem tanulnak meg írni és olvasni. Ez nehéz, de nem
lehetetlen – csak valahogy ki kell abból lépni, hogy osztálykonfliktust generálunk az iskola körül.
Az általánosan érthető, mégis kellően egyértelmű kezdeményezések működhetnek sikeresen. Ilyen az
Arany János program, a Sulinet, a mindennapos testnevelés. Ezekben az esetekben érthető, kiknek
szól az intézkedés, mi a fókusza és az üzenete. Így a döntéshozó számára értelmezhető, hogy milyen
eredmények érhetőek el, megéri-e az adott ügyért konfliktusokat, kockázatot vállalnia, többet
költenie.

Közeg kell: higgadt viták, fórumok, elképzelések, több az iskoláról szóló beszéd.
Könnyebb a hasonlóan gondolkozókkal együttműködni, kockázatmentes akciókhoz csatlakozni, a
valós vagy potenciális veszteségek ellen tiltakozni. Azonban ezzel csak megtartani, csiszolgatni lehet
azt, ami már megvan. Ha ennél több az ambíció vitatkozni kell, kezdeményezni.
Érdemes azon dolgozni, hogy az iskola a mindennapok fontos beszédtémájává nőné ki magát. Egy
olyan témává, amiről bárkivel kellemesen, tartalmasan lehetne beszélgetni. Megfelelési kényszer és
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tilalomfák nélkül. Ha két gyerekes találkozik, úgyis előbb utóbb ennél a témánál lyukadnak ki és
ragadnak le hosszú időre. Csak most panaszkodunk és a dzsungelharchoz cserélünk tippeket – ezen
kellene változtatni.
Boldog Tanévet!
A fentiekből lassan kialakulhat az az eszmeiség, ami elmondja, milyen a jó iskola. A különböző
iskolaképek, az oktatási rendszerrel kapcsolatos elvárások lassan egységes rendszerbe kerülhetnek.
Kialakulhat az a légkör, ami inspirációt ad a jobbításhoz szükséges változtatásokhoz. Idővel
megteremtődhet az a nyugalom, ami lassan felszámolja az iskolához kötődő rossz érzéseket a
szülőben, a tanárban.
Lassan kellemes és megbízható hellyé válhat az iskola a fejekben – nem csak a miénk, mert mi pont
szerencsések vagyunk, hanem általában, mint intézmény. Szülőként stabil, és nyugalmat sugárzó
szövetségesként gondolunk majd rá. A tanároknak jó lesz ott dolgozni. A népszerűségre vágyó
közszereplők és szponzorok keresik a támogatható kezdeményezéseket. Talán még a gyerekek is
szeretni fogják.
Akkor már nem lesz meglepő, ha az évnyitón boldog tanévet kívánnak.
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„Nekem a Balaton adomány” – interjú Csite Andrással
SZERZŐ: ÖSSZKÉP
Magyar tenger sorozat, 2017. 09. 22.

„Amikor a Balaton jövőjéről gondolkodom, mindig a teljes,
minőségi élet iránti vágy hajt.” Beszélgetés Csite Andrással, a
Balatonnál élők társadalmáról, gazdaságáról és arról, hogyan
lehet a tó környéke Budapest és Győr mellett az ország
fejlődésének motorja.

Milyen az Ön Balatonja?
Nekem a Balaton a hazatérést, a lelassulást, a látványban való megmerülés pillanatait jelenti, a
teremtett világ gyönyörűségének megtapasztalását. Vannak zugaim a Balatonnál, amiket különösen
kedvelek, s gyakran megfordulok, mert az itt megtapasztaltak szenvedélyként húzzák vissza az
embert.
Nekem ez a világ szakrális és hétköznapi terekkel van teli. Noha a Balaton életében nagyon jelentős
szerepe van a turizmusnak, de nem szabad elfelejteni, hogy negyedmillió embernek ez a térség a
lakóhelye, az otthona. Nekem az élet természetes tere a Balaton, a nyári szezont és az ezzel járó
növekvő zsúfoltságot pedig nehezen élem meg. Azt szoktam mondani, hogy szeptember 1-től május
31-ig enyém a Balaton, s van két-három hónap, amikor osztoznom kell az idelátogató vendégekkel,
nyaralótulajdonosokkal.

Melyek a meghatározó társadalmi trendek a Balatonnál?
A ’70-es és ’80-as években a turizmus és a hozzá kapcsolódó kereskedelem, illetve a mindennapos
interakció a külföldiekkel nagyobb szabadságot, nagyobb jólétet biztosított a Balaton körül, mint az
ország más részein. Ez a sok szempontból „aranykornak” tartott időszak erősen beleivódott a
balatoniak emlékezetébe, szemléletmódjába. Azóta a térség nagy része fokozatos országon belüli
pozícióvesztést él meg, s a főváros és kisebb mértékben az észak- nyugati határterületek gazdasági
teljesítménye elhúzott az ország többi részétől.
Csite András közgazdász, a gazdaságtörténet egyetemi doktora, a szociológia doktora (PhD). A
HÉTFA Kutatóintézet és Elemző Központ alapítója és ügyvezetője. Keszthelyen járt gimnáziumba,
az egyetemet követően, 1994-2004 között az MTA Politikai Tudományok Intézetében dolgozott
tudományos munkatársként. 2004 óta Gyenesdiáson él, nős, három leánygyermek édesapja.
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Néhány éve viszont új, ezzel a süllyedéssel szembeható társadalmi folyamatok indultak be: a
nagyvárosi, főként budapesti felső-középosztály kezdi felfedezni a Balatont, legalábbis bizonyos
pontjait. Elsőként a Káli medencét, majd Tihany és Füred környékét, a Balaton-felvidék keleti részeit.
A jómódú budapestiek ingatlantulajdonosként, hétvégi és szezonbeli turistaként új fogyasztási,
térhasználati mintákat jelenítenek meg, s új, korábban kevéssé ismert szolgáltatások iránt
támasztanak keresletet. Ugyanakkor ez folyamat azt is magával hozza, hogy az új balatoni felsőközéposztály egyre látványosabban akarja befolyásolni a térség arculatát, a balatoni világ alakulását.
Amit persze a helyi élet szereplői gyakran nehezen viselnek – nem mindenki akarja fővárosban épp
trendinek számító elgondolások szerint újraszervezni a települések vagy a saját életét.
Számos elemében a száz évvel ezelőttihez hasonló feszültségek jelennek meg a térségben, amikor a
fürdőkultúra megjelenése a Balatonhoz vonzotta a nagyvárosi középosztályt. A nyaralótulajdonosok
és az őslakosok közti feszültség is innentől datálható. Az újonnan megjelent városiak vetették fel a
Balaton-régió, az önigazgatási egység gondolatát, ugyanakkor annak akadályát is jelentették. Hisz úgy
akartak nagy változásokat elérni, hogy annak irányát elsősorban ne a helyiek szabják meg, hanem a
nyaralótulajdonosok, a turisztikai befektetők, a teret ideiglenesen vagy szezonálisan használók.

Balatoniként mit gondol a tó körül néhány éve elindult változásokról, civil kezdeményezésekről?
A térségi identitás erősségét jelzi, hogy milyen sok embert inspirál a Balaton jövőjéről,
versenyképességéről való gondolkodás. Az országban térségi szinten sehol máshol nincsenek jelen
ezek a régió társadalmát, arculatát, tájhasználatát alakítani akaró törekvések – a legtöbb helyen csak
települési szinten jelennek meg. Ezt nagyon meg kell becsülni.

Fotó: Orbán Dorottya
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De a Balaton térsége ma sem rendelkezik semmiféle közös irányítási, cselekvési rendszerrel,
önigazgatási jogosítványokkal. Ami e tekintetben elindult, például a turisztikai egyesületek
önszerveződése, a mai turisztikai irányítás felszámolásra ítélte - rövidlátó és helytelen módon. Nekem
balatoniként nagyon kevés lehetőségem van arra, hogy a közös balatoni ügyeket befolyásoljam, mert
egyetlen olyan választott testület sincs, ami a Balaton térségének egészére kiterjedő jogosítványokkal
rendelkezne. Ez a térség valahogy mindig a centrum közvetlen alárendeltje maradt. Úgy is lehet
mondani, hogy bár a tónak, a térségnek nincs szárazföldi központja, a székhelyét Budapestnek hívják.
A Balaton centralizált irányítási rendszerével az a baj, hogy bármilyen bölcs és innovatív is legyen a
szabályalkotó, a térség természeti, társadalmi és gazdasági rendszere túlzottan bonyolult a minden
körülményre kellően kiterjedő döntésekhez. Ráadásul a Balatonnál a térségi identitás működik, az
önszerveződésnek van ereje, de ez hiányzó önkormányzási rendszer nélkül mégsem tud valós
társadalomszervező erővé válni. A Balaton megújítására törekvő társadalmi mozgalmak, mint a
Balatoni Kör, jobbára csak a nyilvánosságban tudnak megjelenni, vagy a budapesti döntéshozók
befolyásolására tehetnek kísérletet. De mindenképpen megmaradnak a civil aktivitás szintjén.
A térségben megjelenő nagyvállalkozói csoportok, középosztályi térhasználók pedig egyre
határozottabban akarják befolyásolni a balatoni fejlesztések világát. Nem látok olyan tendenciát, ami
a közeljövőben megállíthatná ezt a folyamatot, s a jövőben valószínűleg tovább erősödik a Balaton
Budapesttől való függése.

Milyen a Balaton vállalkozói ökoszisztémája?
A Balaton vállalkozói világa jellemzően családi jellegű. Az elmúlt évtizedek turizmusvezérelt
gyarapodása, építkezése során jelentős üzleti tulajdonok, vállalkozások nőttek fel, számos család
hosszú évtizedek kitartó munkájával közepes méretű üzleti vagyonra tett szert. A turizmus, a
kapcsolódó szolgáltatások ma is lehetőséget teremtenek arra, hogy a vállalkozó szellemű ember saját
üzletet indítson. Azt hiszem, a Balaton továbbra is a vállalkozás szabadságának világa.
Új jelenség a munkaerőhiány, ami várhatóan tartós kihívás lesz, s hosszútávon is válaszokat kell erre
adni. A szezonálisan bevethető munkatársak hiánya a családi vállalkozás értékét, a család gazdasági
szerepét növeli. Kinek-kinek nagyobb hangsúlyt kell helyezni arra a kérdésre, hogyan tud egy
vállalkozás vonzó életpályát kínálni a fiatal generációknak. A vállalkozóknak jobban oda kell figyelni a
családtagok igényeire, nagyobb tekintettel kell lenni a generációk közti különbözőségekre, ezek
vonatkozásában tudatosabban kell szervezni az üzletet. Nagyon bízom benne, hogy a térség
társadalma, a vállalkozó családok világa a saját megerősödésére tudja fordítani ezeket a
folyamatokat.

Milyen a Balaton jövőképe?
Szeretném, ha belátható időn belül eljuthatnánk oda, hogy a térségben élő emberek a mainál
lényegesen nagyobb befolyással bírjanak a Balatonnal kapcsolatos döntésekre. Valós beleszólás
nélkül adózni is nehezebb…
Szeretném, ha a Balaton jövőjéről úgy gondolkodnánk, mindig a teljes, minőségi élet feltételeit
biztosítani tudó térségről, ahol az élet fő szervezőerejét az egészség, a nyugalom, az együttműködés,
az egyensúly, az alkalmazkodóképesség és a magas színvonal képviseli. Jó minőségű
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közszolgáltatásokra van szükségünk, meg elérhető és fenntartható módon használható természeti
környezetre. Legyen ez olyan térség, ahova jó családot alapítani, ahol jó gyereket nevelni és
megöregedni; és senkinek se forduljon meg a fejében, hogy innen el kell költözni, sőt: legyen ez olyan
térség, ahova vissza lehet jönni, ahol jó letelepedni.

A Balaton hagyományos arca

A klímaváltozás és az Mediterrán térségben tapasztalható válság felértékeli a Balaton turisztikai
vonzerejét. A készülő fejlesztések az idegenforgalom befogadóképességének növelését szolgálják, ám
látni kell azt is, hogy a közszolgáltatások és főleg a társadalom eltartó- és elviselőképessége korlátot
szab a turizmus bővülésének. Meggyőződésem, hogy új egyensúlyt kell teremteni az állandó és az
ideiglenes térhasználat között, vagyis úgy egyensúlyt kell kialakítani a tartósan itt élők valamint az ide
látogatók táj- és szolgáltatáshasználatában.
A térség gazdaságában erősítenünk kell a soklábonállást, a diverzifikációt: s olyan rendszert kell
kialakítani, ami sokkal több magas hozzáadott értékű tevékenységet hoz és valósít meg itt, ezáltal új,
vonzó bérezésű munkahelyeket teremtve. Ezzel a Balaton-régió az európai nagyvárosokkal is
versenyezni tudó térséggé alakulhat.
Magyarország számára ugyanis stratégiai jelentőségű, hogy legyenek olyan térségeink, melyek
európai szinten is versenyképes életminőséget és gazdasági lehetőségeket kínálnak. Csak alkotási,
gyarapodási és kibontakozási lehetőséget kínáló helyekkel és térségekkel tudjuk itthon tartani a
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fiataljainkat, a magasan képzett embereket. Magyarországon mintha Budapest mellett Győr és
környéke, valamint a Balaton indult volna meg a versenyképes térséggé fejlődés útján.
A Balatonnál most fontos lenne megtalálnunk és meghonosítanunk azokat a gazdasági
tevékenységeket, melyek kellően nagy hozzáadott értéket tudnak termelni, a régióban tudják tartani
és vonzani a tehetségeket. Az is fontos lenne gondolkodnunk, hogy térségi kormányzási eszközökkel
miként lehet a régiót ilyen ágazatok befogadására alkalmas üzleti ökoszisztémává alakítani.

