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Bevezető 

 

Az Összkép Magazin eddigi öt évének néhány fontos cikkét gyűjtöttük ebbe a kötetbe. A cikkekből 

kirajzolódik a 2010-es évek Magyarországa. Egy olyan világ, ahol boldogulni akarnak az emberek, 

fontos nekik a közösség, a hely, ahol élnek. Küzdünk a korlátainkkal, sokszor terhes az örökség, de 

békében élünk, és egyre otthonosabban mozgunk a szabadság és a felelősség világában.  

 

A tájékoztatás és az erre épülő közgondolkozás főleg a pillanatban él, indulatra vágyik. Az Összkép 

határozottan szakít ezzel a megközelítéssel.  Nem újság, nem azt keresi, mik a döbbenetes 

fordulatok. Nem fogadja el azt az alapvetést, hogy a világot jól ismerjük és csak a hirtelen 

változásokat kell figyelnünk, ha el akarunk igazodni az életben. A minket körülvevő világ teli van 

fontos ismeretlen jelenségekkel. A legtöbb drámai változás masszív folyamatok eredménye  - akkor 

remeg meg a föld, amikor a régóta egymásra torlódó lemezek már nem bírják a feszültséget. 

 

Úgy véljük, hogy az inspirációt, eligazodást és biztonságot adó tájékoztatás elsősorban környezetünk 

és önmagunk mélyebb megismerésére kell, hogy épüljön. Ha magunknak akarjuk berendezni 

világunkat, akkor meg kell értenünk, miben is élünk, tisztázni kell magunkban, mi is fontos, min és 

miért akarunk változtatni. Az Összkép ehhez nyújt segítséget.  

 

Öt alapelvet fogalmaztunk meg 2015 májusában, a magazin indulásakor. Inspiráló tudást ígértünk, 

Magyarország felfedezését. Kiindulópontnak tekintettük, hogy nincs apokalipszis, egy normális 

világban élünk – ha ez nem is mindig olyan kényelmes, mint szeretnénk. A higgadt, alapos 

gondolkozást vállaltuk feladatul.  

A kötetbe válogatott 35 cikk megmutatja, hogy mindez mennyire sikerült. 

 

Szepesi Balázs 

szerkesztő  
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Nehéz szabadság 

 
Barta Márton, Piross Antal 2015. augusztus 

Az ezredvégi nemzedék – a nyolcvanas évek közepe és a kilencvenes évek vége között születettek – 

egy része már dolgozik, egy része pedig még tanul. Ennek a generációnak a pályaválasztási döntéseit 

megérteni tanulságos mindannyiunk számára, az ezredvégiek ugyanis saját bőrükön tanulták meg: a 

választás szabadsága nem könnyű műfaj. 

A munka 

Az ember életének egyik legfontosabb döntése, hogy milyen pályát választ magának. Munkánk, 

szakmánk, hivatásunk alapvetően meghatározza, hogy kik is vagyunk a világban. De ha nem is így 

fogjuk fel, a munka teszi lehetővé, hogy együnk és legyen tető a fejünk felett. Arról nem is beszélve, 

hogy a felnőtt emberek tulajdonképpen sehol nem töltenek annyi egybefüggő időt, mint a 

munkahelyükön. 

Hogyan döntünk arról, hogy mi lesz belőlünk, amikor nagyok leszünk? A kérdéssel foglalkozó 

társadalomtudósok szerint négy tényező dominál ebben a döntésben. Egyfelől abból lehet kiindulni, 

hogy mit tudunk, milyen készségeink vannak. Másodsorban felmérjük azt is, hogy milyen 

erőfeszítésre van energiánk, lehetőségünk. Harmadsorban, van valamilyen elképzelésünk arról, mik a 

kilátások, a választani kívánt pálya mivel is kecsegtet. Végezetül, természetesen a döntés attól sem 

független, hogy milyen személyiségek vagyunk, milyen családhoz, közösséghez tartozunk. 

Tudás, erőfeszítés, várakozások, közösség – ez a négy egymásra is hatással lévő tényező alakítja a 

munkával kapcsolatos döntéseinket. Milyen ma, és milyen volt ez a döntés a kétezres évek 

Magyarországán, az ezredvégi nemzedék számára? 

Ezt tudjuk 

Hogy milyen lehetőségek állnak nyitva a pályát választani akaró fiatal előtt, nagyban az határozza 

meg, hogy milyen a rendelkezésre álló „emberi tőkéje”, azaz már megszerzett tudása, képességei, 

készségei. Ezeket az emberek egyrészt az iskolában tanulják, másrészt otthonról hozzák. A nagyobb 

felkészültség lehetővé teszi azt, hogy az ember azt csinálhassa, amit akar. 

Sajtóhírek minden alkalommal beszámolnak arról, hogy az általános és középiskolások képességeit 

felmérő teszteken – például a PISA-teszten – a magyar diákok egyre rosszabbul szerepelnek, 

különösen az utóbbi pár évben. Az adatokat kicsit közelebbről megnézve azt látjuk, hogy az 

ezredfordulón és a kétezres évek elején-közepén Magyarország még a nemzetközi középmezőnyben 

volt. 
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Hasonlóképpen, a magyar felsőoktatási intézmények teljesítményét is folyamatosan kritika éri: alig 

van legalább európai szinten kiemelkedő egyetem, sok a valódi tudást nem adó képzés. Ezzel együtt 

viszont a magyar diplomások jellemzően el tudnak helyezkedni, a magyar felsőoktatás drámai gondok 

nélkül ki tudja szolgálni a munkaerőpiac igényeit. 

Tehát bár vállon veregetni nem kell magunkat, az ezredvégi nemzedék (főleg idősebb tagjai, a 

huszonévesek) esetén nem érdemes világvégét vizionálni. Már csak azért sem, mert a fiatalt vagy 

szüleit nem az iskola érdekli önmagában, hanem a saját jövője. Az iskolarendszer hiányosságaira 

pedig lehet reagálni. 

És reagálunk is: amit az iskola nem ad meg, azt a család pótolja, ha tudja. Különangollal, fizetős 

szakkörrel, fizetetlen gyakornokság idejére adott anyagi támogatással. Rengeteg energia, pénz, idő 

ment és megy a gyerek iskolán kívül szervezett fejlődésébe. A különóra generációs élmény. 

Természetesen ezt nem engedheti meg magának mindenki. A magyar társadalom egyik fontos 

törésvonala, hogy van-e a családnak lehetősége a gyereket ilyen módon támogatni. Vagy éppen a 

jobb iskolába bekerülni: a magyar középosztály egyik legstresszesebb időszaka az iskolaválasztás 

előtti néhány hónap. 

Az elmúlt másfél-két évtized egyik fontos tanulsága, hogy a magyar családok nem bízhatják rá teljes 

mértékben gyermekeik szellemi fejlődését az állami iskolarendszerre, hanem abban folyamatosan 

részt kell vállalniuk, akár a gyerek húszas éveinek közepéig. A fiatal sem bízhat meg abban, hogy a 

szakképző iskola vagy az egyetem majd mindenre megtanítja. Ez egyszerre teher és szabadság, hiszen 

áldozatot követel – de közben rendelkezhetünk a sorsunk felett. 

Az ezredvégi nemzedék tagjai közül leginkább az tudott és tud felkészülten pályát választani, aki 

kapott támogatást otthonról. Ez a tény pedig feladja a leckét mindannyiunknak: hogyan lehet, 

legalább a következő generációk idején segíteni azokat, akiknek erre nincs lehetőségük? 

Ezt tesszük 

A pályaválasztási döntés fontos eleme az, amikor kiválasztjuk, milyen tudás megszerzésébe fektetjük 

energiáinkat. Melyik fakultációra menjünk középiskolában, milyen nyelvet tanuljunk, hova menjünk 

szakmai gyakorlatra? Ha már van munkánk, milyen képességünket fejlesszük, hogy jobb helyzetbe 

kerüljünk? 

Ezzel az üggyel kapcsolatban is tetten érhető Magyarország kettőssége. A nehéz anyagi helyzetben 

lévők számára az a legnagyobb kihívás, hogy döntési lehetőségeik igen szűkek. Nincs jól strukturált 

információjuk arról, mit kellene a gyereknek vagy fiatal felnőttnek csinálnia. Hova induljon, hogy jobb 

helyzetbe kerüljön, mint családja? Ha még volna is irány, kevés az erőfeszítéseket lehetővé tevő 
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támogatás, és sokszor csak a szerencsén – azaz egy elhivatott, érzékeny pedagóguson – múlik, hogy 

tudatos döntést hozhat-e a fiatal a jövőjéről. 

A jobb helyzetben lévők pedig eközben egy másik dilemmával szembesülnek: túl sok a választási 

lehetőség. Kínaiul kell tanulnia annak, aki nemzetközi karriert akar? Esetleg társadalomtudományi 

egyetem mellett tanuljon meg programozni is? 

Számos pszichológiai kutatás számol be arról, hogy a túl sok választási lehetőség frusztrációt kelt az 

emberekben. Az ezredvégi nemzedék számára pedig alapélmény az afölötti szorongás, hogy jó 

döntést hoztak-e. Helyesen választották-e ki az egyetemi szakot, jó gyakornokságot csíptek-e el? A 

dolgot nem könnyíti meg, hogy az ezredvégi nemzedékbe tartozók szülei egy egész más világban 

nőttek fel, tehát tapasztalataik csak korlátozottan érvényesek ma, és így nehezebb az ő tanácsaikra 

építkezni. 

Eközben pedig, ne felejtsük el, magas életet is kell élni, mégiscsak fiatal az ember: vagányul 

szórakozni, menő helyre menni enni és pihenni. Lemaradni ugyanis ebben a nemzedékben semmiről 

sem szabad. 

Baj tehát, ha nem lehet dönteni, és nehéz, ha igen. Ezzel együtt persze a szabadságot csak az adja 

meg, ha lehet. Még ha nehéz is. 

Ezt látjuk 

A pályaválasztás természetesen nagyban attól függ, hogy a pályát választó fiatal mit gondol arról: 

egyik vagy másik szakmától mit várhat. Mennyi pénzt fog keresni? Milyen és mennyi lesz ott a 

munka? Mennyire lesz lehetősége kreatívan kiteljesedni? Milyenek és mennyire hitelesek a 

továbblépési lehetőségek? 

A magyar fiatalokról szóló legfrissebb átfogó kutatás, a Magyar Ifjúság 2012 során a megkérdezettek 

közül legtöbben a bizonytalan jövőt jelölték meg a legfontosabb problémaként. A válságtól nyilván 

nem függetlenül. Eközben egyébként azt látjuk, hogy elég sokrétű intézményrendszer próbálkozik 

azzal, hogy információval lássa el a pályakezdés előtt álló fiatalokat, iskolán belül és kívül, online és 

offline egyaránt. Egyes pedagógusoktól azt hallani, van (és a közelmúltban is volt) információja a 

diákoknak az egyes szakmák által ígért lehetőségekről, de sokan nem éltek, élnek vele. Talán azt lehet 

mondani, egyszerre van túl sok és túl kevés segítség a döntéshez, és nagyfokú tudatosság kell ahhoz, 

hogy valóban igénybe lehessen venni. 

De ha belegondolunk: miért ne lennének bizonytalanok a fiatalok a pályaválasztással kapcsolatban? 

Életük egyik legfontosabb döntéséről van szó, az ország stabilan rossz hangulata pedig nem csökkenti 

a stresszt. 
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Vannak persze biztosnak tűnő szakmaválasztások is: a nagy autógyárak és a működésükhöz 

kapcsolódó cégek kínálta lehetőségek (főleg Nyugat-Magyarországon vagy Kecskemét mellett), a 

műszaki-mérnöki szakmák vagy az egészségügy. 

Azt is tudni lehet egyébként, hogy majd’ minden szakmára igaz az, hogy a nagyobb fizetést 

tartanának megfelelőnek a pályakezdés előtt állók, mint amire számítanak. A már dolgozók sem arról 

számolnak be, hogy túlfizetnék őket. Elérkeztünk egy újabb nemzedéki élményhez: annak tudatához, 

hogy tulajdonképpen bármit is dolgozik az ember, tőlünk nyugatabbra sokkal jobban keresne vele. És 

ahogy közeledik az ember a húszas éveinek derekához, majd végéhez, és szóba kerül a családalapítás, 

ez egyre fontosabb lesz. Az uniós csatlakozással pedig kinyílt a világ, nem véletlen, hogy annyian el is 

mentek és mennek külföldre. 

Még egy érdekes nemzedéki jelenségre érdemes felhívni a figyelmet. A mindent átható 

fiatalságkultusznak az is az eredménye, hogy nem sokaknak tűnik vonzónak a lépésről-lépésre való 

építkezés, a hosszú évek kemény munkájával felépített karrier. Sokkal inkább a gyors siker a vonzó, és 

ha az első évek nem vezetnek hozzá, sokan élnek át komoly aggodalmakat, hogy vajon mit ronthattak 

el. Ez nem csak magyar probléma egyébként, az amerikai sajtó például gyakran cikkezik erről a 

kérdésről. 

 Ezek vagyunk 

A hivatás választásakor az sem mindegy, kifélék, mifélék vagyunk. Milyen a családunk? Milyen 

közösségek formálták személyiségünket? Sokszor csak a szerencsén múlik, hogy olyan közösségbe 

kerül-e az ember, amely a teljesítményt, a kreativitást, a tehetséghez mért ambíciókat hozza elő 

belőle. 

Az ezredvégi nemzedék sorsát ebből a szempontból biztos meghatározza, hogy az első olyan 

nemzedék, amely a globalizált világ mindennapjait éli. Azaz: kulturális referenciái elsősorban 

nemzetköziek – túlnyomórészt angol-amerikaiak. Ez pedig is szakmaválasztásra is bizonyosan kihat. 

Ha a filmekben mindig az újságíró a legmenőbb, legalább egyel több ember biztos újságíró lett emiatt 

Magyarországon. 

A szakmai siker mércéje is egyre inkább globális. Ez nagyon inspiráló dolog, fel tudja ébreszteni a 

motivációt. Közben persze egy sokkal nagyobb világban sokkal kisebb hely lett Magyarország, a 

magyarok pedig ebből a pozícióból indulnak. A kommunikációs technológia is a mi életünkben lett 

elsőként annyira fontos. Ez nagyon gazdag közösségszervezést tesz lehetővé, elszakíthatja a 

közösségeket a hagyományos intézményektől. 
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A nagy-nagy bizonytalanságot sokszor a család tudja enyhíteni. Az ezredvégi nemzedék az első hosszú 

évtizedek után, amely vállalkozásokat fog örökölni. De öröklődnek orvosi, ügyvédi, közjegyzői 

praxisok, sőt – persze nem formálisan – rendőrségi adminisztrátori állások is. 

De miért is lenne könnyű? 

Az ezredforduló körül született magyarok generációja számára a pályaválasztás és munkakezdés 

jellemzően bizonytalansággal és kérdőjelekkel teli, kellemetlen dolog. Mielőtt elszomorodunk 

azonban: miért is lenne más? A nehéz döntések sosem kellemesek. 

Kaptunk tudást, főleg ha családunknak is volt ideje, energiája segíteni. A dolgok kuszábbak, mint 

szüleink idején – félünk, hogy hibásan döntünk. Sokat várunk magunktól és magunknak, de közben 

zavaróan nagy és kemény a világ. 

Arra viszont büszkének kell lennünk, hogy a magyar ezredvégi nemzedék zömének volt vagy van 

választása. A pályaválasztással kapcsolatos örömeink és nehézségeink nem különböznek 

nagyságrendileg a fejlett országokétól. Persze egy kicsit nehezebb, egy kicsit borúsabb. És a nálunk 

idősebbeknek azért lenne mit segíteni. 

Az első szabadságban felnőtt nemzedék a saját bőrén tapasztalja meg, hogy a szabadság – az bizony 

nehéz dolog. 

A cikk elkészítéséhez nyújtott segítségért köszönet illeti Džunić Annát a háttérmunkájáért, Csonka 

Annát és Zulik Ákost gondolataikért, valamint Fábry Júlia és Monostori Tibor középiskolai tanárokat a 

tapasztalataik megosztásáért.  
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Megdöbbentő vallomás egy építőipari vállalkozótól 

Zulik Ákos 2015. október 

„Az ember az évek során megtanulja, hogyan éljen meg a jég hátán is. De azért az zavar, hogy jobban 

kell értenem az engedélyek megszerzéséhez és a tartozások behajtásához, mint a házépítéshez. 

Óvatosnak és szemfülesnek kell lenni, mert nagyot lehet zuhanni” – a magyar vállalkozás intim 

valósága egy bécsi szelet mellől. 

Már megint ez az átkozott ablaktörlő – káromkodott Monori Sándor, miután az esős szeptember végi 

estén befordult Toyota terepjárójával a solymári olaszos-magyaros vendéglő parkolójába. A 47 éves 

építőipari vállalkozóval, a Pilis-környéki családi házak helyben közismert kivitelezőjével hétre 

beszéltünk meg találkozót az Eldorádóba. Pontosan érkezett, de kért pár percet egy telefon és egy 

cigaretta lebonyolítására. A jó kiállású, enyhén pocakos, farmert és túracipőt viselő férfin látszottak a 

stresszes munkaórák. 

„Az időm harmada azzal megy el, hogy rég átadott megbízások áráért rohangálok, pedig a mostani 

munkák is itt vannak a nyakamon. Nem lehet mit tenni, telefonálok, könyörgöm, fenyegetőzöm, 

aztán jó esetben 4-5 hónap múlva leszek a pénzemnél” – bosszankodik az eredetileg 

matematikatanári végzettségű végző Monori. Közben óriás bécsi szeletet rendel és nyomatékosan 

kéri, hogy Sanyinak szólítsuk. 

Az első téma adódik, a tartozások ügye épp eléggé felizgatta a folytatáshoz. „Az egésszel az a baj, 

hogy nekem időre kell fizetni. Senki nem ad kölcsön ennyi időre se téglát, se térkövet. Ráadásul ma 

már egy tucat ember kenyere múlik rajtam. Persze a végén általában fizetnek, de az Istennek nincs 

annyi tartaléka, hogy ezt kivárja”. Sanyi problémája egyébként egyáltalán nem egyedi vagy 

különleges: az építőipari vállalkozások körbetartozása 200 milliárd forint körül mozog. 

A finanszírozás kérdése pedig mindettől függetlenül égető ügy. Mivel a hitelfelvételhez szükséges 

garanciákat kft-je csak a legritkább esetben tudja felmutatni, ezért marad a tartalékképzés – ma már 

éppen megvan a néhány havi zökkenőmentes fennmaradáshoz szükséges forgótőke. Az első éveket 

viszont az autókereskedelemből nagy vagyont szerző (majd később elbukó) édesapa családi kölcsönei 

finanszírozták. A 2008 előtti években még bankhitel is volt, a válság után viszont az bedőlt. „Végül 

egy viszonylag előnyös alkuval megúsztuk, de végrehajtó jött az előző telephelyre. Persze még előtte 

elvittünk mindent, ami mozdítható” – meséli. Aztán a válság legmélyebb három éve alatt kétszer is 

megesett, hogy családi házára tett jelzálogot a helyi félhivatalos pénzember nagy kamataival a folyó 

kiadások rendezésére. Ezt túlélte, az utóbbi másfél évben pedig kezdenek jóra fordulni a dolgok. 

A Bau-Monori ’97 Kft. tulajdonosa egyébként negyedik generációs vállalkozó. A családi példakép 

dédapja, aki a legkeményebb diktatúrák idejében is a Teleki téri piacon üzletelt. Arannyal, almával, 

http://www.vmkik.hu/hu/szolgaltatasaink/cikkek/felere-csokkent-az-epitoipari-korbetartozasok-erteke-84782
http://hetfa.hu/wp-content/uploads/2010/09/Balas_Csite_Szalai_Szepesi.mittudunkakapitalizmusrol2008.pdf
http://www.mma.hu/53-magyar-film/-/event/10180/53-magyar-film-%E2%80%93-beremenyi-geza-eldorado-%E2%80%93-vendeg-beremenyi-geza-filmrendezo;jsessionid=87F737EC6F873995E60B2362D97C40F2
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szotyolával, amivel lehetett. Apja a rendszerváltásig hivatalban dolgozott, ezután kapott rá a 

használtautó-kereskedelem ízére. Sanyit viszont eredetileg a matek érdekelte. „Éreztem, hogy az 

egyetemi élethez azért nem vagyok elég nagy koponya. Aztán, amikor az első lányom megszületett, 

láttam, hogy az 52 ezer forintos középiskolai fizetésből nem lehet megélni. Ez szinte megalázó összeg. 

Meg nem is igazán értek a kamaszok nyelvén. Solymárra viszont akkoriban rohamtempóban érkeztek 

az emberek építkezni, nekem meg régről voltak építész és kőműves haverjaim is. Adódott a dolog.” 

Az üzlet a válság előtti években futott fel igazán. Az olcsón elérhető hitelek és a budapesti 

középosztály körében egyre divatosabbá váló kiköltözés nyomán a kivitelezési piac megugrott – a 

hullámot pedig Sanyi is ügyesen lovagolta meg. „A kétezres évek közepén egyre több megbízásom, 

egyre szebb referenciáim voltak. Nemcsak Solymáron, de Ürömön, Piliscsabán és egyre többször a 

budapesti agglomeráció más részein is. Két, szintén a szakmában dolgozó ismerősömmel és egy 

fővállalkozóval már valami nagyobbon törtük a fejünket: társasházakat és sorházakat akartunk 

építeni, saját értékesítéssel. Aztán jött a válság, a nagyvállalkozó pedig felszívódott. Mindannyian 

több millióval maradtunk benne a buliban.” 

Persze az üzlet vitele már a válság előtti években sem volt egyszerű. Szinte közhelyszerű állítás, hogy 

Magyarországon a szél szinte minden irányból a kis- és középvállalkozások ellenében fúj. A 

vállalkozók nem hiszik el, hogy üzleti partnereik ígéreteiben vagy akár a velük kötött szerződéses 

alkukban megbízhatnak, a társadalom inkább lenézi, mint megbecsüli a vállalkozói életformát, az 

állam pedig adókkal és bonyolult szabályokkal, bürokratikus terhekkel korlátozza az üzleti 

érvényesülést. 

 

http://www.bkik.hu/container/container_attachments/download/468
http://hetfa.hu/wp-content/uploads/HSZH04_Adminterhek_Magyarorsz%C3%A1gon_ISSN.pdf
http://hetfa.hu/wp-content/uploads/HSZH04_Adminterhek_Magyarorsz%C3%A1gon_ISSN.pdf
http://osszkep.hu/wp-content/uploads/2015/10/talicska.jpg
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Persze a vállalkozók nem a takaró alatt sírnak a kegyetlen környezet miatt, hanem megkeresik a 

boldoguláshoz szükséges alternatív megoldásokat, kiegészítő lehetőségeket. A Sanyihoz hasonló 

vállalkozók az évek során megszerezték a rutint és megtanulták azokat a játékszabályokat, amelyek 

betartását közvetve vagy közvetlenül számon tudják kérni egymáson – mert az becsületbeli ügy és az 

arcvesztés ellehetetleníti a jövőbeli üzletet. 