Veszprém pályázik az "Európa Kulturális Fővárosa 2023" cím elnyerésére. A megyeszékhely
pályázata térségi összefogással készül, Veszprém a Bakony-Balaton térség bevonásával fogalmaz
meg kulturális, társadalmi és gazdasági fejlesztési terveket. Ezáltal a térség egységes turisztikai
desztinációként jelenik meg.
Az Európa Kulturális Fővárosa címet az Európai Unió ítéli oda egy évre a tagállamok városainak. A
címet 2023-ban Magyarország és Nagy-Britannia egy-egy városa töltheti be. Veszprém
versenytársai között található Debrecen, Eger, Szombathely, Győr, Székesfehérvár és Gödöllő.

Ha Veszprém és vele együtt a Balaton kapná lehetőséget az Európa Kulturális Fővárosa 2023 cím
viselésére, ez a kreatívipar és a kultúragazdaság területén adhatna lehetőséget ilyen tevékenységek
meghonosodására. Meggyőződésem és mostani tapasztalatom, hogy már egy-egy ilyen nagy
vállalkozás tervezése is mozgósítani tudja közösségeinket, felszabadítja a teremtés energiáit.
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A mohácsi vereségről – másképpen
SZERZŐ: BENKŐ TIBOR
Tudósok sorozat, 2017. 10. 26.
A gazdaságtörténet kutatása a legnagyobb hatású történelmi eseményeket is új megvilágításba
helyezheti. Ezt bizonyítja C. Tóth Norbert tanulmánya, amely a Magyar Királyság 1522. évi
költségvetésének rekonstruálásával bizonyítja: a mohácsi vereséget nem a gyenge kezű Jagelló
királyok vagy a széthúzó magyar elit, hanem az Oszmán Birodalom hatalmas túlereje okozta.
1526. augusztus 29-én a mohácsi csatában a Tomori Pál vezette magyar sereg teljes vereséget
szenvedett az oszmán erőktől. II. Lajos király mellett a magyar főurak nagy része odaveszett, a
törökök akadálytalanul folytathatták az utukat Buda irányába. Az ország központját 1541-ben
foglalták el, az ország három részre szakadt, a háborús állapotok 150 évig állandósultak.

Than Mór festménye a mohácsi csatáról. Fotó: wikipédia
Mohács okai között a hagyományos magyar történetírás fontos tényezőként azonosítja a királyi
hatalom gyengeségéből fakadó belső viszályokat is. Eszerint a Mátyást követő II. Jagelló Ulászló, és a
trónon utána következő fia, a még lényegében gyerekként megkoronázott II. Lajos gyenge kezű
uralkodásának köszönhető, hogy a nemesség, a parasztok és a mezővárosok helyzete is egyre
rosszabbá vált. A közvélekedés szerint a csökkenő bevételek és az ország vezetőiben megingott
bizalom lehetetlenné tették a megfelelő előkészületek megtételéhez szükséges adók behajtását; az
ország lényegében védtelenül várta az oszmán seregeket.
Ezt a képet kérdőjelezi meg C. Tóth Norbert tanulmánya, amely a Magyar Királyság 1522-es
költségvetésének rekonstruálására tesz minden korábbinál átfogóbb kísérletet. A cikk eddig
feldolgozatlan forrásokat is felhasználva bizonyítja, hogy az állam az Oszmán Birodalom fullasztó
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A Weisz Boglárka irányításával működő „Lendület” Középkori Magyar Gazdaságtörténet
Kutatócsoport 2015 és 2020 között kap támogatást a Magyar Tudományos Akadémia Lendület
Fiatal Kutatói Program keretében. A magyar gazdaság mozgatórugói a középkorban című
kutatási projekt két nagyobb területet ölel fel. A gazdasági élet egyik lefontosabb szereplője a
királyi hatalom volt. A projekt ezért vizsgálja az uralkodók bevételeit, a pénzverés rendszerét, a
pénzügyigazgatás intézményrendszerét és az uralkodók gazdasági intézkedéseit. A kutatás másik
iránya a királyságot az európai gazdasági vérkeringésbe csatlakoztató városok szerepének
vizsgálata. Ezen belül a fókusz arra kerül, hogy a városi adminisztráció és az infrastruktúra hogyan
alakította a polgárok gazdasági tevékenységét és külső gazdasági kapcsolatait. C. Tóth Norbert A
Magyar Királyság 1522. évi költségvetése című tanulmánya a kutatócsoport munkájának első
eredményeit bemutató, Pénz, posztó, piac című tavalyi kötetben jelent meg.
közelsége ellenére sem működött kevésbé hatékonyan, mint a megelőző évtizedekben.
Így működött a korabeli NAV
A munka az egyforintos rendkívüli hadiadó 1522-es beszedésén keresztül kínál bepillantást az
Oszmán Birodalom ellen hadakozó Magyar Királyság működésébe és gazdasági helyzetébe. Az
adószedés alapját az 1521-es Erzsébet-napi országgyűlés határozata jelentette, amely 75 dénár (100
dénár = 1 forint) rendkívüli adót vetett ki a nemeseken kívül mindenkire. Ehhez adódott még hozzá a
portánként fizetendő 25 dénáros kamarahaszna (vagy füstadó), így együttesen az 1522-es adószedés
során a cél portánként 1 forint beszedése volt. A városok a kincstár képviselőjével történő alkudozás
után rájuk kivetett adót – kiváltságaiknak köszönhetően – egy összegben fizethették meg.
Az adószedés irányítója Thurzó Elek frissen kinevezett királyi kincstartó volt. Az ő kézbesítési könyve
alapján rekonstruálható az adószedés rendszere és annak szereplői. A szokásoktól eltérően Thurzó
munkáját az országgyűlés által megválasztott négy országos kincstartó segítette – a törvény alapján
két-két báró és nemes: Kanizsai László és Esegvári Ferenc a Dunától nyugatra, Ráskai Gáspár és
Verbőci István a Dunától keletre. Ezt a korábban nem alkalmazott megoldást a nemesség
kényszerítette ki. Elvesztették a türelmüket a török fenyegetés miatt kirótt újabb és újabb rendkívüli
adók miatt, és szerepet követeltek maguknak a bevételek és kiadások felügyeletében. A kincstartók
megyénként két embert – általában a megyei közéletben ismert nemeseket, „jóravaló és
tisztességes” embereket – bíztak meg az adó kirovásával és beszedésével. Összesen 52 megyében
szedtek adót – a folyamatos török előrenyomulás hatását jól mutatja, hogy az öt legdélebbi
megyében a hatalmas pusztítások miatt ekkor már meg sem kísérelték az adó behajtását.

84

1526. augusztus 29. Székely Bertalan festményén. Fotó: wikipédia
Az adószedők a befizetett összegről nyugtát adtak az adózónak, az összegyűlt összeget pedig
bemutatták a megyei hatóság előtt. Thurzó Elek királyi kincstartóhoz a pénz negyede
került, háromnegyedének őrzését és elköltését a nemeseket képviselő országos kincstartók
felügyelték. Valószínűleg erre az intézményi reformra is szükség volt ahhoz, hogy a szorongatott
helyzetben is sikerült a korábbihoz hasonló mértékű bevételhez jutni.
A fennmaradt iratokból látszik, hogy az adóbeszedés és kifizetés adminisztrációja kifinomult
rendszerben történt, készült megyei, személyenkénti és tematikus áttekintés is. A kincstartóknak az
általuk adminisztrált összegekről számadást kellett tenniük, amelyet a király és a rendek által közösen
kinevezett ellenőrök felügyeltek.

Nem teljesített rosszabbul az ország
Az egyforintos adóból beszedett összeg nagyságát a viszonylag sok fennmaradt forrás ellenére sem
lehet pontosan meghatározni; erre a tanulmány a kiadások áttekintésén keresztül tesz kísérletet. A
kiadások egy részéről rendelkezésre állnak pontos feljegyzések, másik részük jól becsülhető a korábbi
évek tételeiből következtetve.
A beszedett pénz háromnegyede az országos kincstartókhoz került, akik az országgyűlés határozata
értelmében az ország védelmét finanszírozták. Ez magában foglalta a személyes járandóságokat – a
kapitányok és a zsoldosok fizetését – valamint a végvárak megerősítésének jelentős költségeit. A déli
határszakaszon 10 ezer végvári vitéz zsoldja 224 ezer forintot tett ki, és legalább 100 ezer forintos
kiadás volt a várak megerősítése is. A beszedett pénz maradék része, Thurzó Elek királyi kincstartóhoz
került – az udvar ebből 131 ezer forintot költött.
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A bevételi oldalon a rendkívüli, egyforintos adóból minimum 160 ezer forint származott, míg a rendes
királyi jövedelmekből 281 ezer forint. A becsült bevételeket és kiadásokat összevetve az látszik, hogy
a költségvetés 1522-ben körülbelül 15 ezer forintos hiánnyal zárhatott. Ez a gyakorlatban azt
jelenthette, az országos kapitányokat vagy a saját bandériumokat kiállító nemeseket (zászlósurakat)
birtokadományokkal vagy a jövőbeli fizetés ígéretével kompenzálták. Békésebb időkben ez nem
jelentett feltétlenül gondot, de a török fenyegetés árnyékában már a védekezőképesség rovására
ment. A beszedett adók nagysága azonban még így is jelentősen felülmúlta a korábban becsült
mennyiséget, és valószínűleg nem volt nagyságrendileg kevesebb a Mátyás uralkodása idején
beszedettnél. Ennek nagyságát – C. Tóth Norbert elmondása szerint – eredeti források hiányában, az
egykorú jelentésekre támaszkodva sokáig túlbecsültek a történészek.

Forrás: C. Tóth Norbert (2016): A Magyar Királyság 1522. évi költségvetése. In.: Weisz Boglárka (ed.):
Pénz, posztó, piac. Gazdaságtörténeti tanulmányok a magyar középkorról.
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A törökök három Mohácsot is megvívhattak volna
Láthatjuk, hogy a Magyar Királyság néhány évvel a tragikus vereség előtt is működő állam
volt. Nagyságrendileg annyi adót szedett be, mint a korábban fénykorként értelmezett időkben,
Mátyás uralkodása idején. Ha ez így volt, felmerül a kérdés: honnan ered ez az egyoldalú negatív
megítélés – és ami még fontosabb: miért nem volt esély 1526-ban?
C. Tóth Norbert szerint a válasz egyszerű: a törökök hatalmas fölényben voltak a gazdasági tartalékok
és az embermennyiség tekintetében is – ahogy fogalmazott: „három Mohácsot is megvívhattak
volna”. Nehéz pontos számításokat tenni, de az Oszmán Birodalom bevételei óvatosan számolva is
legalább négyszer-ötször nagyobbak voltak, mint a Magyar Királyságé – mondja a történész. A
birodalom, melynek a 16. század elején része volt a mai Egyiptom, Szíria, a Fekete-tenger teljes
térsége és a Balkán, hatalmas tartalékokkal rendelkezett. Az újabb és újabb hódítások könnyen hadra
fogható emberek tömegeit biztosították, a területek egy része pedig a nagyobb hadiértékkel bíró
harcosok fizetségéül szolgálhatott. Legalább ennyire fontos volt az utánpótlás kérdése is: a sereg
élelmezése a nagy területi kiterjedésnek és a kitűnően szervezett hadtáprendszernek köszönhetően
egész évben biztosított volt.
A Magyar Királyság ezzel szemben teljesen kimerült az állandó készültségben. Azt követően, hogy
1512 során a törökök az első végvárvonal három magyar várát elfoglalták, szinte folyamatosan
jelentős létszámú sereg volt a végeken. Az ő élelmezésüket és fizetésüket a nemesek számára
különösen feszültté tette, hogy látszólag nem csináltak sok mindent, „csak” felkészülten várták az
esetleges támadásokat és betörési kísérleteket. Az állandó készültség, és nem az ország vezetőinek
felkészületlensége és korruptsága magyarázza azt, hogy az 1520-as évekre a köznemesség jelentős
része elvesztette a hitét a török feltartóztatásának realitásában, ezzel párhuzamosan az elitben is. C.
Tóth Norbert szerint ezért amikor 1526-ban végül hadba indultak, sokan már annak ellenére is túl
akartak esni az összecsapáson, hogy tudták: nem fognak hazatérni.