A belső játékszabályok tehát szigorúak és kötelező érvényűek, az állam által meghúzott szabályokat 

az építőiparban néha az élet írja felül. Monori szerint azonban neki tiszta a lelkiismerete. „Minden 

hónapban milliókat fizetek be az államnak. Úgy érzem, nem kapok cserébe semmit, mindenhol csak 

akadályokba, buta és értelmetlen szabályokba ütközöm. Nevezhetnek adócsalónak meg simlisnek, 

szerintem van olyan szabály, amit egyszerűen nem lehet betartani. Lehúzhatom a rolót, elküldhetem 

az embereket, de akkor kinek lesz jobb?”. Sanyi mindig a könyvelője véleményét kéri ki, lényegében 

az ő szavára hallgat adózási döntésekben: soha nem tart meg többet a javasoltnál és ezt méltányos 

kompromisszumnak tartja. 

„Én lennék a legboldogabb, ha minden adót be tudnék fizetni és minden szabályt be tudnék tartani. 

Ma ez egyszerűen képtelenség. Én tényleg igyekszem, teljesen feketén nálam legalább tíz éve nem 

dolgozott senki. Nincs értelme. Meg kell adni a császárnak, ami a császáré, de a családomat is el kell 

tartanom. Gyomorgörcsöm van, ha meglátom a NAV leveleit, pedig Andrea nagyon jó könyvelő, mi 

meg nem vagyunk kapzsik. Eddig semmi baj nem volt” – halljuk Sanyi törvénykövetésről alkotott 

gondolatait. „Legalább azt érezném, hogy visszakapok valamit belőle. De még csak dolgozni sem 

hagynak. A hivatalban órákat állok sorba, az engedélyek kiadásáig pedig megőszülök. Nézzük csak 

meg, hogy néznek ki a kórházak meg milyen állapotban vannak az utak. Borzalom. Nem mondom, 

hogy minden olyan, mint amikor belevágtam, de azért még van hová fejlődni”. 

Monori Sándor tehát nem feltétlenül elégedett a környezetével. „Az ember az évek során 

megtanulja, hogyan éljen meg a jég hátán is. De azért az zavar, hogy jobban kell értenem az 

engedélyek megszerzéséhez és a tartozások behajtásához, mint a házépítéshez. Óvatosnak és 

szemfülesnek kell lenni, mert nagyot lehet zuhanni” – ecseteli, de azért hozzáteszi: „azért a magam 

ura vagyok, jobb ez, mint egy multinál gályázni”. 

Miután újra viszonylag nagy energia van a cégben, Sanyi mintha elemében lenne. Mára kiterjedt 

kapcsolatrendszere van és mesterien kitanulta az értékesítés apró fogásait. Néhány éve – felesége 

noszogatására – még egy üzletviteli tanfolyamra is beiratkozott, de aztán az élet egy halaszthatatlan 

munkával közbeszólt. „Ami ebben van, az a legnagyobb vagyonom” – mutatja okostelefonján a 

címlistát. Egyre-másra jönnek a kisebb-nagyobb megbízások: házak, orvosi rendelők, éttermek. A 

legnagyobb gond ezért most a megbízható és jó képességű munkaerő megszerzése. „Szívesen 

belevágnék nagyobb dolgokba is, de igen korrekt munkabért ajánlva is nehéz munkást szerezni. Főleg 

olyat, amelyik nem lopja el a fél céget, ha másfelé nézek, meg képes önállóan dolgozni is. Aki egy 

http://hetfa.hu/wp-content/uploads/2010/09/KapitalizmusJelentes2008.pdf
http://hetfa.hu/wp-content/uploads/HMT02_Balas_Csite_Szabo-Morvai_Szepesi_BizalomesvallalkozasMagyarorszagon%20-%20Kiindul%C3%B3pontok_ISBN.pdf
http://epa.oszk.hu/02000/02051/00027/pdf/EPA02051_Tudomanyos_Kozlemenyek_27_2012_aprilis_239-256.pdf
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kicsit is értett hozzá, rég elment külföldre vagy biztos munkája van valamelyik nagyobb cégnél. 

Mindenesetre most nem panaszkodhatom: valahogy mindig megoldjuk”. 

Sanyi a somlói galuska mellett arról is beszámol, hogy az utóbbi időben nagyobb ívű elképzelésekkel 

is megkeresték. Újból előkerültek a társasház építésére vonatkozó tervek és jelentősebb ipari 

épületek kivitelezésének gondolatával is megkeresik. A vállalkozó azonban nem biztos abban, hogy 

érdemes belevágni. „Nyilvánvaló, hogy ezekkel nagyobb pénzt lehetne keresni. De nekem nincs sok 

tapasztalatom ebben. Nagyobb cégekkel kellene üzletelni és egy ekkora épületnél a munkaszervezést 

is át kellene gondolnom. Ha tudok is elég embert meg finanszírozást szerezni…csak hát egyszer már 

megégettem magam ezzel”. 

Az asztalon éppen ekkor csörren meg Monori úr telefonja – Kratochwill úr, egy ipari épület 

megrendelője hívja, ajánlatot kérve. A projekt éppen négyszer akkora, mint a Monori-Bau által eddig 

elkészített legnagyobb épület. 
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Erős a sodrás – a vállalkozói tisztességről és érvényesülésről 

Szepesi Balázs, Zulik Ákos 2015. november 

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. 
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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. 

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. 

http://osszkep.hu/2015/10/megdobbento-vallomas-egy-epitoipari-vallalkozotol/
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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 

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 

http://osszkep.hu/wp-content/uploads/2015/10/800px-Szentendrei_sziget_part.jpg
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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. 

http://osszkep.hu/wp-content/uploads/2015/10/rock-586669_1280.jpg
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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 

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. 



  

 
 

18 

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. 

 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. 
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„A fiatalok alig tudnak valamit a nagyapjuk életéről” – interjú Saád Józseffel 

 
Benkő Tibor 2015. december 

Mit tanulhatunk a kitelepítettek sorsának megismeréséből? Miben segítheti a családokat az emlékek 

felidézése? Hogyan válhatna fontosabbá a szociológia? Saád József szociológussal, a Telepesek 

Társadalmi Múzeum Alapítvány vezetőjével beszélgettünk. 

Hogyan lett szociológus? 

Szegeden végeztem magyar-orosz szakon, de nagyon hamar otthagytam a tanári pályát és elkezdtem 

szociológiát hallgatni az ELTE-n akkor induló, Huszár Tibor vezette szakon. Estin végeztem el, mert 

nappal a Városépítési Tervező Intézetben (VÁTI) dolgoztam, ennek megfelelően az urbanisztika, a 

regionális kutatások és az ehhez kapcsolódó szociológiai kérdések kezdtek érdekelni. 

 

A VÁTI-ban eltöltött évek annak ellenére meghatározóak voltak, hogy egybeestek a Kádár-rendszer 

újból bekeményítős, recentralizációs időszakával. Ekkor zajlott az Országos Településhálózat-

fejlesztési Koncepció kidolgozása, ennek köszönhetően 

sokat utaztunk, sokat voltunk terepen. Nagyon élveztem, jó volt találkozni az elemi valósággal, 

beszélgetni az emberekkel. A másik fontos hatás abból következett, hogy ez a tudományos iroda 

részben elfekvőhely is volt: itt kaptak állást azok, akiket – gyakran politikai okokból – máshonnan 

menesztettek. Sok kiváló szakember gyűlt össze, akiktől rengeteget tanultam. 

A VÁTI mellett a szétbomló kádári időkben sokfelé megfordultam és képeztem magam. A 

rendszerváltás után az ELTE Elmélettörténeti Tanszékére kerültem, a következő tizenöt évet ott 

töltöttem. Ennek az időszaknak a végén, néhány hallgató segítségével hoztuk létre a Telepesek 

Társadalmi Múzeum Alapítványt, amelynek az elmúlt évtizedben időm nagy részét szentelem. 

http://www.telepesek.hu/
http://www.telepesek.hu/
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Saád József 

Saád József 1945-ben született Bergen-Belsenben. Szegeden orosz-magyar, később az ELTE-én 

szociológia szakos diplomát szerzett. A Városépítési Tudományos és Tervező Intézetben kutatókén 

eltöltött másfél évtized után, a rendszerváltást követően az ELTE TÁTK Elmélettörténeti Tanszékének 

egyetemi docense volt. 

Mindkét munkakörében a társadalomkutatás elméleti, elmélettörténeti és a kvalitatív módszereinek 

alkalmazási lehetőségei érdekelték. Publikációinak főbb témakörei: a városépítés és település-

hálózatfejlesztés XX. századi magyarországi elmélete és gyakorlata, a szociológiai gondolkodás 

paradigmái és azok hazai recepciója, a szociológia magyarországi intézményesülése. 

Nyugdíjasként a 2004-ben létrehozott Telepesek Társadalmi Múzeum Alapítvány képviselőjeként és 

kutatójaként az 1950-1953 közötti hortobágyi-nagykunsági kitelepítések társadalomtörténeti 

rekonstruálásával foglalkozik.  

 

Mi az alapítvány célja? 

1950 és 1953 között az ország Jugoszláviával és Ausztriával határos területeit katonai igazgatás alá 

vonták, innen becsléseink szerint 2400 családot – 8500 embert – telepítettek ki. Ők ellenségesnek – 

kuláknak – bélyegzett társadalmi csoport képviselői voltak, akik jellemzően a módosabb gazdák közül 

kerültek ki. Az intézkedéssel a vidéki középosztály magját akarták megsemmisíteni. 

A történetek családonként rekonstruálhatóak: összegyűjtjük az emlékeket, beszélgetünk a 

kitelepítettek unokáival és dédunokáival, levéltárakban kutatunk, kérdőíves adatfelvételt végeztünk. 

Ebből következően a kutatás a végtelenségig folytatható, az ismeretek tovább gyűjthetőek, 

rendezhetőek, digitalizálhatóak. A célunk egy olyan digitalizált társadalomismereti adattár 

létrehozása, amelynek segítségével új, termékeny kérdéseket lehet megfogalmazni, statisztikai 

elemzéseket végezni. Remélem, ez hozzájárul ahhoz, hogy a szociológia új és releváns kérdéseket 

fogalmazzon meg. 

Törekszünk az elméleti kutatás és a terepmunka összekapcsolására. Munkánk során az év két részre 

bontható: amikor jó idő van, naposabb a világ, akkor terepen vagyunk. Amikor viszont már hamar 

sötétedik, a sár miatt nehezebb közlekedni, behúzódunk a levéltárba és a könyvtárakba, további 

kapcsolatokat keresünk, elemzünk, publikációinkat készítjük elő. 
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Hegyiné Schrem Erzsébet Udvaron, a ház udvarán, ahonnan családostól kitelepítették (Fotó: TTMA) 

Milyen hatása van a munkájuknak azokra a családokra, akikkel kapcsolatba kerülnek? 

Gyakran találkozunk azzal, hogy a fiatalok alig tudnak valamit a nagyapjuk életéről. A csongrádi 

homokhátságon kutattunk, és egy család történeteiben gyakran előjött egy – hívjuk így – Józsi nevű, 

problémás rokon. Levéltárban kutatva, a családtagokkal beszélgetve kiderült több részlet az életéről: 

háború, ügyek a politikai rendőrséggel és az ÁVH-val, majd összeesküvésbe keveredett-keverték. Ezt 

követte a kitelepítés a Hortobágyra, majd a teljes deklasszálódás, súlyos alkoholizmus, végül pedig 

öngyilkosság. 

Józsiról mindenki úgy beszélt, mint aki a család gondjainak (az egész családot meghurcolták) a 

legfőbb oka – a fekete bárány – volt. De az emlékek felidézésének és az eddig nem ismert 

információknak hatására elkezdődött egy gondolkodási folyamat: rájöttek, hogy nem csak Józsi 

életéről nem tudtak eleget, hanem a saját sorsukat befolyásoló tényezőket – így a kort, amelyben 

éltek – sem értették igazán. 

A család intézménye − több proletarizálási hullámnak köszönhetően − jelentősen megváltozott az 

elmúlt évtizedekben: már nem ugyanaz a bizalmi és szolidaritási háló, mint volt. Persze ez igaz a 

nyugati világban is, csak ott a háttérben a jólét és a modernizáció áll. Egy-egy ilyen történet 

szolgálhat a családi emlékezet kristályosodási pontjaként, segíthet a gyakran sorvadó emlékek 

felidézésében és gyarapításában, hozzájárulhat a családi identitás megerősítéséhez. 
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Helyi szinten mi lehet a munkájuk hozzáadott értéke? 

Általában igyekszünk összeülni az érdeklődő helyiekkel, és mesélni nekik a kutatásról. Fontosnak 

tartjuk a helyi tudás felhasználását: helytörténészekkel, értelmiségiekkel beszélgetünk – ha másképp 

nem, egy pohár bor mellett. 

Sajnos a közösségi programok szervezését jelentősen korlátozzák a szűkös anyagi lehetőségek. 

Kiállításokat is szervezünk, de nem a hagyományos, múzeumi keretek között – erre ugyanis a legtöbb 

kistelepülésen nem adottak a körülmények. Ehelyett például olyan vendéglőket, egyéb közösségi 

találkozási pontokat keresünk, ahol szívesen befogadják az összegyűjtött képeket, dokumentumokat 

és egyéb emlékeket, és tudnak biztosítani egy falfelületet, ahová ezeket kihelyezhetjük. Sajnos nehéz 

ilyen helyeket találni, de már többször is sikerrel jártunk. 

A közösségi emlékezettel kapcsolatban milyen tanulsága van a kutatásnak? 

Ez a megközelítés fontos tanulságokhoz is vezet. Például ahhoz, hogy a történetben − ha úgy tetszik: 

a történelem valóságában − folytonosság van. Nincsenek éles cezúrák. Nincs egy történet arról, hogy 

mi történt 1945-ben. Hogy invázió, felszabadulás, felszabadítás vagy megszállás volt-e, az egy-egy 

családtörténeten belül is különbözőképpen értelmeződik. 

Ha a jogszabályokat vizsgáljuk, akkor sem tudunk éles határvonalakat húzni. Erre kiváló példa, hogy 

az 50-es években a kuláknak vagy reakciósnak minősített emberek kitelepítése az 1939-es 

honvédelmi törvényre hivatkozva történt. A helyekre is igaz ez: a szovjetek a malenkij robotra rendelt 

embereket ott gyűjtötték össze, ahol korábban a deportált zsidók gyűjtőpontjai voltak. 

 
Döglött vizű gémeskút: a borzasi tábor egyetlen (valószínű) maradványa (Fotó: TTMA) 

http://osszkep.hu/wp-content/uploads/2015/10/Gémeskút_honlap.jpg
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A magyar társadalomtudomány egésze szempontjából miért fontos ezzel a korszakkal foglalkozni?  

A társadalom szerkezetéről és annak változásáról való gondolkodásunkat erősen uralja a 60-as, 70-es 

évek gondolkodási hagyománya. Ez érthető, hiszen ebben az időszakban alakult ki a magyar 

szociológia. A korszak gondolkodását meghatározta a konvergencia élménye: úgy tűnt, hogy a puha 

diktatórikus tervgazdaságok és az állami beavatkozással korrigált piacgazdaságok egyre inkább 

hasonulnak egymáshoz. A társadalmi szerkezetre, szerkezetváltozásra, mobilitásra vonatkozó 

szociológiai paradigmák és fogalmak alapvetően  ebben az időben alakultak ki. A társadalomkutatás 

végső soron azóta is ezt a fogalomkészletet variálja. 

Ehhez képest a gondolkodásunkban elsikkad a második világháború utáni divergálódás másfél 

évtizede: az erőszakos proletarizálás, a munkára és harcra kész tömeggé formálás 

társadalomkísérletének korszaka. A kor örökségének megismerésével és hatásainak megértésével 

többet kéne foglalkoznunk. A „telepes” családok történetének generációk láncolatában való 

vizsgálatával – a családok lehetőségeinek, mobilitási történetének és tudattalan beidegződéseinek 

megismerésével – ezt a korszakot és hatásait érthetjük meg jobban. 

Említette annak fontosságát, hogy a szociológia új kérdéseket fogalmazzon meg. Miért van erre 

szükség?  

A rendszerváltás után három évvel voltak, akik a magyar szociológia gyarmatosítottságáról 

értekeztek. Mivel a támogatások jelentős része nyugatról jön, a projektek gyakran a nyugati 

társadalomtudományi gondolkodás érdeklődési terében lévő témákkal foglalkoznak. Aki akadémiai 

előmenetelt szeretne, annak a lehetőségeit ez jelentősen befolyásolja. 

Pedig 1990 táján sokan bíztak abban, hogy a kelet-európai szociológia – a szovjet blokk szétesésével 

és a szabad nyilvánosság kialakulásával – képes lesz termékenyítőleg hatni a nyugat-európai 

társadalomtudományi gondolkodásra. A bizakodás nem volt alaptalan, a jelenségnek komoly 

hagyománya van Mannheim Károlytól Polányiig. 

Ehhez arra lenne szükség, hogy gyakoribbá váljon a különböző megközelítéseket és módszereket 

használó kutatók csoportjai között a közös gondolkodás. A fogalom- és elméletalkotás igényével folyó 

társadalomtörténeti kutatást a sajátunktól különböző megközelítések figyelembe vétele: az egymásra 

vonatkoztatható párhuzamos narratívák éltetik. 
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Magdolna negyed: lassú rehabilitáció, éledő remény 

 

Baranyai Zsolt 2016. január 

A Magdolna negyed Budapest VIII. kerületének szimbolikus része. Egyszerre szinonimája a kerülendő 

gettónak, az arculatváltó megújulásnak és a városrehabilitációs modellkísérletnek. Cikkünkben 

bemutatjuk, milyennek látszik a Magdolna negyed az adatok fényében. Vajon élhetetlen kényszer-

lakóterületről vagy színes és olcsó belvároshoz közeli alternatíváról van szó? Folytatjuk korábban 

megkezdett józsefvárosi barangolásunkat. 

Kiindulópont: sztereotípiák 

Kiindulásként nézzük meg, milyen kép élhet a szélesebb közvélemény fejében a városrészről, a 

gyakorikerdesek.hu című oldal alapján. Ez a portál közösségi információgyűjtő platform: a 

felhasználók kérdéseket tehetnek fel, amelyeket a többi felhasználó megválaszolhat. Az alábbi 

táblázatban látszik, hogy noha a vélemények távolról sem egységesek, némi trendszerűség mégis 

kirajzolódik belőlük: az időben előrehaladva folyamatosan árnyaltabbá válnak a korábban 

egyöntetűen negatív jelzők. 

 

A Magdolna negyedhez társított jelzők a gyakorikerdesek.hu-n (2016. január 26-i keresés, első 100 találat 

alapján) 

 Az öt pozitív említés közül háromból rajzolódik ki valamiféle trend, a javulás érzete. Negatív 

említésből jóval több van. Ezek legtöbbször a közbiztonsági aggályokra, a fizikai leromlottságra, 

illetve a zajjal járó életviteli különbségekre utalnak. Nézzük meg, mit mondhatunk az utóbbi három 

említésről a kerületi stratégia és a Magdolna negyed foglalkoztatási stratégiája alapján[1]. 

http://osszkep.hu/2015/10/jozsefvarosi-koktel/
http://jozsefvaros.hu/dokumentumok/530_its_strategia_egyeztetesre.pdf
http://ujrev8.epiteszforum.hu/wp-content/uploads/2016/01/MNP_foglalkoztat%C3%A1si_strat%C3%A9gia.pdf
http://osszkep.hu/2016/01/magdolna-negyed-lassu-rehabilitacio-eledo-remeny/#_ftn1
http://osszkep.hu/wp-content/uploads/2016/01/gyakorikerdesek.jpg
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Környékenként eltérő közbiztonság 

A negatív vélekedések között a közbiztonság problémái merül fel a leghatározottabban. Elsőként 

érdemes ránézni a Rendőrség nyilvános bűnügyi térképére, melyen egyes bűncselekménytípusok 

térben is nyomon követhetőek. 2015 október-november fordulóján az látszik, hogy a Magdolna 

negyedben regisztrált szabályszegések sűrűsége közepes. Több ügy van ugyan, mint a Nagykörúton 

belüli Palotanegyedben vagy a kertvárosias Tisztviselőtelepen, de a Nagykörúton kívüli Középső-

Józsefváros más részeitől a számok érdemben nem különböznek. A jelzések még ritkábbak is, mint 

néhány kevésbé hírhedt, de forgalmasabb területen, mint a Múzeum körút, a József körút vagy a 

Kálvin tér. 

 

Egyes bűncselekmények és szabálysértések relatív gyakorisága a Magdolna negyedben (piros kerettel jelölve) 

és a VIII. kerület egészében, illetve környékén, 2015. október vége/november eleje. Egy színes ikon egy 

regisztrált cselekményt jelöl. Forrás: bbterkep.police.hu 

A szubjektív biztonságérzet viszont nem feltétlenül kapcsolódik a regisztrált szabályszegések valós 

számához. Számos olyan viselkedés kelthet félelmet, ami soha nem jut el a rendőrségig. A szubjektív 

biztonságérzetről nincsenek friss adatok, azokért 2005-ig vissza kell nyúlnunk. Egy ekkori kutatás[2] 

szerint jelentős különbségek tapasztalhatók még a negyeden belül is: a kevésbé közismert vagy 

hírhedt Lujza utcáról a negyedbeliek 51%-a állította, hogy nem biztonságos, míg a névadó Magdolna 

utcáról csupán 29% – és ez a szám már második helyezést ért. Ez még mindig sokszorosa a kerületi 

átlag 3 százaléknak. Azt viszont láthatjuk: a negyed egésze már tizenegy éve sem tűnt egyöntetűen 

veszélyesnek. 

http://osszkep.hu/2016/01/magdolna-negyed-lassu-rehabilitacio-eledo-remeny/#_ftn1
http://osszkep.hu/wp-content/uploads/2015/10/bűncselekmények.png


  

 
 

26 

Szegénység, csökkenő, de erőteljes leromlottság 

A Magdolna negyed szegény, a VIII. kerületben a Magdolna negyedben a legmagasabb a szegregáció: 

a 15-64 éves lakosság 16,4%-a (a józsefvárosi átlag kétszerese) rendelkezik legfeljebb általános iskolai 

végzettséggel, úgy, hogy közben nincs rendszeres munkajövedelme (ezt hívják szegregációs 

mutatónak). 

 

  

Szegregációs mutató a VIII. kerületben (2011). 

Forrás: Józsefváros Integrált Településfejlesztési Stratégiája, megalapozó munkarész. 

 

Ez a tény sokak számára úgy csapódik le, hogy azért rossz hely a Magdolna negyed, mert sok cigány él 

ott. Való igaz, hogy a Magdolna negyed lakosságának viszonylag nagy hányada, 21,5 százaléka[3] 

roma, azonban a negyed problémái nem a nemzetiségi hovatartozásból, hanem személyes és családi 

szintű anyagi és kulturális deficitekből következik. A cigány népesség jövedelmi helyzete, 

iskolázottsága alacsonyabb, mint az országos átlag, azért érintett nagyobb arányban a szegénységi 

kultúra árnyoldalaiban. 

A fizikai leromlottság jól feltérképezhető, a közterek minősége szabad szemmel is jól látható. 

Nézzünk két mutatót a Magdolna negyed fizikai környezetéről: az egyszobás, illetve az alacsony 

komfortfokozatú lakások arányát Egyikben sem szerepel jól a negyed, rendre többszörös eltérések 

jelennek meg a helyi, kerületi és budapesti adatok között. Persze van ennél lejjebb is: a Ganz 

negyedben a MÁVAG-gyár volt munkáslakásai miatt a két mutató még rosszabb. 

http://jozsefvaros.hu/dokumentumok/530_its_strategia_egyeztetesre.pdf
http://osszkep.hu/2016/01/magdolna-negyed-lassu-rehabilitacio-eledo-remeny/#_ftn1
http://osszkep.hu/wp-content/uploads/2015/10/szegregációs-mutató.png
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Forrás: Józsefváros Integrált Településfejlesztési Stratégiája, megalapozó munkarész; TEIR; Budapest Statisztikai 

Évkönyve 2012. 

 Fokozatos javulásra utal viszont az ingatlanállomány cserélődésének üteme. A VIII. kerület már sok 

éve fix dobogós helyezett az új építésű lakások mennyiségi versenyében. A legtöbb lakásépítés ugyan 

nem a Magdolna negyedben történik, de az itteni, tíz év alatt elért 9,4%-os lakásszám-gyarapodás is 

rendkívül magas érték. Mindez úgy, hogy eközben a negyed népessége 15,2%-kal csökkent (a kerület 

egésze csak 6,8%-kal). Tehát a gyarapodással a zsúfoltság mérséklődése is együtt járt. A lakáshelyzet 

persze továbbra is kedvezőtlen marad, hiszen a komfortra és lakásméretre vonatkozó fenti adatok 

már a növekedés utáni állapotokat tükrözik. Mindenesetre e trendekből talán érthetőbb az 

internetes válaszadók által érzékelt javulás mibenléte is. 

 

Lakásszámváltozás a VIII. kerület egyes városrészeiben 2001 és 2011 között. 

Forrás: Józsefváros Integrált Településfejlesztési Stratégiája, megalapozó munkarész. 

http://jozsefvaros.hu/dokumentumok/530_its_strategia_egyeztetesre.pdf
http://jozsefvaros.hu/dokumentumok/530_its_strategia_egyeztetesre.pdf
http://osszkep.hu/wp-content/uploads/2015/10/4.ábra.png
http://osszkep.hu/wp-content/uploads/2015/10/5.-ábra.png
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A közterületeken egyértelműen látszik a fejlődés. A környék komplex megújítását célzó Magdolna 

Negyed Program keretében számos utca, tér és park újult meg. Persze sok helyen továbbra is 

elkeserítő a közterületek állapota, a megújult területeken is gyakori, hogy a térkövezett utca és az 

illeszkedő utcabútor mellett málló vakolatú, düledező házak állnak. Mindenesetre látványosak a 

köztéri beavatkozások, a közterületi prostitúció kilencvenes évekbeli felszámolása mellett ez 

változtatta meg leginkább az utca képét. Néhány képpár jól érzékelteti az infrastrukturális fejlődést 

és annak korlátait is. 

 

Bauer Sándor utca (2009/2014) 

  

Mátyás tér (2009/2013) 

 

 
Teleki László tér (2009/2014) 

http://osszkep.hu/wp-content/uploads/2015/10/bauer.png
http://osszkep.hu/wp-content/uploads/2015/10/mátyás.png
http://osszkep.hu/wp-content/uploads/2015/10/teleki.png
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Karácsony Sándor utca (2009/2014) 

  

Magdolna utca (2009/2014) 

Egymás mellett élő társadalmi csoportok 

Webes találataink utaltak a zajjal járó életvitel elterjedtségére is a városrészben. A látszólag egyszerű 

állítás mögött bonyolult társadalmi problémák állnak. Az alacsony iskolai végzettségű, rossz 

foglalkoztatási helyzetű népesség gyakran zajosabb, életét nagyobb valószínűséggel éli közösségi 

tereken, több az ideje, kisebb a lakása, mást gondol helyesnek és helytelennek, mint a középosztály. 

Ahol egymáshoz közel élnek alsó- és középosztálybeli emberek szembeötlőek az efféle különbségek. 

A normabeli ütközések kirívóságának vizsgálatához nézzük meg, hogyan változtak a kedvezőtlen 

társadalmi helyzetet mérő mutatók az elmúlt években! Ha a már említett szegregációs mutatót 

nézzük, elbizonytalanodhatunk. Bár a Magdolna negyed százalékpontokban mérve éppen annyit 

javult 2008 és 2015 között, mint Józsefváros egésze, ez a magas kiindulópont miatt arányaiban 

mégiscsak kisebb javulás. Ha viszont a józsefvárosi negyedek rangsorát nézzük, Józsefváros 11 része 

közül a Magdolna negyed javulása a középmezőnybe tartozik. A robbanásszerű polgárosodáshoz ez 

persze még kevés. 

http://osszkep.hu/wp-content/uploads/2015/10/karácsony.png
http://osszkep.hu/wp-content/uploads/2015/10/magdolna.png
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Forrás: Józsefváros Integrált Településfejlesztési Stratégiája, megalapozó munkarész; 

Budapest-Józsefváros Integrált Városfejlesztési Stratégia 2008, 4. kötet.  

Az összkép és következményei 

A mérleg egyértelmű: noha tapintható a javulás, a Magdolna negyed továbbra sem különösebben 

vonzó városrész – sem Budapesten, sem Józsefvároson belül. Adja magát tehát a kérdés, hogy kik is 

laknak itt? A sztereotípiákra építő válasz nyilván azt diktálná, hogy egyrészt azok, akik életmódjának 

megfelel a zavaros környezet; másrészt azok, akik nem tehetik meg, hogy lakhelyet váltsanak. Sok jel 

mutat azonban arra, hogy ennél cizelláltabb a negyed társadalma: vannak, akik új lakásokat 

vásárolnak és sokan bekapcsolódtak az elmúlt évek közösségi tervezési lehetőségeibe is. 

A Magdolna Negyed Program III. üteme részeként egy nagyobb mintájú kérdőíves felmérés is lezajlott 

a negyedben. A válaszokból alapján különböző tipikus csoportokat határoztunk meg – ők jól leírják a 

negyed sokszínűségét. 

 
A Magdolna negyed lakosságának klaszterelemzés szerinti összetétele. 

Forrás: Alacsony iskolai végzettségűek foglalkoztatási stratégiája a Magdolna negyedben 2015-2020.  

http://jozsefvaros.hu/dokumentumok/530_its_strategia_egyeztetesre.pdf
http://ujrev8.epiteszforum.hu/wp-content/uploads/2016/01/MNP_foglalkoztat%C3%A1si_strat%C3%A9gia.pdf
http://osszkep.hu/wp-content/uploads/2015/10/utcák-után.png
http://osszkep.hu/wp-content/uploads/2015/10/7.-ábra.png
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A lemaradók (az egyaránt alacsony jövedelmű és végzettségű lakók köre) valóban kiadják a 

megkérdezettek felét – viszont e réteg nagyobbik része is dolgozik. A lemaradók körében relatív 

alacsony a beköltözők aránya, míg a romáké viszonylag magas – főleg a lemaradó inaktívak között. 

A középosztályba tartozók (nekik több kategóriával magasabb az átlagos jövedelmük, van munkájuk 

és nagyobb lakásban laknak) szintén sokan vannak – náluk jellemzőbb, hogy beköltözéssel kerülnek a 

negyedbe. A romák aránya köztük átlagos. Azt persze eddig semmi nem bizonyítja, hogy e beköltöző 

csoportok nem kizárólag olcsó ugródeszkaként használják itteni lakásukat, mielőtt előrébb léphetnek. 

Ha ez igaz lenne, a Magdolna negyedben csak az lemaradók és egy bármikor továbbköltöző 

középosztály-aspiráns réteg lakna. Ezért fontos a legkisebb csoport, amit helyi középrétegnek 

neveztünk el. Az ide sorolt válaszadóknak ugyan sem jövedelme, sem foglalkoztatottsága nem túl 

magas, ugyanakkor messze nekik a legmagasabb az átlagos iskolai végzettségük és ők laknak a 

legnagyobb lakásokban. Mindemellett köztük sokan tősgyökeres kerületiek. A kisgyermekek magas 

aránya pedig arra enged következtetni, hogy nem is csak nyugdíjasokból áll a csoport. Azt 

feltételezzük, hogy e réteg hajlamos a leginkább tenni a környezetéért, leginkább ők lehetnek a fizikai 

és társadalmi megújulást célzó programok partnerei. Épp ezért sajnálatos, hogy arányuk mindössze 

öt százalékot tesz ki. 

Adott tehát három probléma: 

 a lakosság tetemes részének mind jövedelme, mind iskolázottsága kritikusan alacsony, 

 akiknek nem, azok közül feltételezhetően sokan csak átmenetileg élnek a negyedben, 

 kevesen vannak, akiknek nagyobb jövedelmük, iskolázottságuk is van és huzamosabban 

maradnak a negyedben. 

E három problémára jelentős civil aktivitás híján állami forrásokra és programokra épülő válaszok 

fogalmazhatóak meg, a létező stratégiák is erre fókuszálnak. A problémákkal Józsefváros 

városfejlesztő cége, a Rév8 Zrt. birkózik, ahol évtizedek óta foglalkoznak szociális 

városrehabilitációval. A stratégiai elképzelések szerint a leszakadó csoportok iskolázottságát, illetve 

foglalkoztatottságát szükséges javítani – erre széles eszköztár áll rendelkezésre, ami persze sok pénzt 

igényel. Érdemes kiemelni a személyre szabott megközelítést: a lehetséges hátrányok olyan gazdag 

tárháza jelenik meg a negyed lakossága körében, amit igazán hatékonyan csak egyéni megoldásokkal 

lehet oldani. 

Legalább ilyen fontos a lakhatási lehetőségek választékának szélesítése. Ez elősegíthetné, hogy a 

negyedben jelenleg is nagy arányban jelen lévő középosztály-közeli beköltözők megfontolják a 

helyben maradást. Ráadásul ez segítheti a a proaktív, közreműködésre hajlandó lakók alacsony 

arányának növelését is. A stratégiai javaslatokról szóló munkánk részletei a Rév8 oldalán érhetőek el. 

http://ujrev8.epiteszforum.hu/wp-content/uploads/2016/01/MNP_foglalkoztat%C3%A1si_cselekv%C3%A9si_terv.pdf
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Mindig egyedi persze, kinek mi kell ahhoz, hogy kedvezőbb életkörülmények mellett is beköltözzön 

egy kevésbé vonzó városrészbe. Tábori Zoltán 2009-ben írta a Lujza utcáról szociográfiájában, hogy 

„a rendszerváltás derekán […] korra-nemre tekintet nélkül átkozták a környéket, nem győzték 

hangoztatni, hogy legszívesebben elmenekülnének. Bár a helyzet látszatra nem sokat javult, felnőtt 

egy generáció, amelyik mégiscsak szeret itt lakni. Szívesen élnek egy ugrásra a belvárostól, a 

szórakozási lehetőségektől, és gyakran a közelben tanulnak, dolgoznak. Nem kirekesztők, nem 

cigányoznak, és kicsit kihívásként fogják fel az »egzotikus« körülményeket.[4]” Ez a fajta bohém 

mentalitás csak szűk rétegeket érint ugyan, de az elmúlt évek kézzelfogható változásai bizonyára 

vonzóbbá tették a környéket kevésbé elszánt érdeklődők számára is. 

Semmiképp nem gondoljuk, a beavatkozások eredményeképpen is a főváros legvonzóbb területei 

közé zárkózhatna fel a Magdolna negyed. Azonban a fő szociális és lakásállománybeli akadályok 

fokozatos feldolgozásával a negyed élhető és színes környékké válhat, ami szegényebb és tehetősebb 

lakóinak egyaránt képes megfelelő lakhelyül szolgálni. Kedvező jelek már vannak. 

[1] Józsefváros Integrált Városfejlesztési Stratégiája, illetve Alacsony iskolai végzettségűek 

foglalkoztatási stratégiája a Magdolna negyedben 2015-2020. 

[2] ifj. Erdősi Sándor: a közbiztonság helyzete a józsefvárosi Magdolna negyedben 2005-2006. 

Helyzetelemzés, 2007. szeptember. 

[3] A negyed foglalkoztatási stratégiájához tartozó felmérés szerint. Ugyanitt további 16% félig 

romának vallotta magát. 

[4] Tábori Zoltán: Magdolna negyed. Osiris Kiadó, Budapest, 2009, 212. oldal. 

 

  

http://osszkep.hu/2016/01/magdolna-negyed-lassu-rehabilitacio-eledo-remeny/#_ftn1
http://osszkep.hu/2016/01/magdolna-negyed-lassu-rehabilitacio-eledo-remeny/#_ftnref1
http://jozsefvaros.hu/its
http://ujrev8.epiteszforum.hu/wp-content/uploads/2016/01/MNP_foglalkoztat%C3%A1si_strat%C3%A9gia.pdf
http://ujrev8.epiteszforum.hu/wp-content/uploads/2016/01/MNP_foglalkoztat%C3%A1si_strat%C3%A9gia.pdf
http://osszkep.hu/2016/01/magdolna-negyed-lassu-rehabilitacio-eledo-remeny/#_ftnref1
http://osszkep.hu/2016/01/magdolna-negyed-lassu-rehabilitacio-eledo-remeny/#_ftnref1
http://osszkep.hu/2016/01/magdolna-negyed-lassu-rehabilitacio-eledo-remeny/#_ftnref1
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Nem kincs, nem kacat – Mi is a magyar kultúra? 

Szepesi Balázs 2016. február 

Nemzeti kultúránk egyik legfontosabb mindennap használatos dolgunk. A magyarságunkról folyó 

viták fő kérdése kultúránk színvonalára vonatkozik, azonban ebből a megközelítésből nehéz 

használható eredményt kisajtolni. Az ítéletalkotás helyett praktikus kérdésekre érdemes 

koncentrálni: hogyan építhetünk jobban kultúránk értékeire, hogyan formálhatjuk sajátosságainkat 

az életünket jobbá tevő irányba? 

Permanens kultúrharcban élünk. Sok fronton esnek egymásnak a hagyományőrzők és a 

progresszívek, a kulturáltak és az embereket értők, a hazafiak és a világpolgárok. Ez részben így is van 

rendjén: mindenki jót akar, és nem ugyanazt gondoljuk jónak. Azonban sokszor hiányzik az az elsimító 

erő, ami a harcot versengéssé, játékká szelídíti. 

Tükröm, tükröm, mondd meg nékem 

Kultúránk megítélésének fő konfliktusa a minőség kérdése. Az egyik vélemény szerint kultúránk 

kiemelkedő, gazdagsága és ereje messze meghaladja országunk fejlettségét, csak a körülmények 

akadályozzák kibontakozásunkat. A másik vélemény szerint provinciálisak, magunkba zárkózóak 

vagyunk, gondolatvilágunk szegényes, hozzáállásunk szégyellni való, néhány kiemelkedő teljesítmény 

tartja fenntartja fenn európaiságunk látszatát. A két álláspont fő problémája az, ami közös bennük: az 

ítéletalkotás vágya. Egyrészt egy kultúra minősége objektíven nem mérhető. Másrészt az álláspontok 

következtetései radikálisak: ami tökéletes, az érinthetetlen, ami silány, azt ki kell dobni, le kell 

cserélni. A kultúra pedig se nem érinthetetlen, se nem cserélhető. Létezik akarva-akaratlanul. Nem 

tervezhető, hogyan őrzi meg vagy formálja át egyes vonásait. Konzerválni vagy átszabni annyira lehet, 

mint egy várost vagy egy céget: sokan próbálták, de senki sem jött ki jól belőle. 

A kultúránkról, magyarságunkról való gondolkozásnak az ítéletalkotás helyett praktikus kérdésekre 

érdemes koncentrálnia: hogyan építhetünk jobban kultúránk értékeire, hogyan formálhatjuk 

sajátosságainkat az életünket jobbá tévő irányba? 
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Budai vár 

 A szellem nincs a palackban 

A kultúra olyan, mint az étel: bennünk van a helye. A múzeum és a könyvtár a kamra, a színház és a 

koncertterem a konyha. A tárolás, az elkészítés a munkafolyamat kulcsállomásai, az eredmény 

azonban a mindennapi használattól lesz része életünknek. Egy mese a gyerekek fejében válik 

varázslatossá, egy film akkor kezd dolgozni, amikor gondolkozunk rajta, meséljük, idézzük. Egy dal 

akkor él, amikor dúdoljuk az utcán. A szellemi táplálék jelentős része nem tudatos alkotás 

eredménye. A gyerekek legalább annyit tanulnak egymástól, mint tanáraiktól. Hozzák mindenhonnan 

a sok színes üveggolyót és cserélgetik. Próbálhatja bárki kordában tartani a szavakat, vicceket, 

pletykákat: azokat együtt gyúrjuk és dagasztjuk a munkahelyen, az utcán, a családban. 

Mindeközben hatalmas apparátus segít minket. A hivatalos kultúra gondozása közintézményeink 

kezében van: tanárok, múzeumi kurátorok, a társadalom-tudományi intézetek kutatói, a kultúrházak 

szervezői dolgoznak ezen. A médiavállalkozások, kiadók, hivatásos előadók szervezte iparágak dolga, 

hogy az életünket gördülékenyebbé és érdekesebbé tévő tartalommal ellássanak minket. Építészek, 

formatervezők adnak eszmét tereinknek, tárgyainknak. Papok, guruk, ideológusok mutatnak irányt, 

mi helyes és mi nem. Magyarországon a nemzeti össztermék több mint 10 százaléka, körülbelül 400 

ezer ember munkája kötődik közvetlenül a kultúrához. Ennek körülbelül fele az oktatás, több mint 

harmada a kreatív ipar. A többi az állam szervezte kulturális és tudományos tevékenység. 

Gazdaságunk minden tizedik forintja, minden tizedik munkahely közvetlenül kötődik a kultúrához. 

https://pixabay.com/en/budapest-buda-castle-scape-92144/
http://hetfa.hu/wp-content/uploads/2014/06/a_kreativipar_mint_eroforras.pdf
http://osszkep.hu/wp-content/uploads/2015/10/budapest-92144_960_720.jpg
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Vizsolyi református templom 

Nyelvében él a nemzet 

Mindez jóval többet szolgál, mint a szórakoztatás, vagy emlékeink, identitásunk megőrzése. A kultúra 

mindennapi életünk operációs rendszere. Néhány példa: 

 Gondolkozásunk alapja a nyelvünk, az abba kódolt szimbólumrendszer. Nekünk körte adja a 

fényt, az angoloknak gumó (bulb). A magyar keresi a pénzt, a német megszolgálja 

(verdienen). 

 Az életünk során magunkba szívott történetek alakítják, mire figyelünk, hogyan tekintünk 

lehetőségeinkre. Az amerikai westernekben nyílt a küzdelem és biztos a happy end. A magyar 

mesékben a kisebb akkor nyer, ha kitartó és furfangos. Nagy történeti alakjaink sorsa pedig 

gyakran a tiszteletreméltó küzdelem és a hősi halál. 

 A kultúra adja az útmutatót, milyen helyzetben hogyan kell viselkedni. Jó tett helyébe jót 

várj. Amit ma megtehetsz, ne halaszd holnapra. Kutyaharapást szőrével. Apád is paraszt volt, 

Te is az maradtál. 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Ref.templom_%283301._sz%C3%A1m%C3%BA_m%C5%B1eml%C3%A9k%29.jpg
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Tihanyi apátság  

Fecseg a felszín, hallgat a mély 

Nemzeti karakterünk a bennünk életre kelő nemzeti kultúra. Ez olyan jó vagy rossz, mint amilyenek 

mi vagyunk, ahogy mi cselekszünk – beleértve őseinket is. Szeretjük, vagy nem szeretjük, ezek 

vagyunk. Identitásunkat adja meg az a folyamatosan változó kód, amit egyszerre alakítanak tudatos 

és spontán erők. Erős szándékok, erős érdekek formálják szellemi kereteinket. 

 A kultúra biztosítja sok ember egzisztenciáját. Olyan emberekét, akik munkájának szerves 

része, hogy figyeljünk rájuk, ezért ha valami árt nekik, akkor azt is sok ember látja. 

Gondoljunk csak bele, mekkora esemény egy színház igazgatójának megválasztása – egy 

ugyanakkora vállalat vagy hivatal vezetőváltásáról nem is tudunk. 

 Az értékviták, a szimbólumokért folytatott küzdelmek hasonlóan fontosak. Egyrészt a 

hatalomért folyó küzdelemnek kulcseleme az emberek meggyőzése. Másrészt az embereket 

hitek és eszmék képesek tűzbe hozni. 

 A piaci szereplők kultúraalakító ereje ugyancsak jelentős. Az újságokért az emberek fizettek, 

az internetes hírportálokért és a tévéműsorokért sokkal kevésbé. A reklámbevétel 

jelentőségének növekedésével a klaviatúra, a távirányító gombjainak megnyomására kell 

rávenni a fogyasztót, nem arra, hogy hajlandó legyen fizetni. Nem a lapot kell eladni, hanem 

a híreket egyenként, így több lett az érzelem, a vizualitás. Ettől másmilyenek lettek a hírek, 

azaz másmilyennek látjuk a világot. 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Tihanyi_apatsag.jpg
http://osszkep.hu/wp-content/uploads/2015/10/Tihanyi_apatsag.jpg
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Csíksomlyói búcsúhely 

Kultúraformáló erő a környezet, a hatalom, a gazdaság változása is. A folyórendezéssel eltűnt az 

árterekre jellemző fokolós kultúra. A reguláris hadsereg igényei tették fontossá az írás-számolás 

tanítás elterjedését. A városban szolgáló lányok honosították meg a tisztálkodási szokásokat falun. 

Kultúránk sok eleme hozzánk tapadt, más helyekről épült be. Ettől kultúránk része. Ha valaki 

mimikájára hat kedvenc színésze, attól az még az ő mimikája. Például Bud Spencer filmjei az 

olaszokon kívül minket érintettek meg. A Dél-Amerikából származó pirospaprika konyhánk egyik 

alapja, a Balkánról hozzánk került kadarka pedig igenis magyar bor. 

Kultúránk, identitásunk egyes elemei meglepően szilárdak, évszázadokra visszatekintve 

változatlanok. A két világháború között komoly viták folytak arról, mi a magyar, ezek a szövegek 

hetven-nyolcvan év távlatából is sok mindenben aktuálisak. Ha valaki napjainkban játszódó sorozatot 

szeretne írni Jókai több mint 150 éves regényeiből, nem lenne olyan nehéz a feladat. 

Más elemek viszonylag rövid idő alatt jelentősen megváltoznak. Az állammal kapcsolatos 

elvárásainkat gyökeresen megváltoztatta a kádári tudatformálás. A globális gazdaságba való 

bekapcsolódás pár évtized alatt a nemzetközi cégek szabványaihoz igazította munkaszervezési és 

fogyasztási szokásainkat. Az uniós belépéssel megnyíló munkalehetőségek pedig néhány év alatt 

létrehozták a külföldi munkavállalás kultúráját. 

A magyar mezővárosok szerkezetén  ma is látszik a több száz évvel ezelőtti állattartó gazdálkodás. A 

házak olyanok, amilyennek évtizedekkel ezelőtt építették őket, a boltok pedig úgy néznek ki, mint az 

https://hu.wikipedia.org/wiki/Cs%C3%ADksomly%C3%B3i_b%C3%BAcs%C3%BA#/media/File:Cs%C3%ADksomly%C3%B3_Makovecz_olt%C3%A1r.JPG
http://osszkep.hu/2015/05/szelidvizorszag/
http://mtdaportal.extra.hu/books/szekfu_gyula_mi_a_magyar.pdf
http://osszkep.hu/2015/11/a-varost-rejtjelek-sokasaganak-latom/
http://osszkep.hu/wp-content/uploads/2016/02/Csíksomlyó_Makovecz_oltár.jpg
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azokat üzemeltető láncok üzletei bárhol az országban vagy Európában, az utakon pedig a gazdasági 

helyzet függvényében pár évente cserélődnek ki az autók. A lakók, üzleti szempontok, a városvezetés 

szándékai, a nemzetközi trendek egyszerre formálják a városképet. A kultúra is hasonlóan változik. 