A mohácsi csata egy 16. századi török miniatúrán. Fotó: wikipédia
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A csatavesztés magyarázatát évszázadokig a 16. századi történetírói értékelések határozták meg,
számukra pedig a szomorú realitások – mint az ellenség túlereje – elfogadásánál könnyebb volt a
bűnbakok keresése. Így szembe lehetett állítani a vélt, Mátyáshoz kötődő aranykort a korrupt, rossz
képességű és külföldről érkezett Jagellók uralkodásával. Ez a kép lényegében a 20. század második
feléig meghatározó volt, ekkor jelentek meg az első olyan történészek, akik a történetírói források
mellett eredeti dokumentumokra támaszkodva próbálták feltárni a múlt eseményeit – mondja C.
Tóth
Norbert.
A Jagellókról kialakult kép árnyalásával párhuzamosan kiderült az is, hogy Mátyás állítólagos
gazdagságát az egykorú követi jelentéseken túl más nem támasztja alá, ők pedig nem láthatták, hogy
a pompázatos udvar mögött valójában milyen gazdasági erő állt. II. Lajos uralkodása idején ezzel
szemben az állt a magyar udvar érdekében, hogy helyzetét még a valóságosnál is sötétebbnek
mutassa a külföldi szemek előtt – hiszen csak így reménykedhetett a nyugati hatalmak
támogatásában. Bár ígéretekből nem volt hiány, Franciaország jó török kapcsolatai, valamint a
magyar és a német rendek közötti bizalmatlanság miatt jelentős segítséget csak a Szentszéktől kapott
a Magyar Királyság. Nándorfehérvár eleste után VI. Adorján és VII. Kelemen pápa is jelentős anyagi
támogatást biztosított az országnak, a végeken részben pápai pénzből fizetett katonák harcoltak.
Az erőviszonyokat azonban a szórványos, de nem elhanyagolható mértékű támogatások sem
befolyásolhatták érdemben. C. Tóth Norbert munkája bizonyítja, hogy az ország vezetése a
köznemesség bevonásával – a rendi kincstartói intézmény révén – el tudta érni a korábbi, békésebb
évekhez hasonló mennyiségű adó beszedését.
Nem igazak tehát azok a korábban elterjedt nézetek, hogy a mohácsi katasztrófához a Jagelló
uralkodók rossz döntései vagy az elit tisztességtelensége vezetett. A szomorú igazság ezzel szemben
az, hogy az ereje teljében lévő Oszmán Birodalommal szemben – jelentős külföldi támogatás
hiányában – nem volt esélye Magyarországnak, és valószínűleg már 30 évvel korábban sem lett
volna.
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Térképen: A területi tőke Magyarországon
SZERZŐ: HOBOT PÉTER BENCE
Térképen sorozat, 2017. 11. 10.
Hazánk járásainak fejlettségét és helyzetét a területi tőkével mérhetjük, ami nem elégszik meg a
pénzben jól kiszámolható adatok vizsgálatával. A területi tőke a járások anyagi adottságai mellett a
megfoghatatlan gazdagságot: a kultúra erejét és a társadalmi energiákat is figyelembe veszi. Az
eredményekből jól látszik, hogy hazánkban Budapest és a megyei jogú városok kiemelkedően jó
helyzetben vannak, de akadnak meglepő eredmények is ebben a mintázatban. Az Összkép térképei
friss és pontos képet adnak arról, hogy milyen helyzetben vannak ma a magyarországi járások és
települések.

Adatforrás: Oláh-Szabó-Tóth (szerk.) 2017: A területi tőke és magyarországi dimenziói
A legjobb helyzetben a következő térségek vannak: a megyei jogú városok, Budapest, az ország
északnyugati része; a hagyományos vidéki központok, mint Gyula, Körmend vagy Jászberény,
valamint a Balaton környéke és néhány nagyváros agglomerációja például Székesfehérvár, Pécs és a
főváros körüli területek. Ezek a térségek alkotják Magyarország legvirágzóbb világát.
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Az északkeleti területeken, az Ormánság délnyugati részén és Fejér megye déli részeiben találkozunk
a legnehezebb körülményekkel. Ők a lemaradók - ezeknek a térségeknek a kilátásai is rosszak.
Materiális jellemzőket vizsgálva a főváros környéke és az ország északnyugati része van a legjobb
helyzetben. A humán tényezőket vizsgálva kiegyenlítettebb a térkép, a megyeszékhelyek szerepe a
meghatározó.
Honnan tudjuk ezt? A terülteti tőke számítások összegzik az 2011 és 2015 közötti időszakra a járások
adatait – járásonként 156 adatot. A területi tőke egyszerre fejezi ki a térségek gazdagságát és
kilátásait. A megközelítés a járások olyan adottságait is figyelembe veszi, amelyekre a térségek
jövőbeli prosperitása épülhet.
Lássuk a részleteket, hogyan alakulnak a magyar járások helyzetének pénzben jól mérhető jellemzői,
illetve a jólét nehezen megfogható alkotóelemei. Ha a szélsőségek érdeklik, a cikk végén olvashat az
ország legjobb és legrosszabb helyzetben lévő tíz százalékáról.
Fehér foltok az ország közepén
Meglepőnek tűnhet, hogy Fejér megye déli része és a kunszentmiklósi járás a legrosszabb helyzetűek
kategóriájában található. Hasonlóan, Gyál környéke is rosszabb helyzetben van, mint azt váruk volna
egy Budapest agglomerációjába tartozó járás esetében.
Az elemzés mélysége okozza a szokatlan eredményeket. A területi tőke kutatás keretében szakértők
Magyarország minden településére tizennégy értéket mértek ki, melyek összesen 77 indikátort
sűrítettek magukba. Ez az egyik legösszetettebb területi, gazdasági kutatás Magyarország térségeiről.
Az új megközelítés új eredményeket szül: felszínre hoz olyan lappangó hiányosságokat, melyektől
eddig eltekintettünk, ugyanakkor rámutat addig nem ismert erősségekre is.
Vannak pozitív meglepetések. A térkép szerint nagyon erős adottságokkal bíró régió a Dél-Alföld
keleti része, főleg Békéscsaba és környéke. A Zemplén térsége pedig kiemelkedik a klasszikusan
elmaradottnak gondolt Észak-Kelet-magyarországi térségből. Hasonlóan meglepő, hogy a legjobb
helyzetben lévő térségek közé sorolhatjuk a jászberényi, a gyöngyösi és a Dunántúlon lévő tabi járást
is.
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Térképeinket A területi tőke és magyarországi dimenziói című kutatásból és a kutatást összegző
könyvből (Oláh-Szabó-Tóth (szerk.) 2017: A területi tőke és magyarországi dimenziói) készítettük.
A kutatók rengeteg mutatót használtak fel, hogy képet alkothassanak Magyarország térségeiről.
A KSH és a TEIR adatbázisainak szűrésével kiválasztották a legfontosabbakat, melyeket összesítve
számszerűsítették a magyar járások területi tőkéjét.
A kötetet Oláh Miklós szociológus, a Balatoni Integrációs Nonprofit Kft. kutatásvezetője, Tóth
Balázs István, közgazdász a Soproni Egyetem adjunktusa és Szabó Pál geográfus, az Eötvös
Loránd Tudományegyetem docense szerkesztette. A kutatásban részt vett még Fodor-Kun Eszter
geográfus, Horváth Áron közgazdász, Sápi Zoltán geográfus, Farkas Máté geográfus, Kabai
Gergely néprajz- és társadalomkutató. Így összesen tizenegy szociológus, közgazdász és
geográfus dolgozott azon, hogy a lehető legpontosabban mérjék fel hazánk térségeinek helyzetét
és lehetőségeit. A könyvről összefoglalót olvashat ITT és ITT.
A területi tőke fogalma egységesen kezeli, mennyire sikerült egy térségnek felhalmoznia az ember
számára értékes tényezőket, illetve azt, hogy mennyire lesz képes a térség a jövőben prosperálni.
Ahol régóta tart és erőteljes a tőke felhalmozódása, ott az életszínvonal növekszik, a lehetőségek
spektruma kitágul.
Két csoportra bonthatjuk a területi tőkét: materiális és immateriális tényezőkre. Hibát követnénk
el, ha csak a materiális tényezők alapján mérnénk fel egy terület helyzetét, mert a termelésen, a
jövedelmeken és infrastrukturális fejlettségen kívül sok más tényező is befolyásolja a területek
által biztosított életkörülményeket és lehetőségeket. Ez motiválta a csapatot a kutatásban is: „a
gazdasági, társadalmi egyenlőtlenségek materiális mutatókkal történő megjelenítésétől […]
gyakran a laikus tapasztalatok is eltérnek”- áll a kötet borítóján.
A kötet célja, hogy az eredményekhez vezető utat is bemutassa. A területiség vizsgálatának
módszertana nagy szakmai kihívást jelent. A kötetet lektorálta Németh Nándor, szakmai lektora
Csite András volt. Összesen 156 indikátor vizsgálata után 77-et sűrítettek össze 14 faktorban,
majd hazánk minden településére kiszámolták a faktorok értékeit. A faktorértékek aggregátuma
adta a végső eredményeket, amiket a fenti térképen láthatunk.

A pénzben jól kifejezhető, anyagi javak összességét olyan adottságokkal mérték, amelyeket a
gazdasági elemzések szoktak figyelembe venni. Ezek például a jövedelmek, a foglalkoztatottság, az
épített környezet, az intézményi ellátottság, az infrastruktúra, a természeti környezet, a
szolgáltatások, a szabadidős lehetőségek és a vállalkozások jellemzői.
Külön vizsgálták a nehezebben megragadható, de a települések helyzetét erősen befolyásoló
társadalmi, demográfiai és kulturális tények összességét. Ezt a következő tényezők állapotának
feltérképezésével tették mérhetővé: képzettség, internethasználat, népességváltozás, öregedés,
vándorlás, helyi politika, felsőfokú oktatás, színházak, kultúra, eltartottság, közoktatás és
közegészségügy.
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Az indikátorokról - forrás: Oláh-Szabó-Tóth (szerk.) 2017: A területi tőke és magyarországi dimenziói
Anyagi szempontból az északnyugati területek valóban jól állnak
A fenti összegzett eredményből csak a gazdasági, az infrastrukturális és az intézményellátottsági
jellemzőket vizsgálva az látszik, hogy kiemelkedően jó helyzetben vannak az északnyugati járások, a
Balaton környéke és Budapest. Az Észak-Alföld, Bácska déli része és Baranya déli járásai viszont nehéz
helyzetben találják magukat.

Adatforrás: Oláh-Szabó-Tóth (szerk.) 2017: A területi tőke és magyarországi dimenziói
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Meglepő, hogy az ország második legnagyobb városa, Debrecen és járása is a legnehezebb helyzetű
járások között van, valamint az ország közepén lévő Martonvásári és Ráckevei járás is a
környezeténél gyengébb eredményekkel rendelkezik, hiába Budapest közelsége.
Pozitív meglepetés a Zemplén, Szatmár vidéke, a Balassagyarmati, a Komlói és a Jászberényi járás.
Ezek a területek a „legjobb helyzetű” és a „közepesnél jobb helyzetű” kategóriákba kerültek.
Közgazdász szemmel az északnyugati területekre tolódik el az ország súlypontja, azonban a kép sokat
változik, ha a kulturális, társadalmi dimenziókat is figyelembe vesszük.
Humán szempontból nem dől fel a térkép
Kiegyensúlyozottabb képet kapunk az ország járásainak gazdagságáról, ha a humán tényezőket
vizsgáljuk. A képzettségi, szociális és kulturális tényezők alapján keleten és nyugaton is találunk jó
helyzetben lévő területeket és elmaradottabb térségeket egyaránt.

Adatforrás: Oláh-Szabó-Tóth (szerk.) 2017: A területi tőke és magyarországi dimenziói
Az ország élvonalában a fővárost és agglomerációját, a megyei jogú városokat, a Balaton vidékét és a
Dél-Alföld egyes térségeit találjuk. A legrosszabb helyzetű járásokat az ország északi és keleti
határvidéke, valamint az Észak-Alföld mellett a Kis-Alföld déli részén, a Mezőségben és DélSomogyban
találjuk.
Sok a meglepetés azon a térképen, mely a képzettséget, internet használatot, népességváltozást,
öregedést, vándorlást, helyi politikát, felsőfokú oktatást, színházakat, kultúrát, képzettséget, oktatás
és az egészségügy állapotát méri.
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Ebben tekintetben kedvező helyzetben vannak a Táti, a Velencei, a Gyöngyösi, a Szarvasi, a Mezőtúri,
a Jászberényi járások. A Zemplén és a Hajdúság ugyancsak jobb képet mutat, mint a környezete. A
Debreceni járás nagyon érdekes abból a szempontból, hogy itt a legnagyobb a különbség a területi
tőke pénzben jól mérhető és a humán tényezőket összesítő elemei között. Az első szempontból a
legnehezebb helyzetű kategóriában, a második alapján a legjobbak között van a második legnagyobb
magyarországi város környéke.
A területi tőke alapján felállított toplista és a legrosszabb helyzetűek
Végezetül nézzük, mit mutat az Összkép térképe arról, melyek az ország legjobb és legrosszabb
helyzetű térségei a területi tőke szempontjából.

Adatforrás: Oláh-Szabó-Tóth (szerk.) 2017: A területi tőke és magyarországi dimenziói
A legjobb helyzetben lévő járások: Budapest, Pécsi, Egri, Szegedi, Székesfehérvári, Szombathelyi,
Győri, Tatai, Zalaegerszegi, Veszprémi, Debreceni, Budakeszi, Dunaújvárosi, Balatonfüredi, Soproni,
Békéscsabai, Dunakeszi és a Szentendrei járás.
A legnehezebb helyzetben lévő járások: Hajdúhadházi, Nyíradonyi, Cigándi, Ibrányi, Kemecsei,
Kunhegyesi, Mezőcsáti, Derecskei, Balmazújvárosi, Baktalórántházi, Szikszói, Nyírbátori, Encsi, Hevesi,
Nagykállói, Püspökladányi és a Mátészalkai járás.
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Alulfizetve - miért nem keresünk többet, mint a német bérek negyede?
SZERZŐ: PÁLINKÁS ERVIN
Makroszemmel sorozat, 2017. 11. 17.
Örvendetesen emelkednek a magyar bérek, a magyar bruttó átlagbér lassan eléri a német és a
francia bruttó minimálbér 65 százalékát. Utoljára 2007-ben volt a magyar átlagbér a francia
minimálbér értékének 60 százaléka felett (akkor még nem volt hivatalos német minimálbér, de
amióta van, 2015-től, lényegében a franciával azonos). Azonban a német átlagbérhez az idei
masszív béremelkedéssel sem tudunk közeledni. A magyar átlagbér stabilan a német negyedeötöde. Egész Közép-Európára igazak a fenti számok - vajon mi indokolja a régiós munkavállalók
drasztikus
alulfizetettségét?