Folyamát egyszerre formálja a természet és a mellette élők tevékenysége. 

Mint az izmok, ha dolgozik az ember,reszel, kalapál, vályogot vet, ás, úgy pattant, úgy feszült, úgy 

ernyedett el minden hullám és minden mozdulás. (József Attila: A Dunánál) 

 

Őrségi ház a szentendrei skanzenben 

Hétköznapi magyarság 

Nemzeti kultúránkkal foglalkozni annyit tesz, megpróbáljuk megérteni és jó mederbe fordítani ezt a 

folyamot. Kultúránkkal kapcsolatban gyakran gondoljuk a következőket. 

Milyen a magyar? (Több választ is megjelölhetsz.) 

 Vár állott most kőhalom” – Büszkeséget, tartást ad, elkeseredetté tesz sok elmúlt 

dicsőségünk. 

 „Porlik, mint a szikla” – Megtanultunk és jól tudunk túlélni, védekezni. Ennek ára a jövővel 

kapcsolatos rezignáltság, a közös vállalkozások nehézsége. 

 „Kicsit szomorkás a hangulatom máma” – Hajlamosak vagyunk a pesszimizmusra, az 

önmarcangolásra, a bizalmatlanságra. 

 „Fel-feldobott kő” –Nyugat-Erurópa gazdagságát és kiegyensúlyozottságát folyamatos kihívás 

feldolgozni, miért megy nekik jobban, eldönteni, mit kezdjünk ezzel a helyzettel. 

http://magyar-irodalom.elte.hu/sulinet/igyjo/setup/portrek/jozsefa/adunanal.htm
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:SZENTENDRE-SKANZEN2099.JPG
http://osszkep.hu/wp-content/uploads/2015/10/wskanzen.jpg
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 „Árpád népe, hej”- Hirtelen össze tudjuk kapni magunkat. Kreatívak vagyunk, jól fókuszált, 

kiemelkedő eredményekre vagyunk képesek – eseti jelleggel. 

 „Mert az egy nyelvű és egy szokású ország gyenge és esendő.” – A magyar kultúra sokszínű és 

gazdag: különböző társadalmi, nemzetiségi hátterű hagyományaink vannak, itthon és a 

határon túl.  
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Üzletembereink két Magyarországot látnak 

Zulik Ákos 2016. február 

Magyarországon az üzleti elit tagja szeretik hazájukat, büszkék a magyarok szellemi és kulturális 

eredményeire. Ugyanakkor sokszor erőteljes pesszimizmussal szemlélik a társadalom 

gondolkodásmódjának, kultúrájának alakulását. A szellemi élet nagyságainak magyarságképét jártuk 

körbe múlt heti cikkünkben, most a sikeres üzletemberek véleményét elemezzük. A Forbes 

Magazinban magyar vállalkozókról megjelent interjúk, portrék, illetve az általuk írt véleménycikkek 

alapján tekintjük át, milyenek is vagyunk mi magyarok. 

A magyar Forbes a nagy hagyományokkal rendelkező amerikai előd formátumára épít: sikeres 

menedzserek és vállalkozók életét, történetét és kihívásait mutatja be. Ezek az írások bepillantást 

adnak abba, hogyan és miről gondolkozik a gazdasági elit. 150 olyan gondolatot gyűjtöttünk össze 45 

magyar üzletembertől, amelyek expliciten utalnak Magyarország kulturális eredményeire, 

intézményeire, gondolkodásmódunk erényeire és hibáira vagy éppen hazaszeretetünk alapjaira. A 

vállalkozói véleményekből kirajzolódó kép egyszerre lesújtó és bizakodó, egyszerre közhelyes és 

merész. 

 

Enyhén monoton sokszínűség 

Egy üzleti magazin repertoárja sem képes képet adni a teljes hazai gazdaság krémjéről, hiszen 

Magyarország sokszínű hely, üzleti történeteink egy része pedig ilyen vagy olyan okok miatt 

óhatatlanul elkerüli az újságírók figyelmét. A Forbes ugyanakkor meglehetősen színes és érdekes 

koncepció mentén szerveződik. Igyekszik bemutatni a legnagyobbakat és leggazdagabbakat, 

másrészt törekszik megmutatni a legvonzóbb magyar középvállalkozások történeteit és vezetői is. 

Ezen kívül szoros figyelemmel követi például a világsikerre törekvő budapesti technológiai startupok 

sikereit és bukásait, valamint a pesti belvárost utóbbi években erősen átformáló gasztronómiai és 

kulturális kezdeményezések mögött álló kisebb-nagyobb cégeket is. A történetek sokszínűsége 

persze korlátozott: mégiscsak a szűk értelmiségi elithez így-vagy úgy kapcsolódó sztorik kerülnek 

túlsúlyba, ezért a megjelenő gondolkodásmódok sem feltétlenül fedik minden vállalkozónk és 

menedzserünk ön- és közösségképét. 
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A kreatív, értékteremtő és százféle magyarság 

A magyar kultúra állapotának pozitív olvasata azt hangsúlyozza, amire büszkék lehetünk. A gazdasági 

vezetők megszólalásai közül tizenhét utal ilyen elemre. Az értékek és kulturális eredmények nemcsak 

a teljes közösség jellemzőire hivatkoznak: szó esik kisebbségeinkről, városainkról és tájegységeinkről, 

női vezetőinkről, kiemelt szakmáinkról is. 

Sok nyilatkozótól hallhatunk világszínvonalú mérnökeinkről, a szakemberek kiemelkedő képzéséről. 

Nem csak a műszaki tehetségekben vagyunk erősek a Forbes-karakterek szerint. Az iCatapult nevű 

inkubátort korábban vezető Hild Imre szerint „kis nemzetként sokat alkalmazkodtunk, 

szürkeállományunk és fineszünk van”. Más startup-szakember is akad, aki hasonlóan gondolkodik. A 

Day One Capital egyik partnere, Simó György szerint a magyar innovációs kultúra és a közép-európai 

identitás összetett, nemzetközi viszonylatban kiemelkedő. Az innováció és kreativitás tehát 

büszkeségtudatunk központi eleme. Az eredmények terén Karragich István, a Blochamps Capital 

vezetője éppen a gazdasági elitet emeli ki – szerinte büszkék lehetünk az első generációs, sokat 

dolgozó vagyonos rétegre, akikkel az országnak is együtt kell fejlődnie az innováció terén. 

Az üzletemberek egy része szerint szintén van okunk a büszkeségre, ha az értékrendet és a 

gondolkodásmódot nézzük. A kreativitáson túl fontos értékként jelenik meg a kelet- vagy közép-

http://forbes.hu/
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európaiság kevésből sokat kihozni tudó képessége (Fehér Gyula, Ustream) és gondolkodásmódunk 

más, sajátos körülmények által alakított elemei is. Ennek legékesebb megfogalmazása talán Rubik 

Ernőé, aki elmondja: az ő tárgyakról és funkcionalitásról való gondolkodását a régió megpróbáltatásai 

nagyban befolyásolták. 

A pozitív önképben szintén fontos szerepet kapnak a magyar művészet és irodalom nagyságai is. 

Találhatunk utalásokat népi hagyományainkra, régi mezőgazdasági kultúránkra vagy éppen a 

legújabban Budapesten zajló gasztronómiai forradalomra is. Demján Sándor szerint „a magyar 

kultúra hihetetlen teljesítményekre volt képes, biztos vagyok benne, ha Móricz angolul ír, Nobel-díjat 

kapott volna”. A hagyaték pedig nemcsak a konkrét művek kapcsán kerül elő. A mulatós zenét 

egyszerre popművészetként és üzletként kezelő Bódi házaspár beszél a népzenei örökség 

fontosságáról éppúgy, mint a cigányzenei hagyatékról és a cigánysághoz kapcsolódó általános 

közösségi erényekről is. 

 
A budapesti vásárcsarnok 

A „van mire büszkének lennünk” érzése sugárzik ezekből a kijelentésekből. A legtöbb említés olyan 

tulajdonságok és eredmények köré szerveződik, amelyeket nemcsak az üzletemberek, hanem 

társadalmi státusztól függetlenül nagyon sokan éreznek magukénak. Vannak gyökereink és már 

tettünk le valamit az asztalra. Illetve, a jövőbe tekintve (üzletembereink legtöbbször így tesznek) is 

van mire építenünk: a kultúránk erőforrások halmaza, kezeljük tudatosan és építsünk rá. 

 

 A magába forduló, széthúzó, lemaradó nemzet 

A másik meghatározó gondolat az építkezés lehetőségeinek hiánya. Az üzletemberek tekintélyes 

része igen negatívan ítéli meg azt, hogy miképpen működik ma Magyarország. A fentebb értékesnek 

nevezett kultúra, sokszor alkalmazkodásra és innovációra képtelennek, lomhának, zártnak és 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:N%C3%A1dler_Grand_Market_Hall_in_Budapest_1898.jpg
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kicsinyesnek látszik. Nem egyszeri eset, hogy a büszke és a lemondó önértékelés elemeit valaki 

egyszerre hangsúlyozza. 

Sokan beszélnek a magyar kultúrába beivódott lopásról és korrupcióról, előkerül a szocialista, 

kommunista és Horthy-rendszerek társadalmi szövetet, együttműködést romboló ereje – sőt: még a 

fentebb szinte egekbe magasztalni látszott kreativitásról is kiderül, hogy csupán illúzió. A 46 negatív 

állítás olykor balkáninak nevezi a magyar kultúrát, rossznak látja a vállalkozók adómorálját éppúgy, 

mint az adószedés intézményeit, beszél az értelmiségiek álfüggetlenségéről, az egymás közötti 

bizalmatlanságainkról, az egymás megsegítésére vonatkozó igény hiányáról, irigységről, káros 

előítéleteinkről. Szó esik még kedély- és hiánybetegségeinkről, rossz élelmiszereinkről, múltba 

tekintő pesszimizmusunkról, a sikerrel szembeni ellendrukkerség kultúrájáról, a tehetségesek 

elvándorlásáról, a szerződések kétségességéről, pénzügyi tudatosságunk hiányáról és kulturális 

átprogramozásunk szükségességéről. 

 
A lánchíd romjai 1946-ban 

A negatív állítások e provokatív egymás mellé helyezése egy olyan képet fest le, ami alapján meglepő, 

hogy egyáltalán vannak kulturális eredmények és sikeres emberek Magyarországon. A negatív 

jelenségek okait (ha beszél róla) a legtöbb vezető a történelem sajátosságaiból vezeti le – ebből pedig 

az következik, hogy a negatív dolgok nem öröktől fogva vannak, és nem örökké tartanak, 

megváltoztatásuk viszont mégis beláthatatlan erőfeszítéseket követel. 

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/c/c0/Lanc_hid_-_Budapest_3_Febr_1946_Foto_Takkk_Hungary.jpg
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Nem lényegtelen az sem, hogy milyen viszonyítási pontokat használ e változatos, ámde sokszor 

ismétlődő társadalom- és kultúrakritika. Ha másokkal hasonlítják össze magunkat, akkor alapvetően a 

fejlett, nyugati országok közállapotai tartják mérvadónak a Forbes által bemutatott üzletemberek. Ha 

folyamatokról és trendekről beszélünk, akkor a történelmi károkon túl a rendszerváltás utáni 

fejlemények kerülnek előtérbe. Ezek kapcsán nagyon kevésszer esik szó fejlődésről. A pozitív 

trendekre vonatkozó utalások konkrét területekre irányulnak, vagy egyszerűen a kapitalizmus 

kialakulásáról szólnak. Az emberek gondolkodásmódját vagy a társadalom közérzetét viszont szinte 

mindig a fenti negatív megközelítésben említik. 

A külső szem nézőpontja 

Érdekes jelenség, hogy a negatív említések esetében számos esetben egyfajta elhatárolódást, 

kívülállóságot tapasztalhatjuk, ami általában a többes szám harmadik személy használatán keresztül 

jelenítődik meg_ a vélemények róluk beszélnek, nem rólunk. Az állítások sokszor az elemző 

társadalomtudós pozíciójának érzését adják – és sokszor a nyelvezet is ebben a zsargonba 

illeszkedik. Ennek sokféle oka lehet, például az elit kívülállóságának érzete, a kritika 

megfogalmazásának pszichológiája 

 

Ez a hazám, nem tudnék máshol élni, teszek is érte 

Az üzletemberek fontosnak tartják a hazájukhoz való kötődést – a 150 összegyűjtött állításból 21 

jeleníti meg valamilyen módon a hazaszeretet érzését. Ez a motívum pedig épp olyan összetett és 

gazdag, mint amilyen a magyar kultúra. A megjegyzések között éppúgy megjelenik a kötődést és 

lojalitást nyersen kiemelő, hivatkozás nélküli állítások, mint a kultúránk egyes elemeire vonatkozó 

konkrét utalások. A tételes megállapítások sokszor (12-szer) egész egyszerűen Magyarországra, a 

helyre, vagy annak városaira, tájaira, területeire utalnak. A borvidékek közül Eger egy Mercedes – 

állítja a borász Gál Tibor, míg Dobó Mátyás marketingszakember Budapest-fan és Magyarország 

megadja neki azt, amire vágyik. Király Júlia, az MNB egykori alelnöke egyszerűen teszi világossá az 

alapokat: „itt szeretek élni”. 

A kötődés erőssége talán még inkább egyértelmű akkor, amikor vállalkozóink és menedzsereink saját 

egyéni és vállalati sikereiket magyar sikerként azonosítják. A sörfőző saját termékének skóciai 

jelenléte kapcsán az exportált magyar sörhöz kapcsolódó érzésről beszél. A Wizz Air vezérigazgatója 

büszke tájszólására és cégének magyarságát hangsúlyozza. A Nitrogénműveket vezető Bige László 

büszkén beszél nemzetben való gondolkodásáról és arról, hogy szeretik gyermekei Magyarországot. 

Az efféle megszólalások persze nem az ország és a magyarság egyöntetű értelmezésből fakadnak: 

vannak olyanok, akik számára magyarnak lenni adottság, és ennek szeretete a világ 

legtermészetesebb dolga, míg mások magasztosabban fogalmaznak. A világnézetek sokfélesége nem 

változtat a lényegen. 
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Az identitás másik megnyilvánulás formája a nemzeti vagy helyi közösségért való tenni akarás. Ilyen 

gondolatok éppúgy származhatnak egy multinacionális vállalat magyarországi menedzserétől, mint 

egy self-made-man vállalkozótól. A Vodafone-os Szabó Béla például „az ország felemelkedéséért” és 

„Magyarország megítélésének megváltoztatásáért” dolgozik, Demján Sándor filantróp 

tevékenységének egyik célja, hogy „a magyar irodalom megmaradjon”, Halácsy Péter Prezi-alapító 

szerint pedig inkább aktív cselekvőnek kell lenni, mint áldozatnak. Ezekben az esetekben azt 

láthatjuk, hogy az azonosság érzése az egyén számára cselekvő energiát, a közösség számára pedig a 

fejlődés lehetőségét adja meg. 

Az újságíró megszólal 

Az üzletemberek Magyarország-képének megértéséhez megkérdeztük Zsiborás Gergőt, a Forbes 

újságíróját, aki sokat maga készített az elemzett cikkek közül. Szerinte az üzletembereink 

kultúraképeit nagyban befolyásolja az életkor, illetve a generációs hovatartozás is. A rendszerváltás 

során vagy közvetlenül utána meggazdagodó vállalkozók általában pesszimistábbak „és talán 

realistábbak” a magyar közállapotokkal kapcsolatban. A huszonéves budapesti startup-generáció 

tagjai látnak ugyan hibákat, de a bürokráciát és egyéb intézményi korlátokat nem tekintik a legitim 

mentségnek a cselekvés hiányára. Miközben „tudják, hogy a magyar kreativitás toposza nem 

feltétlenül igaz”, továbbra is „romantikusan szemlélik a magyar problémamegoldó képességet”. 

Nemzedékükből sokan kivándorolnak – akik viszont itt maradnak, mintha legbelül „magukat is kicsit 

romantikusan, a felemelkedésért küzdő szereplőként” látják. Fontos még, hogy a nem „privatizatőr”, 

hanem „nullából létrehoztam” típusú üzletemberek, sokszor külföldi tapasztalatokat hoznak haza. 

Gyakran tartós sikereket érnek el, pedig cselekvésük eleinte szélmalomharcnak tűnik. A magyar 

közállapotok kevésbé bénítják le őket, hiszen nincsenek illúzióik – a társadalmi gondokat (mint 

például a vidék leszakadása) sokszor megoldandó problémaként, üzleti lehetőségként látják. 

A siker kivétel, nem szabály 

A Forbes által megszólaltatott üzletben sikeres szereplők jó része úgy tekint magára, mint aki szereti 

a hazáját és tesz is Magyarországért, kultúránkat megőrzendő, ápolandó és kihasználandó 

örökségnek tartja. Szintén sokan vannak, akik szerint nemzeti jellemzőink megnehezítik az egyről a 

kettőre jutást, az együttműködést, az egyéni és közösségi felemelkedést. Oldás és kötés – így jellemzi 

identitásunkat nemzeti elitünk. Példájuk, kiállásuk mutatja a magyar siker lehetőségét, de saját 

sikerüket gyakran egyedinek látják, amit a szerencse vagy a tehetség tett lehetővé. A kreativitásból és 

gazdag kultúránkból, azaz magunkból és szellemünkből meríthetünk erőt a sikerhez vezető úton, ami 

azonban mifelénk nehéz – üzenik azok, akik már eljutottak a csúcsra. 
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Jótett helyébe… – Életrevalóságunk titkát mesékbe rejtettük 

 
Saffer Zsuzsanna 2016. február 

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? 

 

 

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. 

http://www.antikregiseg.hu/kep_ajandek.php?nev=mese_poszter_mese_plakat_feherlofia_mese_poszter_mese_plakat_1662&id=_1
http://osszkep.hu/wp-content/uploads/2016/02/mese_poszter_mese_plakat_feherlofia_mese_poszter_mese_plakat_1662_1.jpg
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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. 

 

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 

http://ekultura.hu/olvasnivalo/reszlet/cikk/2010-11-21/reszlet-boldizsar-ildiko-meseterapia-cimu-konyvebol
http://mary-ann.lapunk.hu/?modul=oldal&tartalom=1160083
http://osszkep.hu/wp-content/uploads/2016/02/kiskakas3.jpg
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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. 

 
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 

http://www.szellemlovas.hu/tarsasjatekok/szabalyok/magyarnepmesek_hun_rules.pdf
http://osszkep.hu/wp-content/uploads/2016/02/magyar-nepmese-jatekosok.jpg
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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 

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 megvívjunk? 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 

http://www.meselofalu.eoldal.hu/cikkek/mesek/estefia--ejfelfia--hajnalfia.html
http://www.magyarmercurius.hu/mercurius/kriza-janos-szekely-nepmesek
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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). 

  

 

Benedek Elek: Világszép nádszál kisasszony 

http://mek.oszk.hu/04800/04865/04865.htm#52
http://moly.hu/konyvek/benedek-elek-vilagszep-nadszal-kisasszony
http://osszkep.hu/wp-content/uploads/2016/02/covers_10201.jpg
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 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 

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. 
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Női kultúra – pillanatkép a rejtett fősodorról 

Saffer Zsuzsanna 2016. március 

Az ideáltól való eltérés felvállalása, a tolerancia, az anya- és feleségszerep, a feminizmus és az 

elesettek iránti érzékenység. Ezek a női kultúra legfontosabb témái, legalább is a múlt heti női lapok 

szerint. A hagyományos női szerepek és a nőkkel kapcsolatos elavult elvárások meghaladásának 

fontosságát egyaránt képviselő újságokból egy, az önbizalom, a teljesítmény és az empátia értékeit 

hangsúlyozó üzenetrendszer rajzolódik ki. 

Habár a kulturális intézmények többségét férfiak irányítják, a nevelés, a kultúra fogyasztása a nők 

kezében van – mutattuk be múlt heti cikkünkben. A könyvek, újságok a nőknek szólnak, a világról 

való gondolkozást főként az anyai, tanítónői instrukciók alakítják. Ezért, ha meg akarjuk érteni 

kultúránkat, a közszereplők, tudósok és a vezetők férfias világa csak egy részét mutatja 

identitásunknak. Konvencióink, értékeink alakításának rejtett fősodra a női kultúra. Izgalmas és 

fontos világ ez, erről készítünk pillanatfelvételt. 

 
Forrás: pixabay 

 Női magazinok – 2016. március 

Pillanatfelvételt készítettünk a női magazinok hazai piacáról: a március 11-én aktuális számokat 

elemeztük. A 8 legolvasottabb újságot lapoztuk végig a MATESZ legfrissebb olvasottsági adatai 

http://osszkep.hu/2016/03/noi-kultura-a-rejtett-fosodor/
http://osszkep.hu/wp-content/uploads/2016/03/magazine-250069_1920.jpg
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alapján, heti és havilapokat vegyesen. Ezek a Nők Lapja, a Kiskegyed, a Meglepetés, a Marie Claire, az 

Elle, az ÉVA magazin, a Cosmopolitan és a Glamour. 

Miről szólnak a hírek, mivel van tele a sajtó? 

A média komoly valóságformáló erővel rendelkezik. Ereje nemcsak abban áll, hogy megszabja, miként 

gondolkodjunk bizonyos dolgokról. Arra is hatással van, hogy melyek azok a témák, amelyekről 

gondolkodunk. 

A női magazinok alapjaiban határozzák meg, hogy melyek azok a témák, amelyeket nőként fontosnak 

kell tartani, amelyekkel érdemes foglalkozni.  A tematikában a hirdetési piac kívánalmainak 

megfelelően a divat, a szépségápolás és az egészség-életmód fokozottan jelen van, de számos egyéb 

témáról is szó esik. Nyitott, érdeklődő és aktív olvasót feltételez, aki fogékony a művészetek, az 

utazás, a pszichológia és a tudományok iránt egyaránt. Aki szívesen próbál ki új élményeket – akinek 

fontos, hogy tájékozott legyen. Ezek adják a hátteret, melyből néhány téma mindig kiemelkedik. 

Címlaplányok: idolok és példaképek 

Idén tavasszal a magyar női magazinok címlapján többségében magyar hölgyek láthatóak. Kilencből 

csupán kettő borítóján mosolyog külföldi híresség, mindkét lap a külföldi anyamagazin magyarított 

verziója: a Glamour címlaplánya Scarlett Johansson amerikai színésznő, a Cosmopolitané pedig 

Ariana Grande, szintén amerikai énekesnő. 

A Nők Lapja Epres Panni egykori modellt, Benedek Tibor vízilabdázó feleségét mutatja be, a Marie 

Claire címlapján pedig Palvin Barbara nemzetközi sikerekkel büszkélkedő fiatal magyar modell került. 

A Meglepetés borítóján Stohl András színész lányaival látható, a Kiskegyed pedig Vujity Tvrtko tévés 

műsorvezetővel foglalkozik. Az ELLE, a Blikk Nők és az ÉVA magazin civil címlaplánnyal jelent meg. 

 

Tökéletességre mindig lehet törekedni, de a hibáinkkal együtt vagyunk teljesek 

 „Mostanában párhuzamosan hódít két irányzat: az egyik szerint legyünk tökéletesek, a másik szerint 

pedig vállaljuk fel hibáinkat, a tökéletlenségünket. Számodra melyik a szimpatikusabb?” – kérdezi a 

Marie Claire riportere Palvin Barbara modellt a vele készített interjúban. „Tökéletességre mindig 

lehet törekedni, de a hibáinkkal együtt vagyunk teljesek” – hangzik a válasz. 

A magazinok olyan példaképeket sorakoztatnak fel, akik a hagyományos sztárkultusz 

perfekcionizmusával szemben elfogadják és bátran vállalják önmagukat, tökéletlenségeikkel és 

emberi gyengeségeikkel együtt.„A legfontosabb, hogy ne akarj mindig magabiztosnak látszani! A 

lényeg, hogy merd felvállalni, amit érzel. Ha éppen szomorú, esetleg bizonytalan vagy, akkor ne 
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titkold, ne játszd meg, hogy boldog és erős vagy. Fogadd el magad, szeresd, aki vagy minden egyes 

pillanatban!” – vallja Ariana Grande amerikai énekesnő a Cosmopolitan-nek adott interjújában. 

Tolerancia – a másság relatív 

Meddig terjed a tolerancia és hol kezdődik a nemtörődöm közömbösség? Meddig és mit tűrsz el 

tétlenül? Mikor jön el az a pont, amikor azt mondod: elég volt!? Ezeket a kérdéseket feszegeti az ÉVA 

magazin frissen indított toleranciakampánya, melynek keretében minden olvasót arra buzdítanak, 

hogy lépjenek ki a közöny szürke állóvizéből. 

A szabálytalanság diadala címmel olvashatunk riportot a Marie Claire aktuális számában. Olyan 

nőket mutatnak be, akik kilógnak a konfekcióméretekből, mégis önelfogadó és pozitív módon 

képesek megélni „egyedi” adottságaikat. „Ezzel a testalkattal teljesen rendben vagyok, megbeszéltem 

magammal, hogy úgy vagyok jó, ahogy éppen vagyok.” „Jól érzem magam a bőrömben, próbálok 

nem nyavalyogni azon, hogy mi ’rossz’ a testemen, inkább a legtöbbet hozom ki abból, ami van.”  

A konvenciók és tabuk lebontásának narratívája szervezi a magazin hírmozaikját is. Olvashatunk 

Skandinávia első, nők által vezetett mecsetének megalakulásáról, megismerhetjük az első supersize 

szuperhősnő, Faith karakterét, s láthatjuk, ahogy egy súlyosan beteg 11 éves kislány híres 

modellekkel együtt vonul a kifutón a New York-i divathét egyik bemutatóján. 

Az elfogadó gondolkodásmód további témakörök kapcsán is megjelenik. Szellemi fogyatékosság és 

nemi identitás – ezek világszerte a legerősebb társadalmi tabuk közé tartoznak. „Az autizmus 

gyötrelmes is tud lenni, de én szerencsés vagyok, mert Ábelnek egy csomó remek adottsága is van, 

csak megfelelően kell hozzáállni és tudni kell támogatni. Fogadd el a gyerekedet olyannak, amilyen.” 

– vallja egy autista kisfiú édesanyja az ÉVA magazin riportjában. A dán lány című film Einar Wegener 

transznemű dán festő életét dolgozza fel. A film főszereplője, Eddie Redmayne brit színész a Marie 

Claire interjújában arról a tapasztalásról mesél, amit a nemváltó műtéten átesett festő megformálása 

révén élt meg. „Még száz évvel később is nagyon sokat kell fejlődnünk, ha a transzneműeket érő 

diszkriminációról és a rájuk aggatott stigmákról van szó.” 

Jó anyának és feleségnek lenni 

Anya, feleség és (egyre inkább) dolgozó nő – a klasszikus női szerepminták és azok 

összeegyeztethetőségének kérdése központi helyet kap a magazinok tematikájában. Epres Panni, a 

Nők Lapja címlaplánya az anyaság és a családról való gondoskodás örömeiről mesél a vele készített 

interjúban: „Mindenféle szempontból kényeztetem a családomat. Érzelmileg is, a gyakorlatban is. 

Persze, hiszen mi más lenne a célom, mint hogy minél több örömet okozzak nekik?” 
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A Meglepetés címlap története is a szülői szerepekhez kapcsolódik. A borítón Stohl András színész 

szerepel lányaival: „Stohl András elképedve figyeli, hogy felnőttek lányai, ám, mint mondja, sokkal 

közelebb áll hozzájuk, mint korábban bármikor.” 

A gyerekvállalás-gyereknevelés is mérvadó témának számít, számtalan cikk, számtalan formában 

foglalkozik a kérdéskörrel. Az ÉVA magazin például az alternatív oktatási formákat veszi górcső alá a 

konvencionális oktatás ellenpontjaként. Több magazin állandó nevelési rovattal jelentkezik, ahol 

szakértők válaszolnak az olvasói kérdésekre. Olvashatunk a hipnózisban szülés dilemmájáról és a 

kisgyerekes szülőként ’énidőnek’ szánt órák lelkiismeret-furdalás mentes élvezéséről is. 

Feminizmus 2016 – nőiség tabuk nélkül, szabadon 

Az Elle aktuális kiadása feminista különszámnak is tekinthető. Valamennyi rovat és cikk ehhez a 

kérdéskörhöz illeszkedik, legyen szó könyvajánlóról, exkluzív interjúról vagy stílustanácsokról. A 

főszerkesztői levél erősen programadó jellegű, megjelenésében, tartalmában is egy manifesztumra 

emlékeztet. Az üzenet egyértelmű: olyan olvasókat szólítanak meg, akik nem akarják, hogy 

sztereotípiák és elvárások irányítsák az életüket. 

„Hiszünk abban, hogy a valódi feminizmus nem kirekesztő, hanem felszabadító és éppúgy képviseli a 

nők, mint a férfiak érdekeit. Egy üzenettel a középpontban: nyílj ki, élj szabadon, és mutasd meg 

bátran, ki vagy! És mi másról, ha nem erről szól az Elle is?” 

Közismert magyar személyiségeket sorakoztatnak fel: írók, zenészek, színészek és televíziós 

műsorvezetők – férfiak és nők egyaránt – állnak ki a a női egyenjogúság mellett. A férfiak és nők 

közötti egyenlőtlenségek aspektusainak széles körét tekintik át. Írnak a hollywoodi színésznők és 

színészek közötti fizetéskülönbségről, a sikeres női informatikusokról. Exkluzív interjút közölnek Carey 

Mulligan amerikai színésznővel, A szüfrazsett című film címszereplőjével, aki így nyilatkozik: „Jobb 

hely lenne a világ, ha nők irányítanák? A válasz: nem. Akkor lenne jobb hely, ha egyenlő mértékben 

irányítanánk – de ettől még nagyon messze vagyunk.”  

Társadalmi érzékenység 

A különféle szociális és jóléti tevékenységek, missziók is vissza-visszaköszönnek a magazinok 

hasábjairól. Jó és fontos célok, odaadó emberek áldozatos munkájának bemutatása – a társadalmi 

érzékenyítés több lap számára is egyértelműen vállalt küldetés. 

A Nők Lapja riportban mutatja be a Felhőgyár projektet: budapesti egyetemisták segítik a 

mélyszegénységben élő borsodi gyerekeket.  Az élettörténet rovatban pedig a László Endre Márton, a 

Szent Márton Gyermekmentő Szolgálat alapítójának munkáját ismerhetjük meg. 
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Lelki segítséget nyújt gyerekeknek – olvasható az Epres Panni címlapfotója alatti üzenet. A modell a 

vele készített interjúban arról mesél, hogy gyerekekkel szeretne foglalkozni: „számomra fontos, hogy 

segíthessek, hogy valamennyire könnyebbé tegyem az életüket”  

A Marie Claire dél-szudáni férfiakat és nőket bemutató fotoriportot közöl. A fotók azokat a 

pillanatokat örökítették meg, amikor szeretteikkel telefonáltak, akikkel a háború miatt esetenként 

évek óta nem tudtak kapcsolatba lépni. 

 
Forrás: pixabay 

  

Női magazinok – a rejtett fősodor 

A női magazinok jelentősen befolyásolják, hogy melyek azok a témák, amelyekről (nőként) 

gondolkodni, amelyekkel foglalkozni érdemes. A napirend szervezésén túl milyen más módon 

formálják a világról való gondolkodásunkat, az életünket szervező normákat? Czagány Alexandra, a 

Womanity magazin alapító főszerkesztője szerint a női magazinok hatása erős. „Egy népszerű női 

magazin könnyen meghatározó információforrásunkká, szocializációs ágensünkké válhat, 

nyilvánvaló, hogy jelentős mértékben formálhatja a társadalmi életünket, kultúránkat, 

kapcsolatainkat. Ezért is nagyon nagy a társadalmi felelősségük a nagy nyilvánosságot elérő 

magazinok és site-ok szerkesztőinek, még akkor is, ha a vezető magazinok legtöbbjének nem ez a 

felelősségvállalás a motorja, hanem a kattintás generáló, sok esetben félrevezető tartalomgyártás.” 

A Womanity magazin életre hívásakor már az alapokat is azzal a céllal fektették le, hogy a női 

magazinvilág társadalomintegráló funkcióit erősítsék. 

http://www.womanitymagazin.hu/
http://www.womanitymagazin.hu/
http://osszkep.hu/wp-content/uploads/2016/03/coffee-791439_1920.jpg
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Csonka Anna újságíró, az Üvegplafon blog szerkesztője és az Index volt munkatársa úgy véli, hogy a 

női magazinok a nők és férfiak közti egyenlőtlenség mibenlétének tisztázásában is komoly szerepet 

játszanak. „Fontos lenne, hogy a magazinok tudatosítsák, hogy még nem értük el a teljes 

esélyegyenlőséget, egyúttal erősítsék azt az értékrendet, amely kiemelt célként kezeli a 

megvalósulását.” A női lapok sokat tehetnek a nők önbizalmának erősítése érdekében. „A női 

minőségen túli értékek hangsúlyozása terén is sokat tudnának segíteni: jó lenne, ha például egy 

vegyésznőt nem arról kérdeznének, hogy az egyébként férfiasnak tartott szakmában miként boldogul 

nőként, anyaként, hanem szakmai tevékenységére és sikereire koncentrálnánk, a nemi tényezőt 

figyelmen kívül hagyva.” 

A magazinok cselekvésre, életigenlésre, az élmények megélésére buzdítanak. Mindez javában 

túlmutat a magazinok hasábjain. „Nagyon fontos, hogy ne csak a képernyő elé akarjuk ültetni az 

olvasóinkat” – vallja Alexandra, aki a személyes jelenlétben látja a nők kultúraformáló hatását. „A 

Womanity rendezvényeiben, vagy bármilyen élő eseményben intenzív kultúraformáló erőt látok. Itt 

olyan közéleti fórumot teremthetünk, amivel egyúttal egy nyilvános demokratikus szféra is 

megteremtődik. A személyközi kommunikáció erejében hiszek, még a tömegkommunikáció korában 

is.” 

Boldogságra optimalizálva 

A magazinok valamennyi témához elfogadó, támogató és inspiráló módon nyúlnak. A konvenciók 

meghaladása, a sztereotip szerepek szétfeszítése mind erőteljes, pozitív üzenet. A cikkek a bíztatás és 

bátorítás hangjain szólnak – legyen szó a nőiség és a női szerepek megéléséről, vagy a saját 

komfortzónánkon túllépő, mások felé irányuló segítő szándékról. Ahogy a magyar népmesék, a női 

magazinoknak is hordoznak egyfajta pozitív kódot, mely elsősorban az optimista szemléletmód 

közvetítésében és a hiteles, őszinte példaképek felsorakoztatásában nyilvánul meg, akik azt vallják, 

hogy a sikerért keményen meg kell küzdeni, s a legfontosabb erőforrásunk önmagunkban és 

hozzáállásunkban rejlik. 

 

  

http://uvegplafon.blog.hu/
http://osszkep.hu/2016/02/jotett-helyebe-eletrevalosagunk-titkat-mesekbe-rejtettuk/
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Három csapás – a vidék társadalmának és rendjének megroppanása 

Bajnay Zsófia, Szepesi Balázs 2016. április 

A magyar vidéket alapjaiban rázta meg a közeli múlt. A II. világháború a vidéki élet meghatározó 

népeit, több százezer embert tüntetett el.  Ezt követte a vidéki élet korábbi kereteinek felszámolása, 

a hagyományos intézmények ellehetetlenítése a szocializmus éveiben. Végül a rendszerváltás sokkja 

sokkal nagyobbat ütött a vidéken, mint a nagyvárosokon. Egyéni életek, családi hagyományok, 

települések és tájegységek kultúrái roppantak meg. Emellett a tovagyűrűző hatás is jelentős: a vidék 

rendjét, reagáló képességét gyengítette meg a második világháborúval kezdődő fél évtized. 

A magyar vidék nem volt idilli világ a harmincas években sem. Majdnem két millió ember élt föld 

nélküli szolgaként, napszámosként. A szegénység, a perspektíva hiánya komoly feszültségeket 

generált. Azonban problémáival együtt is egy élő, erős intézményekkel és elittel rendelkező világ volt 

ez. Nem tudjuk, hogyan küzdött volna meg a szegénység és a modernizáció kihívásaival, mert nem 

kapott rá esélyt. 

 
Bereményi Géza Tanítványok című filmje 

Népek süllyedtek el 

A 19. század első felében a magyar zsidók háromnegyede falvakban vagy kevesebb, mint 5000 lakosú 

falusias településeken élt, mivel eleinte nem telepedhettek le a szabad királyi városokban.  A vidéken 

élő zsidók főként kereskedelemmel és szolgáltatásokkal foglalkoztak, városok és falvak, iparosok és 

parasztok között közvetítettek. Házalóként városi árukat juttattak el a vidékre, emellett felvásárolták 

a falusiak által előállított termékeket. A falusi kocsmák és boltok bérlőiként vagy tulajdonosaiként 

összekapcsolták a földbirtokosokat, parasztokat, városi polgárokat és nagykereskedőket. 

A vidéki zsidóság gettósítása, majd deportálása 1944 tavaszán kezdődött. A községek és falvak kis 

létszámú zsidóságát összegyűjtötték, és a közeli nagyvárosokban vagy az azok határában felállított 

https://hu.wikipedia.org/wiki/A_tan%C3%ADtv%C3%A1nyok_(film)
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gettókba, majd később gyűjtőtáborokba szállították őket. Innen később az ország terültén kívül 

található munkatáborokba deportálták őket – Magyarország területéről több mint 400 ezer embert. 

 
A tolcsvai zsinagóga 

A jellemzően vidéken, falusi környezetben élő sváb kisebbség földműveléssel foglalkozó, jómódú 

gazdákból állt, akik ugyan nem asszimilálódtak a magyar többséghez, de ismerték és használták a 

magyar nyelvet. A svábok jól integrálódtak a magyar társadalomba, a vidék gazdaságának fontos 

szereplői voltak. 

A második világháborút követően 1946 és 1948 között a Magyarországon élő német kisebbség felét, 

220-230 ezer embert telepítették ki akarata ellenére. A kitelepítések a nemzeti szocializmusért való 

kollektív német felelősség jegyében történtek, a magyarországi német kisebbség tagjai a két 

Németország területére kerültek. A Magyarországon élő németek 640 ezer holdnyi földbirtokából 

500 ezer hold földet vettek el, 60 400 házból csak 15 650 maradt a svábok tulajdonában. 

http://www.origo.hu/tudomany/tortenelem/20130715-a-svabok-kitelepitese-magyarorszagrol.html
https://hellerzsolt.wordpress.com/a-csodarabbik-vilaga-avagy-zsidok-a-hegyaljan/
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1946. Budakeszi 

A vidéki elit megtörése 

A második világháború utáni lelkesedés rövid évei után elkezdődött a magyar parasztság 

termelőszövetkezetekbe terelése, ezzel párhuzamosan pedig a kulákok korlátozása. Ők voltak azok, 

akik az önellátáson túl eladásra is termeltek mezőgazdasági árukat, saját földekkel (legalább 35 

holddal), állatokkal, esetleg tulajdonnal (gépekkel, kocsmával) rendelkeztek, időnként alkalmi 

munkaerőt is alkalmaztak. A kulákság a parasztság legsikeresebb, vállalkozó szellemű rétegeit 

tömörítette, a hatalom ellenségként tekintett rájuk. Likvidálásukkal és a kollektivizálással a falvak 

gazdasági, közösségi és kulturális hagyományainak bomlasztása volt a cél. 

Az ’50-es évek elején rendszeres rendőri ellenőrzéssel zaklatták a parasztságot – több tízezer embert, 

köztük a legtöbb kulák családot megbüntetették. Listázták a kulák-származásúakat, földjeik és állataik 

feladására kényszerítették őket, többeket kitelepítettek. A kulákellenes kampányok 1953-ban, Sztálin 

halála után, Nagy Imre első miniszterelnöksége alatt értek véget. 

A kulákok mellett az arisztokrata származásúkat is üldözték, 1946-ban a földreformmal és az 

előjogokat eltörlő törvényekkel lényegében felszámolták az arisztokráciát mint elitcsoportot. A 

nemesi származásúak nagy része elhagyta az országot, az itthon maradók közül sokan 

internálótáborokba kerültek, vagy kitelepítették őket. 

A korábbi világ felszámolása országos jelenség volt. A tulajdon és a tulajdonosi szerep eltörlése 

ugyanazzal a módszerességgel folyt városban és vidéken egyaránt. Az elitek eltűnése azonban a 

vidéken nagyobbat ütött, mint a városokon. A nagyvárosokban meg tudott maradni a hivatásrendi 

polgárság, az értelmiség jelentős része. A nagyüzemek, közintézmények átalakultak, de 

http://osszkep.hu/2016/04/harom-csapas-a-videk-tarsadalmanak-es-rendjenek-megroppanasa/bundesarchivum.de
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megmaradtak. A mezőgazdaság és a vidéki társadalom hagyományos formái, szerepei azonban nem 

kaptak helyet az épülő szocializmusban. 

Elvtársnő, permetezhetek-e? 

A téeszesítés első hulláma a kisparaszti birtokok összeolvasztásával, a földek és a mezőgazdasági 

eszközök állami tulajdonba vételével már 1948-ban elkezdődött. 1956-ig a parasztoknak csak 

töredékét, főként a szegényeket, sikerült rávenni a belépésre. A Kádár-korszak elején, 1958-ban 

viszont az összes mezőgazdaságban dolgozónak már 79%-a termelőszövetkezeti tag volt, 1962-ben 

pedig már 95,5%. A téeszek tagsága 170 ezer főről (1958) 1,2 milliósra nőtt (1962), míg az egyéni 

gazdálkodók 1,6 milliós csoportja (1958) 145 ezer főre csökkent (1962). (Forrás: KSH) 

 
A téesz a földeken elterülő gyár 

A termelőszövetkezeti átalakítás alapjaiban változtatta meg a hagyományos munkamegosztást: a 

parasztság nemcsak a földjét, hanem az önállóságát is elvesztette. A falvak gazdasági és társadalmi 

struktúrája átalakult, eltűnt a hagyományos paraszti réteg és annak kultúrája, mezőgazdasági 

ismeretei – helyükre a Kádár-korszak tipikus kockaházaiban élő agrármunkások kerültek. A vidék 

szervezésének mintája a város lett. A téesz a földeken elterülő gyár, munkás pedig az, aki ott 

dolgozik, s aki a szocialista munkásokat megillető telepen él. 

https://www.ksh.hu/docs/hun/xftp/idoszaki/mo/mo1989_2009.pdf
http://fortepan.hu/?tags=mez%C5%91gazdas%C3%A1g,+&x=4&y=12&view=query&lang=hu&q=
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Kádár kockák. Forrás: MTI/ archív 

A vallás a nép ópiuma 

A vidék életének korábban fontos keretét adó egyházak is elvesztették jelentőségüket. Az Állami 

Egyházügyi Hivatal létrehozásával és a politikai rendőrség közreműködésével ellenőrizték 

tevékenységüket. Az egyház csak a hívők vallásos szükségleteinek minimumát biztosíthatta. A 

vallásos világnézet számos pályán hátrányt vagy egyenesen kizáró okot jelentett, az állam pedig a 

sajtón és az oktatáson keresztül támadta a vallás intézményeit. Az ünnepek elvesztették vallási 

jellegüket: névadó ünnepséget tartottak a keresztelő helyett, a bérmálkozás/konfirmáció szerepét 

átvette az úttörő-avatás, az esküvőkből és a temetésekből eltűnt a vallási tartalom. Az állam 

tevékenysége sikeres volt, a vallásgyakorlók, és a hitoktatásban résztvevők száma is drasztikusan 

visszaesett. 

 
A hitoktatásban résztvevők számának alakulása (saját szerkesztésű ábra) 

Elkeseredett altalaj 

Azt várhattuk, hogy a magyar vidék a rendszerváltás után onnan folytathatja, ahol negyven évvel 

korábban abbahagyta. Az elfojtott energiák felszabadulnak, a kárpótlás után újraindulnak a 

kisgazdaságok, a piaci viszonyok rendet tesznek a tervalkuk káoszában. Azonban nem így történt. 

A nyolcvanas évekre kialakult a nagyüzemi mezőgazdaság, a háztájik és a téesz melléküzemágak 

világa: a Szovjetunió piacára épülő termeléssel, saját technológiai rendszerekkel, a kádári 

pragmatizmust és a hazai agárkultúrát elsajátító elittel. A szisztéma a rendszerváltással pillanatok 

alatt összeomlott. Igaz, ez a megtermelt mennyiségben nem mutatkozik meg látványosan: 1991 és 

http://bookline.hu/product/home.action?_v=Valuch_Tibor_Magyarorszag_tarsadalomtortenete_a_XX_szazad_masodik_feleben&id=32637&type=22


  

 
 

63 

1995 között a termelés csak 6,5 százalékkal esett vissza. A hozzáadott érték azonban majdnem 40 

százalékkal csökkent, a foglalkoztatás és a beruházás pedig kevesebb, mint felére esett vissza – több 

mint 300 ezer ember veszítette el a munkáját az agráriumban. 

A mezőgazdasági nagyüzem idővel magára talált. Stabilizálódtak a tulajdonviszonyok, a státuszuk 

nagy részét megőrző agrárelit újraszervezte termelését és piacait. A tőke és technológiaigényes 

pozíciókban a nemzetközi rendszerek mellett hazai cégcsoportok is teret tudtak szerezni. 

Ebbe a folyamatba azonban a vidéki társadalom nagy része nem tudott, nem tud bekapcsolódni. 

Hiányzott ugyanis a munkaerő-intenzív technológiák széleskörű elterjesztéséhez szükséges tőke, 

szaktudás és társadalmi háttér. A rendszerváltás a földet vissza tudta adni, de negyven év elveszett 

tőkeakkumulációját nem. A vállalkozói készségek és a szaktudás gyűjtését ugyancsak nulláról kellett 

kezdeni. A kisbirtok működéséhez szükséges együttműködést nemcsak a szövetkezés szitokszóvá 

válása nehezíti. Elsorvadt a lehetőségeket feltáró, példát mutató elit, hiányoztak az összefogást, 

kockázatvállalást elősegítő intézmények és kulturális minták. 

 
Beatrice: Utálom az egész XX. századot 

A vidék erejét nem a föld adja, hanem az ott élő emberek és közösségek. Ezt az erőt vették el a 

történelem csapásai. A hagyományok megszakadtak, a tudás és a tőke felhalmozását újra kell 

kezdeni.  Az együttműködés és a bizalom tapasztalatokra, egymás kiismerésére és közös kultúrára 

épül – itt is a majdnem semmiből indultunk. Sőt, sok esetben hátrébbról, mert előbb fel kellett 

dolgozni az elmúlt időszak fájdalmas élményeit. Az alulról építkezés több évszázados altalaját 

majdnem öt évtizeden át hordta el és keserítette a kegyetlen sodrás. Lassú, nehéz és sérülékeny a 

regenerálódás. 