A bérek vásárlóereje
Egy drágább környéken ugyanaz a jövedelem kevesebbet ér. A vásárlóerő-paritáson számított
jövedelem az árszínvonal különbségének kiszűrésével teszi összehasonlíthatóvá az egyes országok
átlagos jövedelmeit. A magyar bérek vásárlóerő-paritáson számított értéke azért magasabb európai
összevetésben, mint az abszolút értéke, mert nálunk az árak az uniós átlag háromnegyedét teszik ki.

1. Ábra: Béreink a minimálbér függvényében. Forrás: Eurostat
A jövedelmek árkülönbségeket kiszűrő összehasonlítása azonban csalóka lehet. Ha egy országban
minden pont kétszer annyi - a bérek is meg az árak is - mint a másikban, akkor elméletileg a két
ország vásárlóerőt tekintve egyenlő, mindkét országban a bér azonos százalékát lehet megtakarítani.
Csakhogy a drágább országban abszolút értékét tekintve dupla annyit lehet félretenni, mint az
olcsóbb országban. Emiatt megéri elmenni a drágább országba és ott megkeresni a hazai lakásra,
gyerekre, nyugdíjra valót – hiszen otthon dupla annyit ér majd a megtakarított pénz.
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Emellett mindenki a magasabb árszínvonalú országba akarja exportálni a termékeit, hiszen ott többet
fizetnek érte. Ez a drágább országokban magasabb életminőséghez vezet, hiszen ide koncentrálódnak
a jobb minőségű áruk és szolgáltatások.
A bérek (és árak) abszolút szintje tehát önmagában is fontos kérdés. Ez az egyik legfontosabb oka
annak, hogy Magyarország (és más régióbeli országok) munkavállalói külföldre mennek dolgozni.
Nem azért van, mert elmaradottak, lusták és buták vagyunk
Sokan a jövedelmek elmaradását azzal magyarázzák, hogy ez a régió infrastrukturálisan, szervezeti
kultúrában, szabályozási környezetben messze elmarad Nyugat-Európától csakúgy, mint a vállalatok
hatékonyságában, illetve az egyéni képességekben és képzettségben. Azaz azért keresünk
kevesebbet, mert nem vagyunk elég jók, nem vagyunk elég versenyképesek.
Ez azonban vitatható. Az európai piacokon az áruk, az emberek és a szolgáltatások szabadon
mozoghatnak. Gazdaságunk nagy része nemzetközi tulajdonosi háttér mellett, azonos technológia
alkalmazásával működik. Nálunk gyakran alacsonyabb a létszám, azonos vagy gyakran magasabb az
elvárt munkaidő, azonos vagy gyakran magasabb az elvárt képzettség – és eközben ugyanazért a
munkáért az osztrák, a német vagy akár az olasz bérek töredékét fizetik. Sőt, miközben az egy főre
jutó nemzeti jövedelem az árkülönbségeket kiszűrt szintje Magyarországon már elérte a görög
szintet, ott a bérek nominálisan és vásárlóerő-paritáson is messze magasabbak, mint nálunk. Pedig az
nehezen elképzelhető, hogy ott versenyképesség dolgában jobban állnának…

2. Ábra: Béreink az átlagbér függvényében. Forrás: Eurostat
Biztos vannak a hatékonysági, felkészültségi különbségből következő indokolható bérkülönbségek, de
túl nagynak látszik ennek a mértéke: az autópályák itt is elkészültek, víz, villany, internet meg
közbiztonság itt is van, sokszor jobb, mint máshol. Nehezen értelmezhető, mitől lehetne stabil a
versenyképesség elmaradása egy kis nyitott energiaimportra szoruló gazdaságban, miközben az olaj
és az áram ára évek óta csökken, az államadósság finanszírozása egyre olcsóbb, a gazdasági
növekedés meghaladja az EU átlagát, a gazdaság egyensúlyi mutatói (például infláció,
külkereskedelmi mérleg, államháztartási hiány) javulnak.
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Állam, multik, kis cégek
A magyar gazdaságot négy részre bonthatjuk. Ezek az állami szektor (egészségügy, oktatás, szociális
szféra, állami vállalatok), a magántulajdonú nagyvállalati szektor (ideértve a bankokat, biztosítókat is)
a nagyoknak beszállító kisebb cégek, illetve a helyi szolgáltató szektor hasonlóan kisebb vállalkozásai.
Az állami szektorokban elérhető jövedelmek szintje elsősorban a fenntartható költségvetési helyzet
függvénye, ebben, amint az Összkép korábban bemutatta, jelenleg komoly lehetőségek rejlenek. A
kisvállalkozások termelékenysége elmarad a visegrádi országok átlagától (ahogy erről itt írtunk).
Mintha túl lennénk a depresszión, de az adminisztráció bonyolult, a világ változékony, a nagyokkal
való alkuk kemények. A helyi szolgáltatók pedig annyit tudnak kérni a vendégeiktől, ügyfeleiktől,
amennyit a többi szektorban keresett jövedelmek lehetővé tesznek. A gazdaság ezen részeiben
érthető, miért nehezebb jó pénzt keresni.
A magyar gazdaság legnagyobb súlyú szegmense azonban a magántulajdonú és jórészt külföldi
tulajdonban levő termelő és szolgáltató szektor. Ezeket a cégeket nem húzza vissza a gazdaság többi
része, hiszen erősen kapcsolódnak a világgazdasághoz (ahogy ezt az Összkép korábban bemutatta).
Az sem magyarázat, hogy túl egyszerű, kevés tudást igénylő termékeket gyártunk. Az adatok szerint a
magyar a világ egyik legkomplexebb gazdasága. Amikor a magyar gazdaságot kis nyitott
gazdaságként definiáljuk, akkor lényegében erről a nagyvállalati körről beszélünk. Az alulfizetettség is
itt a legszembetűnőbb, hiszen jól összehasonlítható a magyar és a német autófényező a magyar és az
olasz banki dolgozó, a magyar és az osztrák benzinkutas munkássága.

Az érdekérvényesítés gyengesége és a felhalmozás hiánya
A magyar gazdaság döntő részét kitevő nagyvállalati kör esetén a versenyképesség problémái nem
magyarázzák meg a bérek elmaradását. Akkor mi lehet a háttérben?
A globális piacokon működő vállalatok esetében az egyetlen magyar input a munkaerő: az
infrastruktúra használata, az energia hasonló költséggel érhető el máshol is, nyersanyagainkat
importáljuk, a finanszírozást jellemzően az anyavállalat biztosítja. E vállalatok körében a belső
elszámoló árakon keresztül szokták a profitot a központba irányítani, ebből következik a helyben
mesterségesen kimutatott alacsony hozzáadott érték (haszon), mellyel indokolható az alacsony bér. E
tényezőt az érdekérvényesítés gyengeségeként azonosíthatjuk.
Ez sok tekintetben a kapitalista gazdaság kialakulásának közép-európai történetéből következik. Így
vagy úgy, a nemzetközileg versenyképes gazdasági kapacitások és kultúrák nagy része nyugati
nagyvállalatok fiókegységévé vált, és emellett nem erősödött meg egy, a nagyvállalati
alkalmazottaknak kiugrási lehetőségeket kínáló hazai vállalkozói szektor.
Ebből a szempontból érdemes újragondolni a magyar privatizáció annak idején sikerként beállított
történetét. A magánosítás sikerét nem az jelzi, hogy a magánszektor súlya mekkora lett a folyamat
végén a nemzetgazdaság egészében, hanem az, hogy mekkora ellenértéket kapott érte a magyar
költségvetés és milyen stratégiai lehetőségek jöttek létre a magyar gazdaságban. Ehhez legalább
nagyjából tudni kellett volna az akkori állami eszközállomány elemeinek piaci értékét. (Ez nem
utólagos okoskodás, ez az álláspont ismert volt a rendszerváltás éveiben is.) Azonban ez feladat
meghaladta az akkori gazdasági kormányzat képességeit (tegyük hozzá, ekkora privatizáció minden
gazdasági kormányzat képességeit meghaladta volna), vagyis a vevői oldal eleve előnyből indult
(tudta mekkora piacot, mekkora eszközértéket vesz és az neki mennyiért éri meg). Ráadásul az eladói
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oldal rettenetes nyomás alatt állt, hiszen a zsugorodó gazdasági teljesítmény mellett folyamatosan
helyt kellett állni az adósságszolgálat terhei alatt. Ne feledjük, a magyar állam akkoriban több tucat
százalékos, kizárólag rövid lejáratú kötvényekkel tudta finanszírozni magát.
Bármilyen privatizáció során nagyon nehéz fair értéket pontosan meghatározni, de az biztos, hogy ha
a felek nem egyenrangúak (az egyik ugyanis bajban van és a másik ezt pontosan tudja) akkor az ár a
bajban levő kárára határozódik meg. Az eszközeit és piacait nyilvánvalóan ár alatt értékesítő magyar
államnak így aztán nem is sokat segített a készpénzes privatizációnak hívott folyamat, ugyanis az
államadósság folyamatosan emelkedett. A versenyképtelenségre és elavultságra hivatkozva bezárt és
leépített kapacitások komplett megyéket tettek munkanélkülivé és máig tartó regionális problémákat
okoznak. Ebben a környezetben munkaerő túlkínálat alakult ki, és évtizedekig semmi nem
akadályozta a mára lassan enyhülő alulfizetettségi helyzetünket.
A komoly háttérrel, tapasztalattal nem rendelkező, kis cégekből álló magyar vállalkozások nem bírták
a versenyt a megnyíló piacra belépő multikkal. A gazdaság növekedése, a munkahely-teremtés a
zöldmezős beruházásokra épült. Ezek elég nagyok voltak, hogy védekezni tudjanak az intézményi
rendszer hiányosságai ellen, a mindenkori államnál is jobban lobbiztak piacért, támogatásért,
szabályozási előnyökért. Így a tőkeszegény és védelem nélküli magyar vállalkozói szektornak
legtöbbször a túlélésért folytatott küzdelem jutott hazai és nemzetközi piacok stratégai pozíciói
helyett.
A bérkülönbségek kialakulásában ugyancsak fontos, és ritkán elemzett tényező a felhalmozott tőke
hiánya. A gazdaságok több évtizedes békés fejlődésének hozama nem csak a pénzbeli vagyonokban
és azok hozamaiban ölt testet. Az életet gördülékenyebbé és kényelmesebbé tévő megtakarításokból
utak városok épülnek, élményeket és tudást gyűjtenek az emberek, patinás múzeumok,
sportcsapatok alakulnak ki. Ezek működése nagyban hozzájárul az elérhető bérek színvonalához.
Nálunk ezek a tőkék még csak kialakulóban vannak. Egyrészt a kommunista időszak lezárulta óta
kevés idő telt el. Másrészt a tőkefelhalmozást korlátozták az érdekérvényesítés gyengeségéből
következő alacsony bérek, illetve a vállalkozói lehetőségek korlátai.
A bérkülönbségek természetes velejárói a normál piaci viszonyoknak. Jelenlegi mértékük azonban
nem abból következik, hogy a magyar cégek és a magyar alkalmazottak rosszabbak lennének, mint
nyugati társaik. Nem a piaci szereplők versenyképességi hiányosságai miatt keresünk ennyivel
kevesebbet. A felhalmozás érdemi javulása pedig sok időt igényel - sok évtizedes békés gyarapodási
periódusokra van hozzá szükség, amelyre a magyar történelem elmúlt évszázadaiban igen kevés
példa akadt. Kérdés, hogy mekkora és milyen lehetőségeink vannak az érdekérvényesítés
gyengeségének csökkentéséhez.
Az érdekérvényesítési képesség hasonlóan merül fel a magyar munkavállalók, a hazai tulajdonú
vállalatok, a multik hazai fiókvállalatai esetében. Nem a tökéletes piacon kell olcsóbban és
hatékonyabban csinálni a többieknél. Bonyolult piaci, szervezeti viszonyrendszerekben kell jobb
pozíciót építeni és azt érvényesíteni. Nem kiérdemelnünk kell a jutalmunkat, hanem megküzdenünk a
részünkért.
Ez nem csak azért fontos, hogy jobban élhessünk. Ha a magyar munkabér vásárlóerejének abszolút
szintje nem emelkedik, akkor a munkavállalók döntő része az első lehetséges alkalommal külföldön
próbál szerencsét. Nem attól kell félnünk, hogy a magasabb bérek miatt az ország nem lesz
versenyképes – messze vagyunk még attól, amit a nálunk nem fejlettebb mediterrán országokban
megkeresnek az emberek. Inkább amiatt érdemes aggódni, hogy az alacsony bérek miatt nem lesz,
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aki versenyképessé tegye az országot. Bízzunk benne, hogy a béremelkedés folyamata tovább nő és
hamarosan elér egy olyan szintet, hogy a külföldön megkereshető többletpénz nem ér annyit, hogy
azért - mindig ideiglenesen - idegenben éljen az ember.
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Az erdélyi magyarok bérhátrányának egyik oka a hiányos román nyelvtudás
SZERZŐ: SAFFER ZSUZSANNA
Műhely sorozat, 2017. 12. 09.
Mi magyarázza az egyre növekvő egyenlőtlenségeket Erdélyben a magyarok és a románok közt?
Mire lenne szükség a különbségek enyhítéséhez? Milyen szerepe van mindebben a nyelvtudásnak?
Csata Zsombor, a kolozsvári Babeş-Bolyai Tudományegyetem Magyar Szociológia és Szociális
Munka Intézetének oktatója ezeket a kérdéseket járta körbe HÉTFA Műhely előadásában.