  

http://osszkep.hu/2016/04/videken-a-helyzet-valtozatlan/
https://www.youtube.com/watch?v=kPGLLxQR_SU
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Ha Gyulajon lehetett, máshol is lehet – interjú Németh Nándorral 

Saffer Zsuzsanna 2016. április 

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. 
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Németh Nándor 

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. 

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 Sorsfordító-

Sorsformáló 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 

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 

http://osszkep.hu/?attachment_id=1725
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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 

gyerekeknek egy sor olyan dolgot, amit nem láttak az életben. El lehetett hozni őket állatkertbe, s 

http://osszkep.hu/wp-content/uploads/2016/04/DSC_2701.jpg
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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. 

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 

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. 

http://hetpecsetes.hu/
http://hetpecsetes.hu/
https://www.youtube.com/watch?v=NpAWQpLsoFE
http://osszkep.hu/wp-content/uploads/2016/04/DSC_6506.jpg
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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. 

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. 

 

http://osszkep.hu/wp-content/uploads/2016/04/DSC_6599.jpg
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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 

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 
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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. 

 
Savanyító üzem Gyulajon. Fotó: Fejér János 

 

http://osszkep.hu/2016/04/a-magyar-videk-mindig-talal-kapaszkodot-interju-szabo-gellerttel/
http://osszkep.hu/wp-content/uploads/2016/04/DSC_6233.jpg
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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. 

 

  

http://osszkep.hu/a-magyar-videk-jovoje-a-jovo-magyar-videke/
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Wilhelm Röpke – a rendezett piacgazdaságról, 1942-ben 

Ambrus Loránd 2016. július 

Sorozatunk zárócikkében Wilhelm Röpke 1942-ben megjelent híres, Korunk társadalmi válsága című 

könyvét vesszük szemügyre. Milyen gazdasági berendezkedés állíthatta volna meg a szocialista 

gazdasági rendszerek felé való akkori sodródást és javíthatta volna ki a megfelelő korlátok nélkül 

működő piacgazdaságok hibáit is egyben? 

Egy átfogó gazdaságpolitikai program sikeres végrehajtásának mindig vannak politikai előfeltételei is. 

Ezek közé tartozik, hogy a politikai „döntéshozók” nagymértékben azonosuljanak a program által 

kijelölt feladatokkal, és hogy a program a szavazók részéről is megfelelő politikai támogatásban 

részesüljön. 

De azokban az esetekben, amikor egy gazdaságpolitikai koncepció olyan mélyreható 

változtatásokban gondolkodik, amelyek a gazdasági berendezkedés alapjait is érintik, vagy amikor 

egyenesen egy másik gazdasági berendezkedésre való áttérésre tesz javaslatot, szükség lehet az új 

gazdasági alkotmány kifejezetten politikai artikulációjára is. 

 Korunk társadalmi válsága 

1942-ben jelent meg Svájcban Wilhelm Röpke úgynevezett társadalomkritikai trilógiájának első 

kötete, Korunk társadalmi válsága címmel. Szerzője 1933-ban hagyta el Németországot, hogy az 

isztambuli egyetemen fogadjon el professzori állást, majd 1937-ben a híres genfi Nemzetközi 

Tanulmányok Egyetemi Intézetének tanára lett. Szülőhazájába 1945 után sem költözött vissza, annak 

ellenére, hogy munkái az 1948-as nyugatnémet gazdasági stabilizációt és reformot előkészítő 

legfontosabb művek közé tartoztak, és őt magát a német gazdasági „csoda” legkiemelkedőbb 

közgazdász-szakértői között tartották számon. 
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Wilhelm Röpke Forrás: wikimedia 

  

A Korunk társadalmi válsága egyértelműen a háború utáni politikai és gazdasági újrakezdés alapvető 

feladatairól szól. Röpke azt szerette volna, hogy könyve az akkori Németországban és a németek által 

megszállt területeken is minél több olvasóhoz jusson el. Ezért körülményes és fegyelmezetten 

többrétegű gondolatmenetei tartózkodnak a náci politikai rezsim közvetlen bírálatától. 

Ennek ellenére csak a vak nem látta már akkor is és látja ma is, hogy az argumentáció célkeresztjében 

a kortárs totalitárius rendszerek állnak. Röpke elérte, amit akart. Munkája valóban a szörnyű kor 

egyik európai bestsellere lett, Németországban is sokak kezébe került. 

Magyarországon kétszer is kiadták, 1942-ben és 1943-ban is, a némiképp félrevezető A harmadik út 

címmel. 

  

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Wilhelm_roepke.gif
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Német fegyvergyár 1943-ban Forrás:Bundesarchiv 

 

 A totalitarizmusok és a szocialista gazdasági elképzelések ellen 

Aligha vitatható, hogy a könyv olyan gazdasági berendezkedést igyekszik felvázolni, amely lényegesen 

különbözik mind az általa még kollektivizmusnak nevezett totalitarizmusok gazdasági valóságától, 

mind attól a rendszertől, amelyet a Korunk társadalmi válsága többnyire történelmi kapitalizmusnak 

nevez. 

A két elvetendő szisztéma státusza azonban nem azonos. A kollektivista politikai rendszereket Röpke 

az emberiséget fenyegető legnagyobb veszélynek tartja. És nem teljesen előzmények nélküli, de 

példátlan, kíméletlen és elképesztően kegyetlen zsarnokságnak.(Könyvét 1941 őszén fejezte be.) 

Magától értetődőnek is tekinti, hogy aki megtapasztalta, mit jelent ilyen rendszerekben élni, meg 

akar szabadulni tőlük, vagy ha csak minimálisan is adekvát tudósításokat kapott róluk, mindent el is 

fog követni, hogy ne alakulhasson ki kollektivista berendezkedés abban az országban, ahol él. 

Az már kevésbé magától értetődő, hogy a kollektivista politikai rezsimek mindegyike, szükségszerűen, 

szocialista gazdasági rendszert működtet. Merthogy, egyfelől, a kollektivizmus központból vezérelt 

gazdaságot követel meg. Másfelől a szocialista gazdasági elképzelések megvalósítása, ha fokozatosan 

is, de óhatatlanul kollektivizmushoz vezet. A szocialista gazdasági eszmék elleni küzdelemnek ezért 

nagyon komoly politikai tétje van. 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Bundesarchiv_Bild_101I-635-3965-21,_Panzerfabrik_in_Deutschland.jpg
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Sorbanállás – a szocialista gazdaság egyik ismertetőjegye Forrás: Wikimedia 

  

A történelmi kapitalizmus zsákutcája 

Ami a másik ellen-paradigmát illeti, a történelmi kapitalizmus súlyos fogyatékosságai Röpke szerint 

egyetlen egy nagy intellektuális tévedésre vezethetőek vissza. Arra az álláspontra, amely szerint a 

magántulajdonon alapuló piacgazdaságot nem szabad szabályozni, hanem hagyni kell, hogy magától 

működjön. Hiszen képes arra, hogy önmagát szabályozza, és a működésébe való beavatkozás csakis 

károkat okozhat. 

Ez a gazdaságpolitikai meggyőződés monopóliumoktól, indokolatlan privilégiumoktól hemzsegő, 

befolyásos érdekcsoportok átláthatatlan háttéralkui által irányított gazdaságokhoz vezetett. És bizony 

oligarchikus politikai rezsimek szerveződtek az ilyen piacgazdaságok köré. 

De ez még messze nem minden. A szabályozatlanság erényeibe vetett hitet egy súlyos kettős 

szemléletbeli hiba is táplálja. A laissez-faire hívei nem veszik figyelembe, hogy a piacgazdaság egy 

nagyobb társadalmi egységbe ágyazódik, és hogy az emberi életet nem lehet a piacgazdasági 

tevékenységekben való részvételre redukálni. Így érthető meg, hogy a történelmi kapitalizmus hívei 

nem tekintettek elfogadhatatlannak olyan jelenségeket, mint a proletarizálódás, az eltömegesedés, a 

nagyvárosok túlzsúfoltsága és élhetetlensége, vagy azt, amit Röpke, aki nagyon szívesen használ 

templátumokat, a „kolosszális kultuszának” nevez. 

A szocialista eszméknek pontosan ez az összefüggő jelenség-együttes a fő táptalaja. Amíg ezt nem 

sikerül felszámolni, állandó a kísértés a szocializmus által képviselt megoldások elfogadására, és ezzel 

a kollektivista politikai rendszerek felé való sodródásra. 

https://osszkep.hu/2016/07/ropke-a-rendezett-piacgazdasagrol/Lengyel sor
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 Vissza a helyes útra 

A történelmi kapitalizmus azonban nem mindenestül elvetendő, tartja Röpke. Inkább egy alapvetően 

helyes fejlődési tendencia (nagyon) rossz irányba való fordulásáról van szó. („Valahol utat 

vesztettünk”.) A szabadságelvűség és a demokrácia, amelyek a kapitalizmusnak is korrelátumai, 

megkerülhetetlen, de önmagukban nem elégséges irányelvek. 

A helyes alapokon nyugvó gazdasági berendezkedésnek lehetővé kell tennie, hogy az ármechanizmus 

által vezérelt, a verseny korlátai közé szorított, magántulajdonon alapuló piacgazdaság a saját belső 

logikája szerint működhessen. Csak ez a mechanizmus biztosíthatja ugyanis, hogy az emberek, mint 

fogyasztók, maguk dönthessenek arról, mit vásárolnak meg, és ezzel közvetve arról is, hogy milyen 

árukat érdemes termelni. Így tehát arról is, hogy hová áramoljanak a tőkejószágok. 

Ezeket a döntéseket a gazdasági erőforrások allokációjára vonatkozó folytonos szavazásként kell 

felfogni, érvel Röpke egy nagyon fontos politikai gazdaságtani hagyomány követőjeként. A jól-

rendezett piacgazdaság demokratikus gazdasági rendszer. Az emberi élet teljességének és 

méltóságának az felel meg, ha az ember maga dönt az életét meghatározó legfontosabb 

kérdésekben. Ha nem maga dönt, mások fognak dönteni helyette. Nincs harmadik lehetőség, szögezi 

le többször is Röpke. 

Bonyolult, rendszerszemléletű koncepciójában ugyanakkor, ahogyan fogalmaz, mindennek egyben ki 

is kell egyensúlyozódnia. Ahhoz, hogy a magántulajdonon alapuló piacgazdaság valóban 

versenygazdaság lehessen, erős állam kell: különben a versenyt szétverik a monopolista törekvések 

és a különböző csoportérdekek. Az emberek nem tudnak minden kérdésről demokratikusan dönteni. 

Az ember nem élvezhet korlátlan szabadságot. A liberális és demokratikus elvek „vegytiszta 

formában” nem valósíthatóak meg. De felülírni sem szabad őket. 

 
Svájci ház Forrás: Pixabay 

https://pixabay.com/en/chalet-mountain-hut-home-977679/
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Svájc dicsérete 

A Korunk társadalmi válságában leírt program Röpke szerint nem utópikus illúziókon alapul, hiszen 

van olyan állam, amelyben többé-kevésbé már meg is valósult. „Svájc már csak a létével is cáfolja a 

programunk megvalósításának lehetőségére vonatkozó cinikus kételyeket”, írja egy helyütt. A svájci 

olvasó értheti félre legkevésbé a program ajánlatát, hiszen „ott van a szeme előtt saját országának 

példája, egy olyan országé, amelynek gazdasági és társadalmi struktúrája a döntő vonatkozásokban 

megfelel a mi programunkban foglaltaknak … Nem csak Svájc politikai alkotmányát tanácsos, 

sokakat követve, a jelenlegi háború utáni rehabilitáció modelljeként a világ számára javasolni, 

hanem gazdasági és társadalmi alkotmányát is.” 

Svájc a kiegyensúlyozottság hazája. „Ez az ország szabadságszerető parasztok és polgárok közös 

vállalkozása, amely a paraszti és városi kultúra harmonikus integrációjának élő példáját tárja a világ 

elé, folytonosságot és rugalmasságot, hagyományt és modernitást, okosságot és hitet, technológiát 

és humanitarianizmust, harci erényeket és békeszeretetet, közösségi életet és individualizmust, 

prosperitást és spiritualitást ötvözve magában.” 

 

A gazdaságpolitikai program politikai artikulációja 

A piacgazdaságot csak erős állam szoríthatja a verseny korlátai közé, egy erős állam pedig csakis erős 

politikai társadalomra épülhet. 

Az erős politikai társadalom arról ismerszik meg, hogy maga dönt arról, milyen berendezkedés felel 

meg neki. Tehát Röpkének, ahhoz, hogy következetes maradhasson, illő pontossággal kell 

artikulálnia, ki milyen szerepet kap a politikai társadalomban, ha elfogadja a programjában 

foglaltakat. 

Mai szemmel nézve majdhogynem radikálisnak, vagy inkább meglepőnek tűnhet, hogy Röpke 

nemhogy semmilyen problémát nem lát az önellátásra képes parasztgazdaságokban, hanem ezeket 

egyenesen egyfajta paradigmaként állítja elénk. A fő cél mindenki számára az értelmes, 

megelégedett, a szegénységből kiemelkedő élet, és ezek a kis gazdaságok lehetővé is teszik ezt a 

bennük munkálkodók számára. 

Azok a modern nagy társadalmak, amelyekben élünk, azonban elképzelhetetlenek széleskörű, 

komplex, tagolt és rendkívüli szervezettséget megkívánó munkamegosztás nélkül. Nem élhet tehát 

mindenki önálló parasztgazdaságokban. Sőt, ezek is okosan teszik, ha részt vesznek a piaci cserében, 

és ezzel a társadalmi munkamegosztásban, amennyiben erre lehetőségük adódik. 
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Az önálló parasztgazdaság bizonyos mértékig modellként szolgálhat más gazdasági egységek számára 

is. A kisiparos, ha valóban mesterséget űz, jobb minőségű terméket állíthat elő, mint bármilyen gyár, 

és ha a piacon tényleg verseny van, a jobb minőséget meg is fogják fizetni a vásárlók. Így megállhat a 

maga lábán. Ugyanez áll, mutatis mutandis, a kiskereskedőre és általában a kisvállalkozókra is. A 

röpke-i gazdaság minden szereplőjét norma szerint önálló emberként kell felfognunk. 

 Deproletarizáció 

Röpke szerint tudománytalan azt állítani, hogy az óriásgyáraknak bármi közük lenne az optimális 

üzemmérethez, és úgy ítéli meg, hogy a jövő technológiai fejlődése pontosan a kisebb üzemeknek fog 

kedvezni. A kolosszális üzemek szétbonthatóak, sőt vidékre is költöztethetőek, mivel a helyi 

társadalmak képesek befogadni a kisebb nagyságrendben oda települő munkásokat. A munkások így 

saját házaikban lakhatnak, élvezhetik a természetes környezetet és a kertjeiket (és az azokban való 

munkát). Könnyen eljuthatnak munkahelyeikre, különösen, ha figyelembe vesszük az új közlekedési 

lehetőségeket is. Egy kicsit úgy élhetnek tehát, mint a parasztgazdák, és ami még fontosabb, valódi 

tulajdonosok lesznek, szerény tőkejószágra tesznek szert. 

A tőkével ugyanis önmagában semmi baj nincs, mondja Röpke. A baj azzal van, hogy túl kevés 

embernek van tulajdona, és kevesek kezében összpontosul a tőke. A történelmi kapitalizmus hibáinak 

orvoslásakor az egyik legfontosabb szempont az, hogy minél több ember váljon tulajdonossá, sőt 

hogy a lehető legtöbben rendelkezzenek vagyontárgyakkal. 

Ahhoz, hogy meg lehessen szüntetni azokat az okokat, amelyek a szocialista eszmék és politika felé 

sodornak sokakat, alá kell ásni azokat a tendenciákat, amelyek a piacgazdaságot az emberi életnek 

meg nem felelő berendezkedéssé torzítják, és amelyek nyomasztó, torz társadalmat szerveznek köré. 

Az átfogó társadalombiztosítási rendszer mellett a gazdasági hatalom egyenletesebb eloszlása is a 

deproletarizációs politika kulcsfontosságú célkitűzései közé tartozik. 

 
Röpke könyvének magyar kiadása Forrás: antikvarium.hu 

https://www.antikvarium.hu/konyv/wilhelm-ropke-a-harmadik-ut-543741
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 Széles koalíció? 

A Korunk társadalmi válságá-ban az új gazdasági berendezkedés politikai vezetéséről úgyszólván alig 

esik szó. Ami ellenben a politikai támogatást illeti, Röpke mintha széles koalícióban gondolkodna. 

Az embereknek szükségük van arra, hogy munkájukkal azonosulhassanak. Ezért a hivatalnokrendtől 

és a különböző hivatásrendektől (Röpke még ezeket a régimódi politikai szociológiai kategóriákat 

használja) magas fokú, nem egykönnyen megszerezhető képzettséget kell megkövetelni. És mivel az 

őáltaluk végzett tevékenységeket nem a piaci verseny koordinálja, meg kell tőlük kívánni annak 

belátást is, hogy a jól rendezett társadalomnak nem csak a munkájukra, hanem a tisztességességükre 

is szüksége van. 

Sikeres és nagy teljesítményre képes nagyvállatok nélkül nincs erős gazdaság, márpedig Röpke erős 

gazdaságot akar. Magától értetődik ezért az is, hogy fontos szerepet szán a bankoknak és általában a 

pénzintézeteknek. Hiszen az erős gazdaságok alapvető ismérve, hogy a hitelek és általában a 

tőkejószágok állandóan a megfelelő felhasználási helyekre áramlanak. 

 
Német autógyár, 1973 Forrás: Bundesarchiv 

 A közép- és nagyvállalkozóknak mindenekelőtt morális tudatosságot, valamint önkorlátozást ajánl. 

Többször is elmagyarázza, milyen komoly társadalmi felelősséggel járnak a nagyhorderejű 

tőkeallokációs döntések. Akik ezekben részt vehetnek, nagyon előkelő helyet töltenek be a politikai 

társadalomban. Ezért aki ezekben a szituációkban számottevő hibát vét, netán meg szeretné kerülni a 

versenyen alapuló piacgazdaság szabályait, vagy ne adj’ isten erkölcsi sztenderdeket sért, méltán 

veszti el korábban betöltött megtisztelő szerepkörét. 

http://osszkep.hu/wp-content/uploads/2016/07/Autogyar.jpg
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Milyen iskolához tartozott Röpke? 

Milyen közgazdaságtani „iskolába” lehetne besorolni Wilhelm Röpke munkáit? Miképpen lehetne 

tömören jellemezni azt a szemléletmódot, amelyet Röpke, barátaival és elvbarátaival együtt, 

képviselt? Ezeket a kérdéseket máig vita övezi. 

A válaszadáskor leggyakrabban használt címke az „ordoliberalizmus”. Ez a nézetrendszer a 

magántulajdonon alapuló és az ármechanizmus által koordinált piacgazdaságot tartja a helyes 

gazdaságpolitika alapvetésének, de az államtól várja el, hogy rendezett intézményi és jogi keretek 

között tartsa a piaci versenyt. A „szociális piacgazdaság” hívei a piacgazdaság követelményeinek a 

különböző társadalmi szempontokkal való összehangolását tartják a gazdaságpolitika 

kulcsfeladatának. 

Abban a szellemi környezetben, amelyhez Röpke is tartozott, mindenki a piacgazdaság elkötelezett 

híve volt, de a legtöbben elengedhetetlennek gondolták azt is, hogy a szűk értelemben vett 

közgazdaságtan nyitott legyen a többi társadalomtudománnyal való együttműködés iránt. Egyesek 

még tovább mentek volna, és azon fáradoztak, hogy egy általános társadalomtudomány keretein 

belül találjanak megfelelő helyet a gazdaságtan számára. 
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Milyen a jó tanár? 

Szepesi Balázs 2016. október 

Jók-e a tanáraink, tanítóink vagy rosszak? Hogyan lesznek a jó tanárok? Hogyan mondhatjuk meg egy 

tanárról, hogy mennyire csinálja jól a dolgát? Ha megvan a válasz ezekre a kérdésekre, már könnyű 

csodát tenni a magyar iskolával. 

A jó tanár az iskola sikerének alapja. Ha tudjuk milyen a jó tanár, és tudjuk kiket és hogyan lehet jó 

tanárrá tenni, akkor már csak el kell végezni a házi feladatot. Az a probléma, hogy a kérdésre nincs 

egyértelmű válasz. 

Mikor együtt néztünk az égre  

Mindenki emlékszik egy-két jó és rossz tanárra.  Ők voltak az első felnőttek, akiket a családon kívül 

jobban megismertünk, akik gyerekkorunkban irányították az életünket. Sok mindenre emlékszünk, 

amit tőlünk kaptunk, a j és ly helyes használatán kívül is. Dolgoznak bennünk az igazságtalan 

büntetések, az elmaradt elismerések, az álszentség első tapasztalatai is. De most nem a rossz tanárt 

keressük, hanem a jót. 

 
Forrás: moly.hu 

http://osszkep.hu/wp-content/uploads/2016/10/Iskola_a_hataron.jpg
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A cikk írásakor körbekérdeztem a Hétfa irodájában: ’Milyen volt a legjobb tanítód, tanárod az 

általános iskolában?’  A következő válaszokat kaptam: 

„Partnernek tekintett minket.” „Akkor is bízott bennem, amikor én már feladtam.”   „Minket akart 

tanítani, nem a tananyagot.” „Lehetett mondani, csinálni néha egy-egy viccet.”„Még mindig 

megismer, ha visszamegyek az iskolába.”  „Soha nem volt unalmas.” „Nem féltünk tőle.” „Azt 

jutalmazta, ha gondolkoztunk.” „Minden gyerekkel megtalálta a közös hangot.” 

Senki sem mondta, hogy „Rendet tartott és megtanított dolgozni minket” vagy azt, hogy „Sehol se 

lennék, ha nem vasalta volna be rajtam a szorzótáblát”.  Mindenki emberségről, elfogadásról, 

támogatásról beszélt, miután pár pillanatig belerévedt a gyerekkorba. Pedig ezek az emberek 

fegyelmezettek és sokat tanultak. Valószínűleg mást mondtak volna, ha elemzőként vagy szülőként 

kellett volna a jó pedagógusról beszélniük. Akkor azonban más tanáráról beszéltek volna, nem a 

sajátjukról. Pár évtized távlatából ítélték meg volt tanítóikat, tanáraikat, s így is intenzív volt az 

élmény. Milyen is lehet ez a gyereknek, akivel reggelente rohanunk az iskola felé… 

Fontos látni, hogy nem csupán a munkaerő képzettségét és a társadalom működését javító 

szolgáltatás megfelelő személyzetét keressük. 

Érvek pro és kontra. 

Jók-e a tanáraink? 

77 ezer tanító és tanár dolgozik az általános iskolákban. Először azt kell tisztáznunk, mit is gondolunk 

róluk. Meg lehetünk-e elégedve felkészültségükkel, munkájuk színvonalával? 

NEM, mert: 

Komoly kutatások készültek arról, kik mennek pedagógusnak és kik maradnak a pályán. A téma 

meghatározó tanulmánya alapos statisztikai elemzéssel mutatja be a tanári kart jellemző negatív 

szelekciós folyamatot: 

„Azok jelentkeznek főiskolai szintű pedagógusképzésre, akiknek rosszabbak a képességei. A diplomát 

szerzettek közül nagyobb valószínűséggel a kevésbé jó képességűek helyezkednek el tanári pályán, és 

nagyobb valószínűséggel találjuk őket tanári állásban a végzést követő 5, illetve 6 évvel is.” 