A Babes-Bolyai Tudományegyetem homlokzata - kép forrása: yrbs.ospn.ro
Erdélyben folyamatosan nő a magyarok és a románok közötti egyenlőtlenség. A felmérések
megmutatják, hogy a magyarok keresete egyre távolodik mind a románok bérétől, mind az országban
átlagos jövedelemtől. A romániai aktív lakosság legjobban fizetett felső ötödében évek óta csökken a
magyarok aránya. Ezzel párhuzamosan egyre többen kerülnek a legrosszabbul fizetett alsó ötödbe:
2008 és 2012 között 5 százalékkal nőtt az ide tartozó magyarok aránya.

Jövedelmi különbségek, 2008-2012. - forrás: LFS Survey
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Az erdélyi magyarok romló társadalmi helyzete nemcsak a keresetekben érhető tetten, hanem az
egyes foglalkozások etnikai megoszlásában is. Minél magasabb státuszú szakmákról van szó, annál
kisebb a magyarok aránya. 2011-ben a románok 2,4 százaléka volt vezetői vagy törvényhozói
pozícióban, a magyarok közül csupán 2 százalék. (Papp, 2008; Veres, 2015) A magyarok közül 12,7 %
a szakértelmiségi, a románok esetében ez az arány 15,5 százalék. A szakmunkások körében viszont a
magyarok vannak többségben. „Én azt látom, hogy az egyetemről kikerült, diplomás erdélyi magyar
fiatalok például kisebb eséllyel kerülnek be a magasabb pozíciójú, jól fizető állásokba a
versenyszférában, mint a román fiatalok, s több kompromisszumos megoldásra kényszerülnek” –
mondta dr. Geambaşu Réka, a Babeş-Bolyai Egyetem oktatója a vele és dr. Veres Valérral készített
interjúban.

A romániai és a magyar foglalkoztatott népesség eloszlása foglalkoztatási főcsoportok szerint (19922011) - forrás: Papp 2008:168, Veres 2015:122
Folyosón innen és túl
Csata Zsombor úgy véli, hogy a magyarok és a románok közötti egyenlőtlenségeknek két alapvető oka
van. A keresetek és a társadalmi státusz kapcsán tapasztalt különbség nagyrészt a szocialista
diktatúra diszkriminációjának öröksége. A korlátozott tanulási lehetőségek miatt a magyarok
alacsonyabb végzettséget szereztek, kevésbé tudtak hozzáférni a magasabb képzettséget igénylő
állásokhoz, szakmákhoz. Korlátozott volt a munkahelyi előmenetelük is, egyebek mellett ennek is
köszönhető, hogy a 80-as évek végén relatíve több jól képzett magyar hagyta el az országot. A
hátrányokat azóta sem sikerült igazán leküzdeni – a különbségek nőttek és valószínűleg nőni is
fognak.
Részben szintén szocialista rendszer hagyatéka az is, hogy a magyarok aránya Erdély fejlődő
térségeiben egyre alacsonyabb. A magyarok száma a rendszerváltás óta folyamatosan csökken –
jelenleg közel 1,2 millióan élnek Erdélyben, 2030-ra előreláthatóan egymilliónál kevesebben lesznek.
Éppen a nagyvárosi körzetekben nagyobb a fogyás, ahol a gazdaság jobban teljesít, a magyarság a
vidéken – Székelyföldön, Érmelléken – tömbösödik.
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A grundfoci ideje lejárt
A magyarok hátrányainak egy további oka az egyre romló román nyelvtudás. Csata Zsombor
elmondta, hogy egyetemi diákjai körében azt tapasztalja, hogy a diákok kb. negyedének alapvető
problémái vannak a szövegértéssel, például nehezükre esik egy kérdőívet kitölteni románul. A
rendszerváltás óta több olyan reformot is sikerült átvinni, amelyek javítanának a román oktatás
hatékonyságán, újabban ilyen például a differenciált számonkérés, de ezeknek a hatásai egyelőre alig
láthatóak.
A román nyelvtudás vélt vagy valós hiánya miatt a magyar diákok gyakran alultervezik a karrierjüket:
vagy nem tudnak, vagy eleve nem is próbálnak meg olyan munkákra jelentkezni, ahol a román nyelv
elvárás - ilyenek például multinacionális cégek magasabb pozíciói. A fiatalok Inkább olyan
munkakörökben helyezkednek el, ahol a román nyelvtudás nem elvárás, például a tömbvidékeken
tanári, önkormányzati és közigazgatási állásokban.
A többségi nyelv ismeretének számokban is megragadható hatása van a bérekre. Csata Zsombor
szerint a szakpolitika elhanyagolja ezt a szempontot: nagyon kevés olyan elemzés készül, ami a
nyelvtudás hatásait vizsgálja, holott a nyelv komoly erőforrás.
„Ezek a nyelvgazdasági kérdések fontosak ahhoz is, hogy jobban megértsük az etnikus viszonyok
működését Erdélyben. Meggyőződésem, hogy az előítéletek, a románok és a magyarok közötti
távolságtartás alapvetően a nyelvek státusának a különbségével magyarázható. A magyarok egyre
nagyobb részének jelentős erőfeszítésébe, idejébe és pénzébe kerül rendesen megtanulni románul.
Ezt a románok többsége nem értékeli, hiányát viszont gyakran büntetik. Ez az érzékenyebb
emberekben diszkomfortérzetet, szorongást okoz. Teljesen érthető, hogy nem szívesen
kommunikálnak románul, ezzel viszont lehetőségektől fosztják meg magukat – alacsonyabb
jövedelmű állásokba kerülnek.”
Ezt a nyelvileg aszimmetrikus helyzetet nyelvi főhajtásnak is nevezik: a románoknak nem kell tudniuk
magyarul, a magyaroknak viszont meg tanulni románul. Még a 80 százalékban magyarlakta
Csíkszeredában és Székelyföldön is kell a román nyelv egy jobb álláshoz. Az viszont nem kap
megfelelő hangsúlyt, hogy ez mekkora erőfeszítést igényel: egy, a középiskolás diákok önbevallására
épülő felmérés szerint a tanulásra szánt idejük közel 40 százaléka a román nyelv tanulására megy el, s
12 év után még így is sokaknak vannak alapvető gondjaik a kommunikációval.
„A román nyelvtudás sajnos egy tabutéma, pedig valójában mindenki pontozza, a magyarok is. A
szakmai és a politikai közvélemény egy további mulasztása, hogy a moralizálás mögé nem tesz
gazdasági érveket, pedig arra a román átlagember is fogékonyabb. Jelenleg egy átlagos erdélyi
magyarnak nagyon költséges egy román interetnikus térbe belépni, inkább kevesebb bérért dolgozik,
vagy külföldre megy. Kérdés, hogy akarunk-e ezen változtatni, ha igen, akkor sokkal pragmatikusabb
civil és politikai projektekre lenne szükség.”
A nyelvi lemaradások más idegennyelvekre is tovább gyűrűznek. Az erdélyi magyar diákok
angoltudása például gyengébb, mint a románoké „hiszen nekik nem kell az idejüket a román és a
többi idegen nyelv között megosztaniuk. Egyszerre lenne fair és gazdaságos, ha az interetnikus
kommunikációban a románt kiváltaná az angol, de ennek nincs politikai realitása, pedig vannak jól
működő modellek szerte a világban.”
Összességében a magyarok egyre kevesebbet érintkeznek románokkal. Egyre ritkábbak azok az
alkalmak, ahol a magyarok és a románok spontán módon találkozhatnak egymással. Régebben a
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játszóterek, focipályák fix találkozási pontot jelenthettek, de mára szinte valamennyi városban
beépültek, vagy fizetni kell értük. A grundfoci ideje lejárt – ma már az élet szinte valamennyi színtere
etnikai alapon szerveződik – egyre inkább a gazdaság is. Egyre több magyar gyerek járhat magyar
iskolába, és innentől kezdve ezek az iskolai hálózatok válnak meghatározóvá: a diákok a különórákra,
sportedzésekre is külön járnak, ahová rendszerint szülői kísérettel mennek. Számos oka van annak,
hogy a felnőttek világa napjainkban ennyire a gyerekek körül szerveződik, az egyik következménye
viszont az etnikai megosztottság erősödése lesz.
Akik észrevétlenül becsempészik a kétnyelvűséget
Némileg oldja a nyelvi asszimetriát, hogy az etnikai vállalkozások egyre nagyobb teret nyernek. Ezek a
cégek kifejezetten magyar vásárlókat céloznak meg termékeikkel, mint a Merkúr üzletlánc vagy a
Harg(h)ita sör. Kétnyelvűsítik a tevékenységüket, mert tudják, hogy a magyar vásárlóik ezt
jutalmazzák. Soha korábban nem lehetett annyi kétnyelvű óriásplakátot és más reklámot látni
Erdélyben, mint manapság.
Etnikai cégek persze már évek óta működnek az országban, de az utóbbi néhány évben, különösen
Románia uniós csatlakozása óta sokkal láthatóbbak. Vegyük például a Heineken gyártású Harg(h)ita
sört, ami már az Igazi Csíki Sör megjelenése előtt is a székely vásárlókat kezdte megszólítani –
kezdetben nagyon óvatosan, majd egyre bátrabban. Kétnyelvű lett a címke és feltűntek rajta a
magyar nemzeti színek is. Amikor 2015-ben piacra vitték a konkurens Igazi Csíki Sört, még
markánsabbá vált a magyar pozícionálás, megjelentek a kifejezetten székely motívumok is.
Bár ezeknek a vállalkozásoknak a gazdasági hozadéka nem túl számottevő, jelentőségük mégis óriási,
hiszen – az Uniós deregulációnak köszönhetően – büntetlenül bevezethetik a gazdaságba a
kétnyelvűséget. Máris látszik, hogy az etnikai cégek hatása tovagyűrűző: több multinacionális vállalat,
például a Kaufland vagy a Lidl már Marosvásárhelyen is kétnyelven reklámoz. Ebben óriási potenciál
van, mert a többség még csak óvatosan kísérletez, próbálgatja, hogy meddig mehet el anélkül, hogy a
román vásárlók elpártolnának a kétnyelvű marketing miatt.
A gazdaság kétnyelvűsítését szintén prioritásként kellene kezelni, mert minél szélesebb körben
megvalósul, annál nagyobb lenne az igény a magyarul tudó alkalmazottakra, a magyar nyelv tehát
versenyelőnyt jelenthetne a piacon. Ezzel pedig a jövedelmi hátrányok egy részét is le lehetne
Csata Zsombor a kolozsvári Babeş-Bolyai Tudományegyetem Magyar Szociológia és Szociális
Munka Intézetének oktatója, az MTA Kisebbségkutató Intézetének tudományos munkatársa.
Alap- és mesterfokú diplomáját, majd Phd fokozatát egyaránt a Babeş-Bolyai
Tudományegyetemen szerezte. Szakterülete a gazdaságszociológia. Számos tudományos
publikáció szerzője és társszerzője. Tudományos tevékenységét 2012-ben Arany János-díjjal
ismerték el. Két ízben is volt vendégkutató az Egyesült Államokban, utóbb a Texasi Egyetemen volt
Fulbright ösztöndíjjal.
faragni.
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Magabiztos sodródás - mitől félnek, miben bíznak a mai fiatalok?
SZERZŐ: SAFFER ZSUZSANNA
Ábel Európája sorozat, 2018. 02. 02.
Két dologban biztosak a most felnőtté váló fiatalok. Egyrészt a változásban. Másrészt saját
magukban – abban, ahogyan a közeledő kihívásokat és döntéseket kezelik.
A mai magyar fiatalok leginkább két dologtól félnek: az anyagi nehézségektől és a bizonytalan,
kilátástalan jövőtől – derül ki a négyévente 8000, Magyarországon élő 15-29 éves fiatalt megkérdező
ifjúságkutatásokból. Az egzisztenciális félelmek, mint az elszegényedés, a munkanélküliség, a
megélhetési gondok leginkább a gazdasági válság időszakában, a 2008-as és a 2012-es felmérések
eredményeiben voltak erősek. Az útvesztettség, a ’nem találom a helyem a világban’ érzés a
legutóbbi, 2016-os kutatás során került előtérbe, s a jövő kiszámíthatatlanságától való félelem is
minden eddiginél élesebben rajzolódik ki.

Fotó: pixabay.com
A HÉTFA Kutatóintézet közel 500 fős, nyugat-dunántúli, székely és belgrádi fiatalok körében végzett
felmérésének eredményei összecsengenek az ifjúságkutatások adataival: a mai 15-29 éves fiatalok
leginkább arra vágynak, hogy megtalálják a helyüket a világban és biztos megélhetést teremtsenek.
Bár eltér, hogy mit tekintenek a fiatalok sikernek Erdélyben, Magyarországon és Szerbiában, ez a két
fő irány egyértelműen látszik.
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Az online kérdőívet a 15-29 éves magyar, szerb és erdélyi magyar fiatalok töltötték ki. Szerbiában
főként Belgrádból, Magyarországon a Nyugat-Dunántúlról, Hévízről és környékéről; Erdélyben
pedig Székelyföldről érkeztek a válaszok. Amikor azt kérdeztük, hogy mi jelenti számukra a sikert,
a belgrádi és a székely fiataloknál egyaránt az került a lista élére, hogy megtalálják a helyüket a
világban. A nyugat-magyarországi válaszadók viszont a biztos megélhetést tették az első helyre. A
további sorrendben is vannak eltérések: általánosságban a szerbek inkább az anyagi javakat
sorolták előre, a nyugat-dunántúliak és a székelyek fontosabbnak értékelik az életre szóló
párkapcsolatot, a boldog családi életet. (A kérdőív eredményeiről szóló további Összkép cikkek itt
olvashatók.)

A HÉTFA „Nehéz-e a mai fiataloknak?” c. felmérésének adataiból saját szerkesztés

Akinek pénze van, annak könnyebben sikerül
2016-ra a munkanélküliség kikerült a legégetőbb nehézségek közül és a fiatalok az elhelyezkedés,
munkaváltás és a kereseti esélyek tekintetében is sokkal elégedettebbek. Azonban ugyanúgy, mint a
korábbi években, a biztos megélhetés továbbra is kardinális kérdés a 15-29 éves korosztály számára.
2016-ban is az anyagi nehézségek jelentették a legnagyobb problémát a magyar fiatalok számára.
Pedig a helyzet tényleg bizakodásra ad okot: jelentősen megnőtt a dolgozók aránya – míg 2012-ben a
fiatalok 40 százaléka tudott elhelyezkedni, ez az arány 2016-ra már 54 százalékra emelkedett. Akik
nem dolgoznak, döntő többségében tanulnak. 2016-ban a 15-29 évesek mindössze 1 százaléka
vallotta munkanélkülinek magát.
A fiatalok tehát nem félnek a munkanélküliségtől, a létfenntartásukat már nem érzik fenyegetettnek.
Azonban az, hogy munkát találnak, nem jelenti azt, hogy a megélhetésüket is biztosnak látják. Az
anyagi biztonság megteremtése a magyar fiatalok kivándorlásának legfőbb mozgatórugója: az
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Ifjúságkutatás szerint a külföldi tanulást vagy munkavállalást tervező fiatalok bő kétharmada a jobb
megélhetés reményében hagyná el az országot. A HÉTFA kérdőívének eredményei is erről szólnak: a
külföldre vágyók saját országukban nem érzik megvalósíthatónak az álmaikat – úgy látják, hogy
Korábbi cikkünkben írtunk arról, hogy a HÉTFA kutatása szerint a mai 15-29 éves fiatalok nem
látják könnyűnek a felnőtt élet elkezdését: főleg az önálló egzisztencia megteremtése jelent
nehézséget. A válaszadók 60 százaléka szerint a legnagyobb problémát az jelenti, hogy
pályakezdőként nem könnyű olyan állást találni, ami megfelelő alapot teremt az elindulásra –
vagyis amiből lehet önálló háztartást vezetni, lakást venni, gyereket vállalni.
anyagi körülmények és az életszínvonal tekintetében máshol jobb élet várja őket.
Csak a változás állandó
Annak ellenére, hogy a magyar fiatalok 2016-ra a korábbinál sokkal bizakodóbban szemlélték a saját
és korosztályuk helyzetét és kilátásait, minden addiginál élesebben rajzolódott ki az úttervezés
nehézsége.
Az ifjúságkutatók szerint ez természetes reflexió a mai változó világra. A fiatalok előtt több az
ismeretlen lehetőség, sokkal több döntésre kényszerülnek: nehezebb és több időbe telik elhatározni,
hogy mit is akarnak kezdeni az életükkel. Azzal, hogy megnyíltak a határok, az egész világ igazodási
ponttá vált. A magyar fiatalok ugyanolyan digitális bennszülöttek, mint a nyugat-európai vagy
amerikai kortársaik, ugyanazokat a filmeket nézik, ugyanazt a zenét hallgatják, ugyanolyan a cipőben,
ruhában járnak, ugyanazok a példaképeik. Másfelől viszont vágynak azokra a kapaszkodókra, melyek
a rendszerváltás előtti Magyarországon megvoltak: a 2012-es ifjúságkutatásból ugyanis az derül ki,
hogy a magyar 15-29 évesekben van némi nosztalgia a kádári korszak kispolgári léte iránt, pedig
jóformán nincsenek személyes tapasztalataik arról a korszakról. Ahogy Szabó Andrea, a kutatás egyik
vezetője fogalmazott az Összképnek: „mintha két világ között sodródnának: az egyik oldalon egy
ultramodern, globális 21. századi világ van, a másikon pedig a 20. századi magyar valóság.”
Két dologban biztosak a most felnőtté váló fiatalok. Egyrészt magában a változásban. Másrészt saját
magukban – az, ahogyan a közeledő kihívásokat és döntéseket kezelik. A HÉTFA kutatása azt mutatja,
hogy a fiatalok bíznak magukban, úgy gondolják, hogy mindenki a saját szerencséjének kovácsa: a
siker mindenekelőtt a kitartáson és a szorgalmon múlik. Emellett az számít leginkább, hogy otthonról
milyen nevelést hoznak magukkal. A tehetség és a képzettség csak ezek után következik a fontossági
sorrendben.
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A HÉTFA „Nehéz-e a mai fiataloknak?” c. felmérésének adataiból saját szerkesztés
A válaszadók szerint a felsoroltakon kívül az mind az egyéni képességek, mint a türelem, meggyőző
képesség vagy talpraesettség is sokat nyomnak a latban. Akárcsak a hozzáállással kapcsolatos
jellemzők, mint a céltudatosság, akaraterő, elhivatottság. Ezeknél kevésbé számít, mégis említésre
érdemes az ismeretség és a kapcsolatrendszer, valamint a társadalmi- , illetve családi háttér.
A fiatalok magukon kívül a családjukban és a barátaikban bíznak leginkább, derült ki a 2016-os
magyar ifjúságkutatásból. A HÉTFA kutatása szerint a világot és jövőjüket befolyásoló szereplők
közül leginkább a tudósoknak és a hazai cégeknek tulajdonítanak pozitív hatást. Emellett a
multinacionális cégeket is inkább pozitív szereplőknek tartják, s többségében az olyan új
technológiáknak is bizalmat szavaztak, mint a robotika. A közösségi médiáról azonban nincsenek
túl jó véleménnyel és összességében a települési, az országos, sőt az uniós vezetőkkel szemben is
inkább bizalmatlanok.

A HÉTFA „Nehéz-e a mai fiataloknak?” c. felmérésének adataiból saját szerkesztés
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Csendes nemzedék
Úgy tűnik, hogy a mai fiatal nemzedék bizonytalansága, a döntések meghozatalától és a jövő
kiszámíthatatlanságától való félelme passzív beletörődésben nyilvánul meg. A kutatók csendes
generációnak nevezik, és a két világháború között született nemzedékhez hasonlítják őket. Akárcsak
az 1920-as, 1930-as évek szülöttei, a mai magyar fiatalok is összességében elfogadják és magukénak
érzik a szüleik életmódját és értékrendszerét. Az élet számos területén nehezebb számukra az
elindulás, mint a korábbi generációk számára: később költöznek el a szülőktől, később házasodnak és
vállalnak gyereket. Apolitikusak: mindössze a magyar ifjúság 10 százalékát érdekli a politika és a
közélet – 44 százalék egyáltalán, további 20 százalék pedig alig érdeklődik. Azonban ha úgy érzik,
hogy egy konkrét döntés káros számukra, pillanatok alatt egységes fronttá alakulnak, ahogyan azt
például a felsőoktatás átalakítási tervei kapcsán láthattuk.
Ezeknek a fiataloknak sokkal tágabb a mozgásterük, mint elődeiknek. Nehéz eldönteni, mit is akarjon,
miben jó az ember. Az életút megtervezése sokkal több időt igényel, mint korábban. Nagyobb a
szabadság, kevesebb lett a magától értetődő lépés – ami egyszerre ijesztő és izgalmas. Mint egy
társasjáték, ahol játékosoknak játék közben kell kitalálni a következő lépést, ahelyett, hogy
meghatározott szabályrendszer szerint mozognának.
Izgalmas, mert adott a lehetőség, hogy mindenki a saját útját tapossa ki, s nem kényszerülünk mások
nyomdokaiba. Ijesztő, mert annyifelé lehet menni; a szabadság növekedésével párhuzamosan a
fiatalokra nehezedő nyomás is fokozódik: hogy élni tudjanak az előttük álló lehetőségekkel, hogy
nyomot hagyjanak, hogy különlegesek legyenek.
A mai magyar fiatalok alapvetően mégis ugyanarra vágynak, mint a szüleik: biztos egzisztencia,
házasság és a gyerekek. Ezek a célok egy ismerős pályát jelölnek ki. Az útkeresés érzése mégis erős.
Hiszen ha a célok adottak is, az odáig vezető út nem feltétlenül van kikövezve.
Egy olyan világban, ahol az ember körül minden szinte követhetetlen gyorsasággal változik,
kézenfekvő stratégia, hogy a figyelem saját magunk felé fordul. Bele kell nyugodni, hogy nem lehet
mindenhol ott lenni, mindent követni, megérteni. A mai fiataloknak küldetése nem az, hogy egy
stabilan működő világot fordítsanak ki a négy sarkából. Sokkal inkább az, hogy olyan világban
érvényesüljenek, mely olyan gyorsan változik, hogy azt ők sem értik pontosan, a szüleik pedig még
kevésbé.
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Milyen lehet a magyar vidék 15 év múlva?
SZERZŐ: SZEPESI BALÁZS, CSITE ANDRÁS ÉS BALÁS GÁBOR
Magyar vidék sorozat, 2018. 04. 21.
Az adatok szerint a magyar
vidék egyáltalán nem sorvad
úgy, mint általában gondoljuk
–
itt
az
ideje,
hogy
megpróbáljunk optimistábban
gondolkozni a jövőjéről. Lehet,
hogy vidéken nem fognak
kevesebben élni és nem
lesznek szegényebbek, mint
ma. Cikkünk gondolatkísérlet
arról, melyek lehetnek a vidék
fő vonásai 15 év múlva egy
pozitív forgatókönyv szerint.

Bogyiszlói vándorló fák - Forrás: kadarka.net

A vidék, sokkal jobban van, mint hisszük
A vidékkel foglalkozók körében általános a borúlátás: A gazdaság és a munkahelyek még inkább a
nagyvárosokba koncentrálódnak, folytatódik a munkavállalók elvándorlása, a falvak elöregedése.
Azonban, ha ránézünk a számokra, nem teljesen ezt látjuk. Sőt!
2010 és 2016 között a falvakban a nettó jövedelmek gyorsabban nőttek, mint a nagyvárosokban és
Budapesten. A vidék és a nagyváros közötti bérkülönbség nagymértékben csökkent.

Az egy főre jutó éves nettó átlagos jövedelem településtípusonként- Forrás: KSH
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A jövedelemváltozások regionális eloszlását nézve ugyancsak meglepő adatokat találunk. A
háztartások nettó jövedelme Közép- Magyarországon nőtt a legkevésbé. A budapestiek jövedelmei
picivel az átlag alatt nőttek – lassabban, mint az Alföldön és jóval lassabban, mint a Dunántúlon.
A főváros, a városok és a községek lakosságon belüli aránya évtizedek óta stabil.

Népességszám településtípusok szerint - Forrás: KSH
Mindez nem jelenti azt, hogy az egyes térségek népessége is stabil lenne. Az ország demográfiai
térképe jelentősen változik: az ország központi és nyugati térségei felé áramlanak az emberek. (Erről
részletesen írtunk korábbi cikkünkben). Pest megye lakossága jó húsz év alatt ötödével nőtt, vannak
megyék (pld. Békés, Tolna) ahol több mint hetedével élnek kevesebben. Azonban ez a belső
átalakulás a településtípusok lakossági arányait nem érinti komolyan.
A jövedelmi és népességi adatok részletes elemzése majd feltárja a meglepő számok mögötti
folyamatokat, azonban egy valamit nyugodtan kijelenthetünk: a magyar falu, a magyar kisváros nem
sorvad. Érdemes felülvizsgálnunk a borús jövőképeket.
Az ország jövőjéről való gondolkozás általános képlete szerint, ami rossz, az folytatódik, ami jó, az
bizonytalan. Persze ha az alapvető problémák elmúlnak, akkor minden sokkal jobb lesz.
Cikkünk más képletet használ: Minden nem lesz sokkal jobb, sok minden pedig ugyanúgy megy
tovább, mint eddig. Vannak fontos tényezők, amelyek változását nem tudjuk befolyásolni. Néhány
esetben meg nagyban rajtunk múlik, hogyan is alakulnak a dolgok. Ezek alapján érdemes azon
elgondolkozni, milyen egy olyan nem is túl távoli, nem is túl közeli jövő, ami reális és derülátó. Nem
l’art pour l’art dobjuk ki a magyar komorságot – csak a helyzet javulásával számoló felvetések
ösztönözhetnek olyan cselekvést, ami túlmutat a meglévő állapotok védelmén.