Ennek oka egyrészt, az alacsony bér (körülbelül a diplomás bér két harmada), másrészt a 

pedagógusok társadalmi megbecsültségének alacsony szintje. Ugyancsak sok szakértő véli úgy, 

hogy tanáraink felkészítése, továbbfejlesztése sok kivetni valót hagy maga után, a tanári társadalom 

zárt és hierarchikus volta gátolja a szakmai megújulást. 

http://www.mktudegy.hu/?q=system/files/VargaJ.pdf
http://www.mktudegy.hu/?q=system/files/VargaJ.pdf
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A szigorú diagnózis egy lefelé csúszó, rangját és elkötelezettségét elvesztő, megújulási képességében 

gyenge hivatásrendet mutat. 

IGEN, mert: 

A szülők inkább elégedettebbek a tanárokkal, mint elégedetlenek. Az Összkép előző, iskolával 

foglalkozó cikke kapcsán többek között arról is megkérdeztük olvasóinkat, hogy mivel mennyire 

elégedettek az iskola vonatkozásában.  A reprezentatívnak egyáltalán nem nevezhető felmérés azt 

mutatja, hogy a szülők szerint jók a tanárok, a gyerek jól érzi magát az iskolában. Mennyire elégedett 

gyermeke iskolájával? 

 

A tesztet túlnyomó részt felsőfokú végzettségű emberek töltötték ki, akik sok energiát fordítottak az 

iskolaválasztásra, figyelnek a gyerek tanítására.  Elvileg az ilyen emberek a legkritikusabbak, mégis 80 

százalékuk inkább elégedett. Lehet, hogy azt gondolják a válaszadók, hogy az ő gyerekük tanára a 

lehetőségekhez képest jó. Az is lehet, hogy megtanulták szeretni a megváltoztathatatlant. Az is egy 

kézenfekvő magyarázat, hogy az elit iskoláiban jók a tanárok. A cikk készítése során megkérdezett 

szakértők egyetértettek abban, hogy a tanároknak vonzóbbak azok az iskolák, ahova a magasabb 

társadalmi státuszú szülők gyerekei járnak, hiszen itt kevesebbet kell fegyelmezni, könnyebb 

sikereket elérni. 

Azonban ott van az emberben a kisördög: mi van, ha többnyire tényleg elégedettek a szülők 

gyerekeik tanárával?Akkor a szülőkkel is baj van? 

Lehet, hogy jobb a helyzet, mint amilyennek tűnik. Tanári karunk nagy része a rendszerváltás 

környékén lépett a pályára – a pedagógusok több mint kétharmada elmúlt negyven éves. Komoly 

gyakorlatuk van, amikor ők kezdték a tanítást, a szakma megbecsültsége még nem volt olyan 

alacsony, mint ma. Nagyrészt ugyanazok tanítják a most iskolába járókat, mint a szüleiket. A sok 

átszervezéstől, az alacsony fizetéstől kedveszegetten, de viszik a hátukon a magyar iskolát. 

  

 

http://osszkep.hu/2016/09/mit-varunk-az-iskolatol-a-szulo-csendes-es-eltokelt/
http://osszkep.hu/2016/09/mit-varunk-az-iskolatol-a-szulo-csendes-es-eltokelt/
http://osszkep.hu/hogyan-gondolkozunk-az-iskolarol/
http://osszkep.hu/wp-content/uploads/2016/10/Elegedettseg_tablazat.png
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Mitől lesz jó egy tanár? 

Ha azt szeretnénk, hogy a jövő tanárai jól neveljék gyerekeinket, mire kell fókuszálnunk? A 

felkészültségen vagy a rátermettségen múlik a tanár minősége? 

A RÁTERMETTSÉGEN, mert: 

Az érzelmi intelligencia, az elkötelezettség és a személyiség a jó tanár alapja. Nem a tananyag 

ismerete a komoly feladat, hanem együtt dolgozni 20-30 gyerekkel. A pedagógus emberekkel 

foglalkozik, érzékeny, érzelmeiket még nyíltabban mutató gyerekekkel. Ez inkább művészet, mint 

szakma. Érezni kell, hogyan kell jól csinálni és akarni kell jól csinálni. A jó tanár a legporoszosabb 

rendszerben is hagyta a gyerekeket kibontakozni és a legszabadabb filozófiájú iskolákban is 

megköveteli a tananyag elsajátítását. Erősen fogalmazva: a jó tanárokat nem kiképezni, hanem 

kiválasztani kell. 

A FELKÉSZÜLTSÉGEN, mert: 

A pedagógus akkor sikeres, ha jól ismeri és kezeli azokat az eszközöket, amivel sikerül megfognia és 

motiválnia a gyerekeket. Ezek az eszközök tanulhatóak, gyakorolhatóak, alkalmazásuk fejleszthető. 

Más módszerek célra vezetőek a világgal szembeni bizalmatlanságot otthonról hozó, stresszben élő 

szegényebb családok vásott kölkeinél, mint a jómódú családok mindentől megóvott, állandó 

figyelemhez és törődéshez hozzászokott kedvenceinél. Egy osztályban a gyerekek figyelme és 

képességei témakörönként eltérnek, differenciáltan kell őket tanítani. 

Ezeket a módszereket komoly munkával kidolgozták, alkalmazásuk egy az empátia és intelligencia 

átlagos szintjével rendelkező ember számára elsajátítható. A tanár persze maga dönti el, hogy mit 

hogyan csinál az osztályteremben – ezekben a döntésekben pont a jó technikák segítenek. Az 

ösztönök persze fontosak, de egy orvos sem megérzésből ismeri fel a betegséget, és találja meg a 

megfelelő gyógymódot. 
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Forrás: moly.hu 

 

  

Honnan tudhatjuk egy tanárról, hogy jó-e vagy sem? 

Fontos kérdés, mennyire tudhatjuk egy tanárról, hogy jól teszi a dolgát. Komoly vitakérdés, kívülről 

objektíven meg lehet-e ítélni egy tanár teljesítményét. Ezen múlik, hogyan is lehet a tanárokat jobb 

munkára ösztönözni. 

NINCS MÉRCE, mert: 

A gyerekek sokfélék, ezért az sem egyértelmű, mi a jó tanár feladata. Van, akinek az a jó, hogy 

kemény teljesítményre szorítják, mást pedig hagyni kell, akár évekig is, hogy megtalálja magát. Ha 

mércéket állítunk a tanár elé, azok átugrását tekinti feladatának, nem a gyerekek nevelését. 

Sok helyen megfigyelték, hogy amint bevezettek egy mérési rendszert, az eredmények idővel javulni 

kezdtek – nem azért mert jobbak lettek a tanárok, hanem azért, mert megtanulták, hogyan kell az 

adott tesztre jobban felkészíteni a gyerekeket. 

A kollégák, a tanfelügyelők, a szülők nincsenek ott az osztályteremben. A gyerekek pedig nem azt 

ítélik meg, mennyire jó a tanár, hanem azt hogy mennyire kedves. A tanártársak segíthetnek, a 

http://osszkep.hu/wp-content/uploads/2016/10/Repulo_osztaly.jpg
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szülőkkel való kapcsolat fontos. Azonban az ő véleményük sem a tanár teljesítményére vonatkozik, 

hanem arra, hogy mennyire jó vele a kapcsolatuk. A tanár pedig inkább foglalkozzon a gyerekekkel, 

mint diplomáciával. 

A mérések bevezetése, a tanári teljesítmény külső megítélése arra ösztönöz, hogy az elvárásokhoz 

kapcsolt értékelési kritériumoknak feleljen meg a pedagógus. Az elvárások azonban nagyban 

függenek a hangulattól, a mércék pedig mindig tökéletlenek. A tanár feladata, hogy személyiségéből, 

hivatástudatból levezetve határozza meg céljait. Felelőssége nagy, emberek vannak rá bízva. Nem 

lenne jó, ha a gyerekek helyett a minőségbiztosításra figyelne. 

VAN MÉRCE, mert: 

A tanárokkal szembeni elvárások egyértelműen meghatározhatóak, hiszen az a feladatuk, hogy adott 

korra egy bizonyos tudás- és képességszintet elérjenek a rá bízott gyerekek. A gyermekek fejlődése 

mérhető, azt pedig, hogy egy tanár mit csinál egy osztályban, megfigyelhető. Meg lehet kérdezni, mit 

gondolnak róla a szülők, a gyerekek. Persze, sok a szubjektív elem, sok a tanártól független tényező. 

Azonban nem több mint másutt. Egy nagy cég részlegvezetője is sok kiszámíthatatlan tényezővel néz 

szembe, mégis, a vállalati központ elég jól meg tudja ítélni, jól végezi-e a dolgát vagy sem. 

A tanárok teljesítményét nyilvánvalóan nem mutatja egyértelműen diákjai kompetenciamérésen 

elért eredménye, a tanulmányi versenyen elért sikerek száma, hiszen vannak könnyebben és 

nehezebben tanítható gyerekek. Van, akinél az elégséges szint elérése nagyobb teljesítmény, mint 

másnál a csillagos ötös. Az ilyen problémákat azonban egy korszerű mérési rendszer képes kezelni, 

akár gyerekre bontva megmondható, hogy körülbelül milyen fejlődés várható el tőle. 

Összességében egy tanár munkájáról egyértelműen megmondható, hogy jó-e vagy sem. És erre 

szükség is van, így lehet ösztönözni a pedagógusokat, hogy jobban végezzék a dolgukat és észrevenni, 

ha valahol nem jól mennek a dolgok. Különben legendák és hitek alapján ítélhetjük csak meg, mi is 

történik az osztálytermekben. 
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forrás: moly.hu 

 

Kell-e egyértelmű választ adni, hogy milyen egy jó tanár és mitől lesz az? 

Tiszteletreméltóan letisztult és elkötelezett gondolkozású az, aki az eddigi kérdésekre egyértelmű 

választ tud adni. Legtöbben biztos nem tudjuk, mi is a helyes válasz. Az is valószínű, hogy 

bizonytalanságunk ellenére sok ponton határozottan nem értünk egyet. Baj ez? Lehetnek úgy jó 

tanárai gyerekeinknek, hogy nincsenek közös válaszaink arra, mitől is jó egy tanár? 

NEM KELL KÖZÖS VÁLASZ, mert: 

Minden szülő el tudja dönteni, milyen tanár jó a gyerekének, minden iskola meghatározhatja milyen 

hátterű, motivációjú és habitusú embereket állít a katedrára. Vitatkozzunk arról, hogy milyen a jó 

tanár, de ennek a vitának nem az a lényege, hogy közös álláspontra jussunk, hanem hogy mindenki 

magában jó választ adjon a kérdésre. Olyan ez, mint a jó bor. Kinek az édes fehér, kinek a száraz 

vörös ízlik. 

http://osszkep.hu/wp-content/uploads/2016/10/Abigel.jpg
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Jobb is, ha nem születik egységes válasz, hiszen az sohasem lehet tökéletes. Változnak a kor kihívásai, 

változik a tudás és azok a készségek, amelyek a világban való érvényesüléshez szükségesek. Például 

most a gépekhez és programozásukhoz érdemes jól érteni; lehet, hogy pár év múlva újra az 

emberekkel való bánás, az önkifejezés képessége értékelődik fel.  Emiatt jobb, ha újabb és újabb 

válaszok születnek arra a kérdésre, milyen is a jó tanár. Ehhez pedig arra van szükség, hogy az 

iskoláknak és a szülőknek lehetőségük legyen az adott helyzethez igazodó válaszokat adni. 

KELL KÖZÖS VÁLASZ, mert: 

Egy közösséget a közös értékek és a kultúra tart egyben. Ha már hat éves kortól alapvetően 

máshogyan és másra tanítjuk a gyerekeket, akkor hiába használják majd felnőttként mind a magyar 

szavakat, nem fognak egy nyelvet beszélni. Nem csak arra kell itt gondolni, hogy szülő és szülő 

másmilyen tanárt választana: nagyon nagyok a különbségek a szegények és a jómódúak között 

abban, mennyi energia jut a gyereknevelésre. Hogyan lesz jó tanára annak a gyereknek, akinek a 

szülei nem tudják, nem akarják maguk felkutatni a gyereküknek való pedagógust? Márpedig a 

legtöbb ember számára ez nem járható út. Ezért közintézmény az iskola, ezért kell közös választ 

adnunk a jó tanárokkal kapcsolatos kérdésekre. 

A tanárok munkája hasonlít a szakácséra. Egy ételről csak akkor ítélhetjük meg, hogy milyen, ha már 

elkészült és az asztalunkon van. Az iskola esetében azonban magasabbak a tétek. Egyrészt a diák 

nagyobb adagokban kapja a tanári törődést. Másrészt egy pocsék vacsora a szánk ízét vagy a 

gyomrunk rontja el, a nem megfelelő tanári működés azonban jóval hosszabb és mélyebb nyomokat 

hagy. Nem csak azért, mert egy iskolában nehezebb felállni, mint egy étteremben. Arról, hogy milyen 

a jó étel, komoly tapasztalatunk van.  A diákok azonban azt sem tudják, mihez hasonlíthatnák iskolai 

élményeiket. A szülők pedig gúzsba kötve táncolnak. Egyrészt komoly feladat megtudniuk, mi is 

történik az iskolában. Másrészt ballag már a vén diák, mire az apák és anyák rutint szereznek a 

tanárokkal kapcsolatban. 

Egy szakácstól megköveteljük, hogy tisztán tartsa a konyhát, ne égesse oda a rántást. Egy jó 

szakácstól pedig elvárjuk, hogy ne legyen nyers a hús és ne legyen túlfőzve a zöldség. Hasonlóképpen 

a tanárokkal kapcsolatban is meg kell fogalmaznunk a minimális és a minőségi elvárásokat. Ez pedig 

csak akkor megy, ha van közös válaszunk a fentebbi kérdésekre. 
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“Hiszek a politikamentes közigazgatásban” – interjú Szaló Péterrel 

Szepesi Balázs 2017. január 

Szaló Péter csúcstartó: 1990 óta ő volt a leghosszabb ideig állami vezető (helyettes államtitkári, 

államtitkári, szakállamtitkári) státuszban lévő vezető a magyar közigazgatásban. Hosszabb rövidebb 

ideig ő vezette a terület- és településfejlesztést, az építésügyet, majd a fejlesztéspolitikát. Az 

államapparátus elmúlt 25 évéről, a nulláról építkező területfejlesztésről és a közigazgatás ethoszáról 

beszélgettünk. 

A mai magyar közigazgatásban Ön volt leghosszabb ideig vezető beosztásban. Mi a titka? 

15 miniszterem volt az elmúlt negyedszázadban; formálisan 10, tartalmilag 7 kormány alatt 

dolgoztam összesen, ezek: az Antall és a Boros-kormány, a Horn-, első Orbán-kormány, Medgyessy, 

Gyurcsányból kettő, Bajnai és a második és harmadik Orbán kormány. 

Én igazából csak egyszer váltottam igazán, máskor a kormányfők és miniszterek sodortak ide-oda. 

Soha nem akartam bebizonyítani, hogy lelkes szolgálója vagyok az adott kormánynak. Nem is 

feltételezték rólam soha, azt nézték, hogy milyen a munkám. Persze gyakran gyanakvással is 

tekintettek rám. 

A ’94-es szocialista kormánynak MDF-es voltam, utána a fideszes-kisgazda kormány számára meg a 

szocialistáknak a szekértolója. Utána a fideszes bélyeget vittem magammal, azért maradhattam 

pozícióban, mert tagja voltam az uniós tárgyalási delegációnak és a Bizottság nem nézte jó szemmel 

az apparátus politikai cseréjét az uniós feladatokhoz kapcsolódó területeken. 

 
Szaló Péter 

 

http://osszkep.hu/wp-content/uploads/2017/01/szalo-peter.jpg
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Amikor a második Orbán-kormány alakult, akkor nem ezek a dolgok számítottak. A miniszterem 

(Pintér Sándor a szerk.) meg Felkai László államtitkár abszolút a szakmai teljesítményem alapján 

választottak ki. Tudták, hogy húsz évet már lehúztam más kormányok alatt. Egyszerűen nem 

érdekelte őket, és úgy kezeltek, hogy én a szakmának egy kulcsvezetője vagyok, aki kulcsfontosságú 

lehet nekik. 

Hogyan sikerült elkerülnie, hogy belesodródjon a politikába? 

Alapvetően hiszek a politikamentes közigazgatásban. Én is kacérkodtam a politikával, de az első 

választások után úgy döntöttem, hogy pártoktól függetlenül fogom a közügyeket szolgálni. Persze 

nekem is voltak személyes preferenciáim, hiszen én is választópolgár vagyok, de ezt soha nem 

érzékeltettem a munkámban, főleg nem a munkatársak kiválasztásánál. Mindig a legjobb embereket 

választottam ki a csapatomba, függetlenül a politikai beállítottságuktól. Ugyan többször kaptam 

kritikákat, támadásokat ilyen személyi ügyekben, de nagyon kevés kivétellel meg tudtam védeni ezt 

az elvet. 

A rendszerváltás időszakában a háromoldalú tárgyalásokon egy világos kormányzati felépítésben 

egyeztek meg. Angolszász mintára megalkották a közigazgatási államtitkár pozícióját, aki választások 

idején átvezeti a minisztériumot az új politikai irányítás alá. Alatta ott vannak a helyettes 

államtitkárok, akik egy-egy szakterületet felügyelnek. Ez egy kristálytiszta modell volt, de az élet nem 

igazolta: egy felmérés azt mutatta, hogy a politikai államtitkárok a kormány legstabilabb elemei. A 

miniszterek közül nagyon kevés szolgálta le a négy évet. A közigazgatási államtitkárok is állandóan 

cserélődtek. Az Antall-kormány idején talán még érthető is lett volna, hiszen ott egy nagyon nagy 

váltás történt, szimbolikusan is. Érdekes módon akkor mégsem volt annyi változás a közigazgatási 

államtitkárok között, pedig sokan a régi apparátusból kerültek át, stabil volt a rendszer. 

Utána a politika egyre nagyobb nyomást gyakorolt a közigazgatási államtitkárra, míg végül 

deklarálták is, hogy ez egy kulcspozíció, a miniszteri akarat végrehajtója.  Egyre nagyobb lett a 

fluktuáció, elkezdték politikai kurzusokhoz kötni őket. Ez azt is maga után vonta, hogy a helyettes 

államtitkárokat is sűrűn cserélgették. Nem gondolom, hogy mindenkinek a helyén kell maradni, mert 

ezekbe a pozíciókba bele lehet fáradni, de káros, amikor nincs mi tompítsa a politika befolyását. 

Mi motiválta, hogy kormánytisztviselőként helyezkedjen el?  

1990 augusztusában kezdtem meg a közigazgatási pályámat, nem sokkal az Antall-kormány 

megalakulása után. Volt bennem némi tartózkodás a kormányzati munkával kapcsolatban, 

ugyanakkor valamiféle rendszerváltó hevület is dolgozott bennem, hogy most meg lehet változtatni a 

dolgokat, eredményeket lehet elérni. 
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Az igazgatáshoz való hozzáállásomban komoly szerepe volt Bibó István gondolatiságának. A 

szocializmus idején Bibó írásai nem voltak elérhetőek. Régi cikkeit az Akadémia könyvtárában, polcról 

lehetett kölcsönözni, és ott helyben kijegyzeteltem szinte az egészet. Bibó egész szellemisége, de 

főleg a közigazgatásról, a szakszerűségről megfogalmazott gondolatai nagyon mélyen belém 

ivódtak.  Rácsodálkoztam arra, hogy a közérdek, a köz, a közösség hogyan függ össze egymással, hogy 

tulajdonképpen a közigazgatásnak a közjót kell szolgálni. Ezek a gondolatok nagyon megérintettek. 

Később, a rendszerváltás után olvastam Teleki Pálnak a közigazgatásról írt esszéjét, és ezek nagyon 

erősen befolyásoltak abban, hogy elköteleztem magam a közszolgálat mellett. 

 
A Válasz címoldala 1947-ből, Bibó István cikkével. Forrás: antikvarium.hu 

Nagy vehemenciával vetettem bele magamat a munkába. Komoly élmény volt számomra, hogy ha 

valamit leírok, elkezdett működni. Akkoriban például sokat dolgoztam együtt a Szabolcs-Szatmár-

Bereg megyei önkormányzatokkal, vállalkozókkal; mindig visszaigazoltak, hogy mi működik, s mi nem, 

és ennek megfelelően finomítottuk a rendszert. Nagyon elégedettek voltak a támogatási rendszer 

működésével, és mindig dicsérték a munkánkat, holott csak azt építettük bele a rendeletekbe, amiket 

ők visszajeleztek. 

Nemrég emlékeztünk Gyurkó János, egykori miniszterem halálának 20. évfordulójára. Kezembe 

vettem azokat a kormányprogramokat, melyeket az egyes megyékre dolgoztunk ki: az infrastruktúra, 

https://www.antikvarium.hu/konyv/veres-peter-kovacs-endre-valasz-1947-junius-193747
https://www.antikvarium.hu/konyv/veres-peter-kovacs-endre-valasz-1947-junius-193747
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a gazdaság és a humán erőforrások fejlesztésére, a programokat konkrét fejlesztési célokra 

bontottunk le. Nagyon büszkén mondom, hogy a programok ma is teljességgel vállalhatók, nagy 

részük meg is valósult. 

Mikor voltak olyan helyzetek, amikor azt gondolta, most érdemes pezsgőt bontani, ünnepelni? 

Az egyik esemény az Antall-kormány végén adódott. Rendkívül büszke voltam arra, hogy azt a négy 

évet végig tudtam szolgálni, büszke voltam a Kelet-Magyarországra kidolgozott hét megyei fejlesztési 

programra, a hátrányos helyzetű térségekben megvalósult rengeteg fejlesztésre: a gázhálózatra, a 

telefonfejlesztésekre, az utakra és szennyvíztisztítókra. Ezekért megkaptam a Magyar Köztársaság 

Középkeresztjét és utána volt a pezsgőbontás. 

A második ilyen alkalom 1996-ban, a Területfejlesztési Törvény elfogadásakor volt. Hatalmas 

teljesítmény volt, mert a kormányzó pártok között komoly ellentétek voltak, amiket Baráth Etele és 

Wekler Ferenc képviselők képviseltek. De mégiscsak volt egyfajta támogató légkör, egyfajta 

nyitottság. A Területfejlesztési Törvényhez szorosan kapcsolódott az Országos Területfejlesztési 

Koncepció 1998 évi elfogadása is. Közben sikerült megújítani az építési törvényt, az épített környezet 

kialakításáról és védelméről szóló törvényt. Ugyanígy sikerként éltem meg a Regionális Fejlesztési 

Tanácsok törvénybe iktatását is 1999-ben. 

Az uniós csatlakozási fejezet lezárása volt még különösen emlékezetes pillanat.  Az Orbán és a 

Medgyesi kormány uniós tárgyalási delegációjában is benne voltam. Juhász Endre főtárgyaló mellett 

a kohéziós politika fejezet felelőseként a tárcákkal át kellett világítanunk az intézményrendszert és 

bebizonyítanunk, hogy Magyarország képes a kohéziós politika működtetésére. Nagy ünnep volt 

számomra, amikor megnyílt az út Magyarország csatlakozása előtt, 

Hogyan jött létre a területfejlesztés intézményrendszere? Mi volt a motiváció? 

Az átalakulás korszakában, 1995-ig a területfejlesztés csak kormányzati feladat volt. Nem volt 

középső szint, nem volt kivel kooperálni, ezért majdnem a nulláról kellett felépíteni. 