Sokszínű vidék – a kihívás ugyanaz: alkalmazkodni, egyben maradni
A magyar vidék sokszínű. Ugyanúgy beletartoznak a világtól elzárt szegény kisfalvak, a nyüzsgő
fürdővárosok és a nem mindig támogató környezetben működő külhoni magyar közösségek. Vannak
települések, ahol egyre kevesebb, idős ember él, máshol pedig az infrastruktúra és az
intézményrendszer fejlesztése alig bírja követni a népesség növekedését.
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A munkaerőpiaci mozgásokat figyelve megkülönböztethetünk egy lüktető, egy ingázó és egy
kimaradó Magyarországot - ahogy ezt korábbi cikkünkben tettük. Hasonlóan markáns térképet
rajzolhatunk népszaporulat és a népvándorlás trendjei alapján (erről itt olvashat többet), illetve a
területi tőke gazdasági és humán tényezői alapján (erről itt írtunk).
A nagy különbségek ellenére beszélhetünk magyar vidékről. Egyrészt mindegyik vidéki térség
ugyanazzal a kihívással néz szembe: hogyan lehet sikeresen szervezni ott az életet, ahol kisebbek a
léptékek és máshol működő központokhoz kell igazodni? Másrészt úgy tűnik, hogy a továbblépés útja
is nagyon hasonló.
Ugyanazok a stratégiai irányok kínálkoznak a kivételesen szerencsés vidékeken (például a Balaton
környékén), ahol a közeli városok és a turisták miatt sok jól fizető állás van és az olyan nehezebb
sorsú falvakban (például Gyulaj), ahol főleg a távoli ingázás lehet a kényelmes élet alapja:
1. Minél jobb pozíciót kell szerezni a nagy országos és európai hálózatok erőforrásaiért folyó
versenyben. Lehet szó a kormány által osztott pénzekről, telephelyet kereső multikról,
pihenőhelyet választó turistákról, kényelmes lakóhelyet választó családokról, a lényeg
ugyanaz: a térségnek meg kell értenie a máshol élő, más logika szerint gondolkozó
döntéshozók észjárását és ahhoz kell alkalmazkodni – összehangoltan, a térség egészének.
2. Meg kell erősíteni a helyi közösséget és az azt egyben tartó identitást. Az odatartozás érzése
tartja helyben az embereket. A vidéki ember attól erős, hogy tudja: hiába máshol a hatalom,
a világ közepe ott van, ahol ő él. Az alku és az együttműködés képessége teszi lehetővé, hogy
egy környék vállalkozói, polgármesterei ne magányos hősként küzdjenek. A piacért, a
fejlesztési pénzért, a munkaerőért folytatott versenyben csak együtt lehetnek sikeresek.
Ahogy a fenti számok is mutatják, összességében működni látszik az alkalmazkodás és az egyben
maradás stratégiája. Ez okot adhat a jövővel kapcsolatos bizakodásra – azonban a vidékekre
helyezkedő nyomás nem fog csökkenni.
Régóta nem országon belül, hanem európai léptékben zajlik a verseny.
Évtizedek óta megszoktuk, hogy a szállítóikról, telephelyeikről országokat versenyeztetve döntenek a
nagy nemzetközi cégek. A vidéken élők többsége ilyen nemzetközi üzleti rendszerekhez kötődő
üzemekben, birtokokon dolgozik. A piac vastörvényétől és céghálón belüli alkupozíciótól függ az
ingázók és a bérüzemek dolgozóinak keresete, az alvótelepülések ingatlanjainak értéke, a búza és a
meggy felvásárlási ára.
Az utóbbi években a munkaerőért folyó verseny is teljesen nemzetközivé vált. A Balatonon azért is
lett fontos a hosszabb szezon, hogy rá tudják venni a személyzetet: lehet itthon is olyan jó, mint
Ausztriában. A vidéki fiatalok jó fele külföldön szeretne szerencsét próbálni.
Mindennek persze megvan a jó oldala is: a magyar jövedelmek növekedésének egyik fő motorja,
hogy a miénk az egyik legnyitottabb és legkomplexebb gazdaság. Jó, hogy benne vagyunk a
sűrűjében, csak állni kell a sarat.
Nézzük meg, hogyan lehet ez jó történet.
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Méltón régi nagy híréhez
Hét pontban foglalható össze, miben is változhat tovább előnyére a magyar vidék.

Méltóságteljesebb élet
Egészség, biztonság, munka. A hétköznapi élet működésének alappillérei várhatóan megerősödnek a
következő másfél évtizedben. Ha nem törnek meg a 2000 óta megfigyelhető trendek, a születéskor
várható élettartam várhatóan 3-4 évvel lesz hosszabb. A bűncselekmények száma negyedévelötödével csökkenhet. Hacsak nem üt be valami nagy válság, a munkahelyek száma és a fizetések
tovább fognak nőni. Remélhetőleg ez az egzisztenciális javulás sok embernek nyújt lehetőséget arra,
hogy kijusson a nélkülözésből.
Térségenként, élethelyzetenként más és más várható, mást és mást igényel a méltóságteljesebb élet.
A kábítószerbe, alkoholba merült sorsúaknak segítséget a kiút megtalálásához és perspektívát egy
tisztán is elviselhető élethez. A kirekesztetten élőknek elfogadást és közösséget. Az elöregedő,
elnéptelenedő falvakban tisztességes szociális és orvosi ellátást és – bármilyen meghökkentő is ez
fiatalabb korban - a közösségi élet egyik központi terét adó szép ravatalozót. A szegény és képzetlen
emberek lakta vidékeken fűtött lakást, megbecsült kétkezi munkát és törődést. A beköltözés és
népszaporulat miatt is növekedő agglomerációkban jó iskolát, óvodát, aszfaltozott utakat, közösségi
tereket, az őslakosok és a bebírók közötti békét.
A fiatalokat leszámítva kevés ember sorsa változik meg gyökeresen, a térségek döntő többsége is
azon a pályán fog mozogni, amin eddig. Többet várni nem reális, arra azonban van lehetőség, hogy
10-15 év múlva méltóságteljesebb legyen az élet – azaz a legtöbb ember elmondhassa, hogy jobb
neki, mint a szüleinek volt hasonló élethelyzetben.
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Sok vidék kertvárossá válik
A vidéki élet előnyei – nyugalom, közvetlenség, természet – megmaradnak, közben sok hátránya
eltűnőben van. Az autó, a tömegközlekedés fejlődése az utazás idejét lerövidíti és élvezhetőbbé teszi.
Az internettel a kommunikáció, a vásárlás, a kultúrafogyasztás és a munkavégzés földrajzi korlátjai is
sokat veszítenek jelentőségükből.
Ez új életstratégiákat tesz lehetővé. Megnőhet a vidékre költöző idősek, gyerekesek aránya. A
magasabb jövedelmű családok közül is egyre többen választhatják a nagyvároson kívüli életet,
miközben oda kötődő munkájukat és társadalmi státuszukat megőrzik. Gyakoribbá és sokszínűbbé
válhatnak a kétlaki életformák, melyekben egyre nagyobb súlyt kap a vidéki láb. A kényelmes,
biztonságos és olcsó lakóhely vonzó lehet a külföldi évek után hazatérni vágyóknak vagy a nyugateurópai nyugdíjasoknak.
Sok vidék átalakul, kertvárosszerűbb lesz. Másmilyen közösségek fognak szerveződni, más
szolgáltatásokat fog igényelni, a közszolgáltatások (pld. tömegközlekedés, oktatás, egészségügy)
szervezési logikáját is át fogja formálni. Sok és sokfajta kísérletet, konfliktust és megoldást hoz ez a
folyamat. Ezt megtervezni és irányítani lehetetlen és értelmetlen. A költözési hullámok mederben
tartása és megfelelő támogatása lesz a nagy feladat.
Tetterős helyi közösségek
Az elmúlt évtizedek megmutatták, hogy az önmagukat megszervezni képes térségek tudnak élni a
természet és a sors kínálta lehetőségekkel. Ahol ez sikerül, oda áramlik a magán és állami forrás, ott
gyarapodnak a vállalkozások. Egy ilyen helyen lesz több munkahely, innen kevésbé költöznek el és ide
inkább jönnek új lakók.
Sokféle alapja lehet ennek a szerveződésnek. Állhat a középpontban egy karizmatikus vezető, mint
például Szentkirály polgármestere. Sok helyen a helyi értékekre épülő gazdaságból nő ki az
együttműködés, mint ahogy azt a szekszárdi palack vagy a Balatoni Kör példája mutatja. Van ahol egy
a helyi viszonyokat meghatározó nagyobb vállalat köré szerveződnek a helyi működés szabályai.
Az identitás, a helyi hagyományok (vagy a hagyományteremtés) mindenhol fontos elemei ezeknek a
kezdeményezéseknek. A helyi hálózat és a közös cselekvési képesség komoly eredmény, azonban
mindez nem jön létre, ha nincs ott a lokalitáshoz kötődő spiritualitás – épüljön az a táj szeretetére,
hagyományokra vagy valamilyen rendszeres közösségi eseményekre.
A helyi közösségek másik kulcseleme a gyakorlatiasság. Nem eszmék és nem intézmények mozgatják
és tartják egyben őket, hanem személyes viszonyok és praktikus célok. Hely és helyzetfüggő, hogy
éppen vállalkozó, politikus, pap, iskolaigazgató, közösségszervező-e a központi szereplő, milyen
szervezeti keretekre épül rá az együttműködés. Ha kell, Leader közösségben, ha úgy jobb,
egyesületben, ha abból lehet pénzt szerezni, klaszterben vagy szociális szövetkezetben, ha úgy
célszerű, valamilyen politikai formációkban ülnek össze lényegében ugyanazok a szereplők – ennél
fontosabb, hogy ismerik egymást, tudják, mit várhatnak egymástól.
A vidék jövőjének ezek a közösségek a legfőbb letéteményesei. Szerepük, stabilitásuk várhatóan
növekedni fog, 10-15 év múlva még inkább ezek a hivatalos keretekhez mindig praktikusan illeszkedő
helyi hálózatok lesznek a vidéki élet szervezői.
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A vidéki elit megerősödése
A helyi elit meghatározó figurái a vállalkozó, a külső hatalom embere, a közösségszervező és az
értelmiségi. Az ő szerepük és pozíciójuk megerősödése szervesen összefonódik a vidéki élet jobbá
válásával.
A vidéki vállalkozások 10-15 év múlva túl lesznek az első generációváltáson, az apjuk által alapított
céget mostanában átvevő generáció akkor lesz legjobb éveiben: addigra rutint szereznek, saját
képükre formálják a működést, lesz még életerejük a nagy célokhoz. Ha marad elég elszánás és
rátermettség a vidéki vállalkozókban, hogy önállóságukat megőrizzék, akkor komoly vagyonnal és
befolyással bíró réteggé válhatnak.
A helyi politikai vezetők, hivatalnokok, közszolgáltatók és az országos, nemzetközi vállalkozások
irányítóinak szerepe várhatóan nem sokat fog változni. Ők egyszerre a térségi hálózatok központi
figurái és a nemzeti vagy globális hálózatok képviselői. Ha minden jól alakul és megvan a lehetőségük
és a képességük a két szerep összeegyeztetésére, akkor sikerül a helyi közösséget erősítő módon
hasznosítaniuk a rájuk bízott erőforrásokat és pozíciókat. A cég, az országos hatalom elégedett lesz
embere teljesítményével, akit segítő helyiként fogad el, fogad be a közösség.
A helyi élet fontos résztvevője az iskola, a hitélet, a társadalmi vállalkozás vezetője, illetve a szociális
segítő munka, a társasági, kulturális események szervezője. Ezeket a közösségszervező embereket a
kihívás, az elhivatottság és a közösségi elismerés egyszerre teszi többé, mint munkaköri feladataik
ellátójává.
Az identitásra és gyakorlatiasságra épülő helyi közösségek kultúraszervező és közélet-alakító ereje és
ambíciója várhatóan megnő, ez idővel a vidéki szellemi lét új formáit és intézményeit hozhatja létre.
Népfőiskolák lesznek ezek, kulturális fesztiválok, online felületek vagy klubhálózatok?– Valószínű ezek
valamilyen ma még ki nem talált keveréke. Ezek a szellemi terek a magyar közgondolkozás és kultúra
megújulásának fontos elemei lehetnek. Ahogy korábban már írtunk róla, a média, a közélet, az
értelmiség komoly működési zavarokat mutat –a vidéki élet szellemi műhelyeinek komoly szerep
juthat az ország szellemi megújulásában.
Megerősödő szervező központok
A vidéket megerősödése együtt jár a térségek életét szervező intézményi keretek megszilárdulásával.
Ahol a lehetőségek adottak, ott a helyi közösségek és vezetőik fogják kialakítani ezeket a kereteket.
Ahol kevés a lehetőség és nincs erős szervező közeg, ott az állami szerepvállalással létrehozott
intézményi keretek segíthetik a térség működtetését.
15 év múlva kialakulhatnak a közhatósági, közszolgáltatási működésnek azok a formái, amelyek
egyrészt az önszervező térségeknek kellően rugalmas keretet nyújtanak, másrészt képesek a
mindennapi működést szervezni a ziláltabb területeken.
Másfél évtized alatt kiforrhatják magukat a jelenlegi heterogén és szűk települési határok logikájától
elszakadó önkormányzatiság keretei. Kialakulhatnak a közfeladat-ellátás olyan formái, melyekben
egymást erősítve jelenhet meg a helyi szempontok érvényesítése és a nemzeti elvárások képviselete.
Egyes témákban a központi államszervezés épít majd a helyi egyeztetésekre, más ügyekben az
önkormányzatiság keretei vagy szintjei alakulhatnak át.
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Versenyképes vidék
A piaci pozíciójavulás és a termelékenység javulása miatt nőhet a nemzetközi gazdasági hálózatokba
bekapcsolódó vidéki vállalkozások teljesítménye.
Az nem fog változni, hogy a vidéki dolgozók legnagyobb része az iparban, összeszerelő, és alkatrészgyártó üzemekben és építkezéseken fog dolgozni. A vidéki termőterületek nagy részét pedig továbbra
is a globális logika szerint szervezett mezőgazdaság fogja hasznosítani. 15 év múlva is nagy gazdasági
láncok kicsi fogaskerekeibe viszik majd a buszok az ingázókat, a gabonasiló melletti ipari park
könnyűszerkezetű csarnokai előtt fognak parkolni a biciklik.
A következő tényezők alapján bizakodhatunk abban, hogy az üzemekben megtermelt érték, az ott
megkereshető bér nőni fog:


Az európai és hazai demográfiai trendek miatt a cégek fognak versenyezni a dolgozókért és
nem fordítva. Ez felfelé nyomja a béreket, ami a termelékenységet javító szervezési és a
technológiai fejlesztésekre ösztönzi a vállalatokat.



A nemzetközi láncokhoz kapcsolódó hazai cégek vezetőinek tapasztalata akkumulálódik, a
tőkepiac fejlődésével a fejlesztések megvalósíthatóbbá vállnak. Idővel kialakulnak azok a
területi, ágazati modellek és együttműködések, amelyek csökkentik a felvásárlókkal szembeni
kiszolgáltatottságot.

Kisüzemi reneszánsz
Sok területen van rá lehetőség, hogy a magyar középcégek megerősödjenek és a foglalkoztatás, a
növekedés fontos szereplőivé váljanak.
A borvidékek, a fürdők a leglátványosabb példái annak, hogy az tud gyarapodni, magas jövedelmet
biztosítani, aki egyedit kínál. Sok más területen működő vállalkozó is kitanulta, hogyan nyújthat
valamiben rendkívülit, hogyan specializálódjon különleges igényekre. Az ő vállalkozásaikban képződik
tőke, ők erősítik egy vidék értékteremtő képességét.
A vidéki léptékben is életképes, nagy hozzáadott értékű cégek megerősödésének leggyakrabban
említett motorja, hogy egyre erősödik a helyit, eredetit kereső minőségi fogyasztás. A bor-, az
étterem-, a sörforradalom következtében manufaktúrák sora jött létre. Az erősödő belföldi turizmus,
a minőségi és bio élelmiszerek iránti növekvő igény hatása hasonló.
A vállalkozói képességek erősödésének fő faktora az idő. Ez egyrészt az évtizedek alatt felhalmozódó
tapasztalatokban ölt testet – mást és máshogyan csinál egy fuvarozó ma, mint 30 éve, amikor egy
IFÁval kezdte. Emellett sok vállalkozó tudatosan készítette, készíti fel örökösét, hogy ne a csataréten
kelljen majd megtanulnia harcolni – menjenek el egy jó üzleti iskolába, vagy tanulják ki Ausztriában,
hogy is kell vinni egy panziót. A sikerhez szükséges menedzsmenttudás másik forrásai a multivilágból
kipörgő emberek. Kiégett vagy a cégösszeolvadások miatt munkanélkülivé váló menedzserek, a
gyerekvállalás után a nagyvállalati ritmussal inkompatibilitásba kerülő nők kamatoztatják kicsiben
korábbi ismereteiket és kapcsolataikat.
A kis- és középvállalkozások megerősödésének harmadik fő forrása a jelenlegi intézményi korlátok
megszűnése lehet. Ahogy korábban írtunk róla, a magyar kkv-k termelékenysége 20 %-kal marad el a
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többi visegrádi ország átlagától – elsősorban a támogató intézmények gyengesége és a magas
szabályozási és adminisztrációs terhek miatt.
A fogyasztói forradalom, a vállalkozói kultúra erősödése és az intézményi korlátok lebontása erős
lökést adhat a kisebb üzemek megerősödéséhez, sok helyen és sok ágazatban történhet meg az, amit
a borvidékeken vagy a Káli-medencében látunk. Előre nem mondhatjuk meg, hol és hogyan fog
feltörni ez az erő, hiszen pont a vállalkozói kreativitás és valóságteremtő erő fogja létrehozni az
értékteremtés új formáit.

Lehet ez máshogy is
Persze, van negatív forgatókönyv – nem is egy. Ahogy 2008-ban, jöhet egy előre nem látható válság.
Újabb afrikai, közel keleti konfliktusok hatására több millió bevándorló jelenhet meg az Unió
ritkábban lakott, rosszabb érdekérvényesítő képességű területein. A technológiai átalakulás
feleslegessé teheti a munkások nagy részét vagy a szervező- és tudásközpontok felé terelheti a
jövedelmeket. A világkereskedelmi szabályok átalakulása törékennyé teheti a magyar agráriumot. A
fiatalok nyugatra vándorlása teljes térségeket roppanthat össze. Az etnikai konfliktusok élesedése
bénító lehet. Eddig nem ismert drogok vagy hasonló hatású technológiák tömegeket dönthetnek
apátiába. Egyes térségek, rétegek elszegényedése és elkeseredetté válása alááshatja a
közbiztonságot. A hatalmi pozíciókért folyó versengés megbéníthatja az állam működését. Jöhetnek
rossz
döntések,
természeti
katasztrófák,
járványok.
Sokféle rossz dolog történhet a következő években, valószínű akarva-akaratlanul fog is történni. Most
azonban nem ezekről van szó. Inkább azzal foglalkozunk, hogy milyen tényezőktől függ az előbb
felvázolt pozitív jövőkép megvalósulása.

Mi múlik rajtunk?
Sok minden függ attól, hogyan alakul a világ, sok minden meg helyben fog eldőlni. Azonban van egy
köztes szint, ahol nem a helyi atyafiak vagy a globális erők dolgoznak. Sok minden múlik az állami
döntéseken, illetve azon, hogy milyen viták, milyen mozgalmak alakítják majd a vidék sorsát.
A releváns világgazdasági folyamatok, a technológiai és migrációs trendek, a magyar vidéket érintő
uniós politikák várható hatása fontos történetek. Nem csak azért érdemes velük foglalkozni, mert
úgyis begyűrűznek, hanem azért, mert sokban rajtunk múlik, hogy hogyan. Azonban mi most
foglalkozzunk azzal, mi az, ami itthon dől el.
A felvázolt optimista jövőkép szempontjából hét dolgot tartunk különösen fontosnak. Ebből az első
négy kapcsolódik egyértelműen az állami feladatokhoz, az utóbbi három elem kimutat az igazgatási
keretekből.

Sok helyen állami szerepvállalás nélkül nem tartható fenn a vidéki élet.
Vannak és lesznek is területek, települések Magyarországon, amelyek nem biztosítják a megélhetést
az ott élők jelentős részének. Sokan elköltöznek az ilyen helyekről – elsősorban a fiatalok és a jobb
képzettségűek. Az ilyen szomorú vidékeken a munkát vállalni nem tudók vagy nem akarók és az
öregek lesznek többségben. Ezeken a helyeken, így vagy úgy az állam szerepe elkerülhetetlen:
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biztosítani kell a közszolgáltatásokat, csak támogatással teremthetőek munkahelyek, a dolgozni nem
tudókat el kell tartani, fenn kell tartani a rendet.

Az oktatás színvonala különösen fontos az egyes térségek életképessége szempontjából.
Magyarországon a történelmi szakadozottság miatt a jövedelem leginkább az iskolázottságon múlik.
Nagyrészt ezen múlik az emberek munkaerőpiaci értéke, másrészt sokban ettől függ társadalmi
státuszuk. Ahogy korábban írtuk több mint 90 ezer vidéki gyerek jár olyan általános iskolába, ahol a
végzők több mint fele nem rendelkezik a középiskola elvégzéséhez szükséges minimális olvasási
készségekkel.

Az önkormányzati rendszer logikájának újragondolására van szükség.
Méretükben nagyban eltérőek az önkormányzatok Magyarországon, legtöbbjük nagyon kicsi. Az
ebből következő anomáliáknak komoly szerepe volt az önkormányzati rendszer pénzügyi csődjében.
Ez a helyzet lehetetlenné teszi, hogy az önkormányzatok érdemben vállalni tudják a felelősséget
azokért a közfeladatokért, amelyeket legjobb lenne helyi szinten szervezni. A szétaprózottság és a
méretkülönbségek miatt a településhatáron túlmutató helyzetek kezelése nehézkes, a kormányzat
aktív közvetítő szerepe helyi ügyekben is elkerülhetetlen. Másik oldalról a települési autonómia nagy
érték, a helyi identitás fontos eleme. Érdemes lenne újragondolni, hogyan lehetne a helyi élet
szervezését jobban szolgáló önkormányzati rendszert kialakítani.

A kisvárosok térségi szervező erejének megerősítésére van szükség.
A kisvárosok az egyes térségek szervező központjai. Itt koncentrálódnak a munkahelyek, a piaci és a
közszolgáltatások, az állami hivatalok. A vidék gazdasági prosperitása, lakosságmegtartó képessége
nagyban múlik a helyi központ perspektíváin. Fontos, hogy ezek a települések megerősítsék
pozíciójukat, szervezőképességüket, vonzó lakóhelyek maradjanak. Ahol pedig nincsenek ilyen térségi
gócpontok, érdemes lenne elgondolkozni, milyen fejlesztésekkel lehetne pótolni a hiányukat.
A vidéket jobbítani szándékozó gondolkozás fókuszába kerüljön a helyi identitás, a helyi
közösségek erősítése.
A vidék jövőjét helyben formálják. Ennek keretei és motivációja azon múlik, mennyire érzik az ott
élők fontosnak és lehetségesnek, hogy alakítsanak viszonyaikon. Az állam adhat eszközöket és
feladatokat, de célokat nem igazán. Ezek kijelölése és megvalósítása az ott élők dolga. El kell
fogadnunk, hogy a helyi közösség erején és motivációján múlik, hogy mennyivel történik több valahol
annál, mint amit az előírások és a szerződések megkövetelnek. Ezért fontos a helyi és a lokalitás
szerepét hangsúlyozó országos mozgalmak erősítése, az ezeket támogató tevékenységek ösztönzése.

Kerüljön előtérbe a vidéki elit hálózatainak és intézményeinek megerősítése.
A magyar vidék sorsa elsősorban az azt szervező vállalkozók, politikusok, közösségszervezők és
értelmiségiek kezében van. Ők a magyar köznemesség. Fontos lenne társadalmi megbecsültségüket
és szerepüket erősíteni. Hasznos lenne olyan fórumokat, formákat létrehozni, ahol az ő problémáik
és gondolataik vannak a középpontban. Nem nekik kellene a vidéket értelmező nagyvárosi
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technokrácia és értelmiség gondolatait és nyelvét követni, hanem fordítva. Nekünk, technokratáknak
és értelmiségieknek kellene az ő problémaérzékeléséhez és nyelvéhez igazítani a saját munkánkat.

A gazdaságfejlesztési erőfeszítések szánjanak kiemelt figyelmet a vidéki léptékhez illeszkedő
méretű üzleti modellek megerősítésének.
Hasznos lenne, ha az üzleti innovációt támogató tevékenységek nem csak a pénzügyi megtérülésre
fókuszálnak, hanem arra, hogyan lehet bizonyos társadalmi kihívásokat segítő üzleti modelleket
kidolgozni. Komoly eredmény és dicsőség, ha Magyarországon oldanak meg egy a világ élvonalát
lekötő informatikai problémát, ezzel az egész világot tesszük jobbá – és az ötletgazdán kívül
valószínűleg egy nemzetközi informatikai céget teszünk gazdagabbá. Azonban sok vidéki vállalkozási
és munkalehetőséget teremtünk, ha arra találunk megoldást, hogyan lehet üzletileg megtérülő
módon alkalmazni 25 képzetlen embert eldugott helyeken, vagy, hogy hogyan és milyen feltételekkel
lehet helyi iparos termékeket piacképessé tenni.
Nézzünk bizakodóan a jövőbe
Elsőre furcsa volt átváltani az optimista gondolkozásra. A biztató jövőről Örkény novellája ugrik be.
Még inkább hozzászokott az ember, hogy a vidékről úgy beszéljünk, ahol mindig minden rosszabb lett
és lesz - az Összkép korábbi felmérése is ezt a megközelítést erősítette meg. Azonban a vidéki nettó
jövedelmek növekedésének adatai, a településtípusok népességarányának meglepő stabilitása
meggyőzött minket, hogy érdemes kipróbálni milyen, ha elhagyjuk a romlástörténet sémáját.
A vidék nem vész el, csak átalakul. Egyes térségek lefelé mennek, mások felfelé. Eltűnt a tömegeket
foglalkoztató mezőgazdaság, feljövőben vannak a nyugodt, tágas és zöld környezetet igénylő ingázók.
A régi szellemiség azonban sokban megmaradt és meg is fog maradni: a hagyomány, a kötődés a
közösség ereje, az áttekinthető lépték szeretete és az alkalmazkodás kényszere. Elég komoly
hajtóerőt jelent ez a megközelítés – ezért is logikus optimistának lenni a vidék jövőjével
kapcsolatban.
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