A rendszerváltást követő első időszakban elképesztő válságok voltak. A szocializmus teljes 

foglalkoztatása után a munkanélküliség sokkolta az embereket, főleg Észak-kelet Magyarországon, 

ahol voltak olyan települések, ahol csak az önkormányzati alkalmazottak és a tanárok dolgoztak. A 

téeszek bedőltek, s a keleti piacok ugyanúgy. 

A súlyos munkanélküliség és elmaradottság felszámolására dolgoztuk ki a Területfejlesztési Alapot, 

aminek pénzügyi eszközrendszere a mai napig egyedülálló: törvény garantálta a visszatérítendő és a 

vissza nem térítendő támogatásokat, lehetővé tette a kamattámogatást, emellett tőkerészesedést is 

vállalhattunk fejlesztésekben. Az Alapból finanszíroztuk a hét legsúlyosabb helyzetben lévő megye 
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programjait, az egyik legismertebb a szabolcsi gázprogram, melynek köszönhetően elsőként sikerült 

Szabolcs-Szatmár-Bereg megyét a területén átmenő gázvezeték-hálózatra kapcsolni. 

Óriási csatákat kellett vívni, hogy a területfejlesztési pénzeket a ténylegesen rászorulók támogatására 

használhassuk fel, s nem olyan térségekre, ahol volt esély a megújulásra, mert volt szellemi tőke és 

infrastruktúra, mint például Székesfehérváron. Ott egyszerre dőlt be a Könnyűfémmű, a Videoton és 

az Ikarusz, de az ottani munkanélküliség a szerkezeti átalakulás velejárója volt, ezért vétek lett volna 

beavatkozni. 

Hogyan sikerült ezeket a csatákat megnyerni? 

A területfejlesztés akkor erősödött meg, amikor Alan McGarvey, az Európai Bizottság képviselője 

megismerte munkánkat és 1992-ben a PHARE programból 10 millió ECU-t biztosított területfejlesztési 

célokra. A program BAZ és SZSZB megyék fejlesztését szolgálta, aminek végrehajtására közalapítványt 

hoztunk létre. A közalapítványok kuratóriumába minden érintett helyet kapott, a megyei 

önkormányzatok elnökei, a megyei jogú városok polgármesterei és kistérségek és a gazdasági 

kamarák képviselői egyaránt. A résztvevők a pénzek kiosztásáról együttesen, konszenzusos alapon 

döntöttek, a folyamat így decentralizálttá vált. Akkor született meg a későbbi megyei 

területfejlesztési tanács mintája. 

1996-ban sikerült elfogadtatni a Területfejlesztési Törvényt, ami a területfejlesztés alapkövét jelenti. 

A törvényt kezdetben sok támadás érte: többen a tervgazdaság visszaállítására tett kísérletnek 

tekintették.  A rendszerváltáskor minden korábbi fejlesztési terv hatályát vesztette, 

területfejlesztésről viszont nem lehet tervek nélkül gondolkodni. Az új önkormányzati törvény erős 

autonómiát adott a települési önkormányzatoknak, a területfejlesztés azonban nem tud a különféle 

érdekek összehangolása nélkül működni. 

A területfejlesztési törvény területrendezésre vonatkozó része végül az Alkotmánybíróság elé került, 

de megerősödve állta ki a próbát. Az Alkotmánybíróság rögzítette, hogy a területrendezés feladata az 

egymástól függetlenül meghozott ágazati döntések összehangolása. Ezen kívül azt is deklarálta, hogy 

a nemzeti, nemzetgazdasági szempontból kiemelt fejlesztések (autópálya-építés vagy a veszélyes 

hulladékok kezelése) indokolt esetben felülírhatják az önkormányzati autonómiát – az önkormányzat 

nem szuverén módon igazgatja a saját területét, hanem az ország integráns része. 

1999-ig az intézményesülés korszaka zajlott, ami a megyék megerősítésére irányult. Újjászerveződtek 

a kistérségi területfejlesztési társaságok, megalakultak a megyei területfejlesztési tanácsok. Ekkor 

készült az országos területfejlesztési koncepció is, amit a távlati irányokat kijelölte. Elkezdtünk együtt 

dolgozni a térségi szereplőkkel. 
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Lehet mondani, hogy könnyű volt nulláról vagy gyenge pozícióból építkezni. Tágult a tér, egyre több 

pénz lett mindig, az intézményrendszer fejlődött, egyre több szereplő lett. A településfejlesztést 

egyfajta izgalom és várakozás vette körül, és volt egy vidéki háttér is, akik nem alárendeltjeink, 

hanem partnereink voltak. Elismerték a minisztérium szakmai tudását. Sok szakmai irányítónál azt 

sem tudják, hogy mi van vidéken, így életidegen szabályozásokat fogadnak el – nálunk ilyen nem volt. 

1999-től kezdve a regionalizmus kapta a főszerepet. Ekkor fogadták el a területfejlesztési törvény 

első módosítását, ami a régiók lehatárolását és a regionális területfejlesztési tanácsok megalakulását 

rögzítette. 2002 tájékán voltunk a csúcson, akkoriban a területfejlesztés éves kerete 170 milliárd 

forint volt. 

Aztán ahogy egyre inkább közeledtünk az uniós kohéziós politika felé az Unióban gyengült a 

decentralizáció, ezzel együtt a regionális szint súlya.  Amint konkrét fejlesztési pénzekről volt szó, a 

Bizottság fontosabbnak tartotta a központi kormányzatok szerepét és pénzügyi felelősségvállalását. A 

régiós megközelítés elsorvadt, így lett csak egy regionális operatív program az első Nemzeti 

Fejlesztési Tervben.  És végül 2011-től újra a megye a területfejlesztés térségi szereplője. 

A területfejlesztés erőfeszítései ellenére a területi egyenlőtlenségek nem változtak. Mi ennek az 

oka? 

A törvény szerint a területi különbségek mérséklése a cél, s nem teljes felszámolásuk. Korábban 

voltak ilyen hangzatos megfogalmazások a különböző kormányzati politikákban, pedig nem lehet az 

egyenlőtlenségeket teljesen felszámolni, főleg a gazdaság differenciáló erőivel szemben, a 

térstruktúra kötöttségei, valamint a társadalmi és kulturális különbségek miatt.  A területfejlesztés 

azt tudja elérni, hogy kézben tartja a folyamatokat, s amennyire lehet, mérsékeli a területi 

különbségek növekedését, de a folyamatot teljesen nem lehet visszafordítani. 

 
A dunaújvárosi Pentele híd. Forrás: wikipédia 

http://osszkep.hu/wp-content/uploads/2017/01/Dunaújváros_híd.jpg
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Azt is látni kell, hogy számos olyan fejlesztési eszköz volt, ami a polarizációt erősítette. Ide tartozik a 

közúthálózat, elsősorban a Budapestre irányuló közlekedési hálózat fejlesztése, amibe még az M0-ás 

gyűrű is beletartozik. Hihetetlen módon koncentrálódik ide a forgalom, s a forgalommal együtt a 

tudás, a tőke, az információ. Ez is egy, a gazdaság kényszer pályái közül. Nagyon szofisztikált 

politikára van szükség, hogy ez megváltozzon. 

Az egyik legfontosabb területfejlesztési célkitűzés jelenleg az, hogy megépüljön a Székesfehérvár-

Dunaújváros-Kecskemét út, hogy a forgalmat a központi régióból el lehessen terelni. Ki kellene 

alakítani azt a tengelyt, ami az ország más részeknek is ad fejlődési lehetőséget. Ott van a szekszárdi 

Duna híd – óriási eredmény, hogy megépült, mégis üresen áll. Abban reménykedtünk, hogyha 

elkészül, akkor rögtön hozzáidomulnak majd a transzfervonalak, mert két párhuzamos tengelyt köt 

össze. Ilyen értelemben a fejlesztéspolitika letette az i-t, csak a pontot nem tette fel rá. 

Miben látszik konkrétan, hogy működik a területrendezés? 

Mondok néhány példát, ami jól szemlélteti a tervezés és az érdekek összehangolásának fontosságát. 

Régóta tervben van egy Bécs-Budapest-Isztambul gyorsvasút-vonal megépítése, ami hazánkra nézve 

közel olyan fejlesztési hatásokkal bírna, mint egy új repülőtér létesítése. Bár távlati tervről van szó, 

források nélkül, az már megvan, hogy merre futnak majd a sínek. A helyet biztosítani kell. Például 

amikor Győrben a METRO áruházat építették, a regionális főépítész nem engedte, hogy az eredeti 

tervek szerint épüljön fel, mert éppen a tervezett nyomvonalakra esett volna. Ezért megfordították az 

épület és a parkoló elhelyezkedését, így ha egyszer megépül a vasútvonal, csak a parkolót kell 

áttelepíteni, az áruház épületét nem kell bontani. 

 
Forrás: pixabay 

 

http://osszkep.hu/wp-content/uploads/2017/01/lake-968722_1280.jpg
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Másik jó példa a Balaton fejlesztésével kapcsolatos. A kilencvenes években komoly környezeti 

problémákkal szembesültek a tóparti települések, amelyek a turizmust is veszélyeztették. A szezon 

második felében például Keszthely környékén már alig lehetett fürdeni a kék alga elszaporodása 

miatt. A nádas kipusztulása következtében pedig jelentősen romlott a vízminőség, mivel a nádas 

egyfajta természetes szűrőrendszerként működik.  Fel kellett ismerni, hogy ezeket a kihívásokat csak 

térségi szinten lehet kezelni, települési szinten nem. A vízgyűjtő terület, az üdülőkörzet egészére 

kellett célokat megfogalmazni. Az algásodásra például az jelentette a megoldást, hogy valamennyi 

Balaton parti településen kiépítették a szennyvíz-elvezető csatornahálózatot, hogy minél kevesebb 

szerves anyag juthasson a tó vizébe. A nádast pedig elsősorban az urbanizáció, a hajózó utak, a 

stégek kiépítése tette tönkre, ezért a parti területek szabályozásába ezek a környezeti szempontok is 

bekerültek a közösségi megközelítést biztosító sétányok mellett. 

Mit gondol, kiből lesz jó kormánytisztviselő?  

Ahhoz, hogy valaki jó kormánytisztviselő legyen, először is rendkívül együttműködőnek és nyitottnak 

kell lennie. Ezenkívül komoly tudásra is szüksége van. Talán ezek a legfontosabbak. A tudásba sok 

mindent beleértek: a szakmai tudás az egyik, a másik a közigazgatás ismerete. A köztársasági elnöktől 

a parlamenti munkán át, a kormányzat egészéig, a saját tárcájával bezárólag ismernie kell valamennyi 

szerv felépítését és működését. Legyen egy átfogó képe a magyar közigazgatásról – vezetői szinten ez 

kötelező, de munkatársi szinten is fontos. 

Egy kormánytisztviselőnek határozott értékvilággal kell rendelkeznie, hiszen értékelnie kell, tudnia 

kell azt mondani a jó dolgokról, hogy jó, a rosszról pedig, hogy rossz. 

Mi, kormánytisztviselők a kormányzati munkát segítjük. A munkánk csúcsa, amikor előterjesztést 

írunk, amiből rendelet vagy határozat készül. Ahhoz, hogy jó dolog szülessen, persze kell pénz, és 

mindig kell hozzá valamilyen intézmény, házon belül is. 

Továbbá nagy szükség van a különféle szakterületekkel való együttműködésre. Jó 

kapcsolatrendszerrel kell rendelkezni, de ez nem uram-bátyám típusú nexusokat jelent, hanem azt, 

hogy megvan bennem az a nyitottság, hogy fontosnak tartom a másik tudását és megkérdezem a 

véleményét, s figyelembe is veszem azt. Nagyfokú kölcsönösségről van szó. Fontos, hogy a 

kooperációt jól értelmezzük, s a koordinátor ne tévesszen szerepet. Ha valakinek a szándékai 

tisztességesek, azt rögtön megérzik a tárcáknál dolgozók. Ha nem tisztességes, megtagadják tőle a 

segítséget és elzárják az információkat. 

Sikereim kulcsának egyebek mellett azt tartom, hogy rengeteg muníciót kaptam a társtárcáktól. 

Szakterületem, a kohéziós politika felölelte a gazdasági területeket, kapcsolódott a vidékfejlesztésen 

keresztül az agráriumhoz, a turizmushoz, továbbá az összes infrastrukturális területhez, így a 
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közlekedéshez vagy az energetikához is. A szociális problémákat ugyanúgy ismernünk kellett, mint a 

környezetieket. Különösen az uniós csatlakozás időszakában működött jól a kooperáció, közösek 

voltak a célok és mindenkinek volt hozzáadott értéke, senki nem akarta lenyomni a másikat. 

Milyen jó tanácsa lenne a most pályakezdő kormánytisztviselők számára? 

Ha fiatalról van szó, akkor figyeljen a szeniorokra. A tudás, pláne egy minisztériumban, 

hagyományozódik. A közigazgatás legfontosabb szereplője az ember, mert a gépek nem túl 

értékesek, az épületek csak szimbólumok. A minisztériumot a szervezeti struktúra, a benne lévő 

emberek és az együttműködési képesség határozza meg. 

Nagyon fontosnak tartom, hogy legyen elkötelezett a közjó mellett. Aki a közigazgatásban a saját 

érdekét akarja képviselni, csalatkozni fog, mert úgy érzi, hogy kicsi a bére, hogy neki parancsolnak, 

hogy nem szabad ember, hogy kötött a munkaideje. Az öcsém kérdezte meg annak idején 10-15 éve, 

hogy mennyi a fizetésem államtitkárként. Mindig kinevetett, és azt mondta, hogy ő ennyiért a 

ceruzáját se mozdítaná. Én pedig azt válaszoltam neki, hogy én viszont közügyeket szolgálok, jó 

ügyeket, melyek legalább annyit hozzáadnak az én jó érzésemhez, mint egy tele pénztárca. Másnak 

azért fizetnek, mert ára van annak, amit csinál – kizsákmányol másokat vagy éppen önmagát. Nekünk 

meg van egy jó érzésünk. Ez a közigazgatásnak az ethosza, ami igazából mással nem pótolható. 

Közügyeken munkálkodni szerintem egy nagyon felemelő dolog. 
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Ahonnan nem felfelé visz az út – az alulteljesítő iskolák világa 

Szepesi Balázs, Herczeg Bálint 2017. március 

665 olyan iskola van Magyarországon, ahol a tanulók több mint fele rendszeresen nem éri el a 

nyolcadik osztály végére azt a szintet, ami a középiskola sikeres elvégzéséhez szükséges. Nehéz 

megemészteni, hogy több mint 100 ezer gyerek jár olyan helyre tanulni, ahonnan nem nagyon vezet 

út felfelé. Pedig a kétségbeesésen túl kell lépni. Egyrészt ez 10, 20 és 40 éve is így volt. Másrészt 

ahhoz, hogy változtatni lehessen, előbb meg kellene érteni, miért nem tudja teljesíteni az iskolák 

harmada, azt amit elvárnánk tőlük. 

A szegény Magyarországról háromféleképp szoktunk beszélni. Vagy sehogy, vagy kétségbeesett 

felháborodással vagy érthetetlen bikkfanyelven. Az Összkép egy negyedik utat javasol.  Először is 

nézzük meg higgadtan, mi a helyzet. Másodsorban fogadjuk el, hogy ez a masszív és nehezen 

változtatható valóság. Harmadrészt gondolkozzunk el azon, mit, hogyan lehet és érdemes változtatni. 

Oktatási rendszerünk legmélyebb bugyraiba nézünk most bele: azokról az iskolákról lesz szó, ahonnan 

a diákok fele úgy kerül ki, hogy nincs felvértezve a középiskola sikeres elvégzéséhez szükséges 

készségekkel. 

Iskola a vonal alatt 

Ahhoz, hogy valaki le tudja tenni a szakmunkás vizsgát vagy az érettségit, nyolcadikra el kell érnie egy 

bizonyos szintet szövegértésből. E nélkül a gyerekek az iskolai feladatokat sem tudják értelmezni, 

legyen szó egy matematika példáról vagy egy biológia dolgozatról. 

Magyarországon minden hatodikos és nyolcadikos diák részt vesz egy egységes vizsgán, a 

kompetencia felmérésen. Akik a nyolcadikos szövegértési teszt feladatainál nem tudják elérni a 4. 

képességszintet, azok az oktatási szakértők szerint nem rendelkeznek azokkal a képességekkel, 

amelyekre szükségük lenne ahhoz, hogy sikeresen vegyék a további akadályokat középiskolai 

pályafutásuk során. 

A felmérés eredményei szerint 2015-ben 29 ezer nyolcadikos diák, több mint az összes általános 

iskolát befejező tanuló egyharmada (39%) nem érte el ezt a szintet. Ezeknek, a továbblépéshez 

szükséges olvasáskészséggel nem rendelkező gyerekeknek közel fele  – 13.754 fiatal – olyan iskolába 

jár, ahol többségben vannak azok, akik eredménye vonal alatti. 
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Egy tanuló képességszintje az a legmagasabb szint, amely szint feladatainak legalább a felét meg 

tudja oldani képessége alapján. Az Oktatási Hivatal (OH) 7 + 1 szintre osztja be a diákokat (a +1 szint 

az első szintet el nem érő diákokat jelenti).   

Azok a diákok, akik szövegértésből 0-3 szint között teljesítenek, csak az egyszerűbb szöveggel tudnak 

elboldogulni. Vissza tudnak keresni egy szövegből információkat, de csak olyanokat, amelyek 

expliciten, a kérdésben is megfogalmazott módon szerepelnek. A 4. képességszintet elérő diákok 

viszont már egy olyan kérdésre is tudnak válaszolni, amelyhez több helyen elszórtan szereplő 

információkat kell összegyűjteni, összekapcsolni, értelmezni, az esetlegesen félrevezető 

információkat felismerni. Ezenkívül nemcsak a szöveg egészének célját, motivációját tudják 

felismerni, hanem azt is, hogy egyes szövegrészletek milyen funkciót töltenek be a szövegen belül.  

 Még néhány részletesebb adat: 

 2015-ben 1005 (az összes általános iskola 38%-a) olyan általános iskola volt Magyarországon, 

ahol 50% felett volt az alulteljesítő diákok aránya. Ez azt jelenti, hogy ezek az iskolák a 8. év 

végén több alulteljesítő gyereket engednek ki, mint olyan diákot, akik elérték a minimális 

követelményeket. 

 A 2011-2015 közötti 5 év átlagát tekintve 655 olyan magyar iskola van, ahol a végzős 8. 

osztályosok többsége alulteljesítő diák. Ez az összes iskola 31%-a. 

 2015-ben 219 olyan magyar iskola volt, ahol 2011 és 2015 között minden évben 50% felett 

volt a 4. szint alatti gyerekek aránya. Ez az összes iskola 10%-a. 

 
Saját számítás az Oktatási Hivatal adatai alapján 

Ha a vonal alatti világ alsó fertályára vagyunk kíváncsiak, 2015-ben 145 olyan magyar iskola volt, ahol 

90% vagy afeletti volt a 4. képességi szintet el nem érő 8. évfolyamos diákok aránya.  Azaz minden 

http://osszkep.hu/wp-content/uploads/2017/03/grafikon.png


  

 
 

100 

huszadik iskola olyan, hogy tízből csupán egy gyerek számíthat arra, hogy versenyképes szakmával 

fog rendelkezni. 

A kompetenciamérést illetően nincsenek nemzetközi összehasonlítások. A szövegértési nehézségek 

súlyát jól közelíthetjük az OECD által végzett nemzetközi felmérés, a PISA teszt eredményeivel. 

Ebben a vizsgálatban a 15 évesek 27 százalékának eredménye esett az alacsonyan teljesítők 

kategóriájába Magzarországon – ez jelentősen több, mint az OECD országok összességében (20%) 

vagy a visegrádi országokban (Csehország 22%, Lengyelország 14,5%, Szlovákia 32,1 %). 

Az OECD felmérésében a szövegértésben alacsonyan teljesítők aránya a következő országokban 

hasonló a nálunk mért értékhez: Chile, Görögország, Izrael és (ez picit meglepő) Luxemburg. 

Mindez arra utal, hogy rosszabb helyzetben vagyunk mint azok az országok, melyekhez mérni 

szoktuk magunkat, azonban a szövegértésben alulteljesítők magas szintje nem csak nálunk 

probléma. 

Ezek a gyerekek nagy valószínűséggel lesznek korai iskola elhagyók: gyakorlatilag nem rendelkeznek 

azokkal a kompetenciákkal, ami a középiskolai tanulmányok befejezéséhez, vagy talán már az 

elkezdésükhöz is szükséges. Setényi János oktatáskutató, az Expanzió Kft. ügyvezetője a 2015-ös 

Educatio Találkozások c. konferenciáján elhangzott előadásában úgy fogalmazott, hogy aki a 

kompetenciafelmérések eredményei alapján nem éri el a minimális teljesítményt, még ha a szó 

szoros értelmében kijárta is az iskolát, egy modern globális gazdaságban nem foglalkoztatható. 

 

Forrás: pexels.com 

http://www.keepeek.com/Digital-Asset-Management/oecd/education/pisa-2015-results-volume-i_9789264266490-en#.WLn_V_nhDIU
https://m.youtube.com/watch?v=vTVQ7tnhTLE
https://static.pexels.com/photos/141829/pexels-photo-141829.jpeg
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Mit tudunk ezekről az iskolákról? 

Egyrészt tudjuk, hogy hol vannak. A 2011-15 közötti átlagot nézve alulteljesítő iskolák harmada falusi 

kisiskola, összesen kétharmaduk működik községben.  Azonban ez nemcsak falusi ügy. Ahogy a 

következő ábra mutatja, az alulteljesítő iskolák diákjainak majdnem fele városi intézménybe jár. 

 
Saját számítás az Oktatási Hivatal adatai alapján 

Másrészt tudjuk, hogy az iskolai teljesítményt leginkább az ott tanulók családi háttere magyarázza. 

Magyarországon különösen igaz, hogy nagyobb jelentősége van az iskola átlagos társadalmi, szociális 

összetételének, mint a diákok hátterének. Például abban az iskolában, ahol több gyerek szüleinek van 

diplomája, jobban teljesítenek az alacsony képzettségűek gyerekei is. Ahol a többség anyukájának, 

apukájának nincs végzettsége vagy munkája, ott minden nehezebben megy. 

Azt is tudjuk, hogy ez nem cigányügy. A szegényes életkörülmények, a rossz egészség bőrszíntől 

függetlenül csökkentik az iskolai teljesítőképességet. (Részletek itt.) 

Mindezek ellenére a szülők társadalmi háttere nem determinálja, hogy egy iskola teljesítménye az 

elvárható szint alatt marad. Vannak olyan iskolák, amelyek a gyerekek rossz társadalmi háttere 

ellenére jól teljesítenek az iskolai teljesítményt mérő kompetencia teszteken. 

Széll Krisztián elemzésének eredményei rámutatnak arra, hogy az iskolákban uralkodó légkör 

minőségét is meghatározó tényezők mérsékelhetik a családi-szociális hátrányokat. Az elemzés azokra 

az iskolákra fókuszál, amelyek a tanulók anyagi és szociális összetétele szerint a legrosszabb 

harmadba tartoznak. Ezek között nagyságrendileg ugyanannyi intézmény tartozik a legjobb 

teljesítményű harmadba, mint a legrosszabba. A jól teljesítő, rossz hátterű iskolák tanárai aktívabbak 

a civil életben, a tehetséggondozásban, inkább járnak továbbképzésre. Fontosabbnak tartják az 

integrált oktatást, a türelmet. 

http://econ.core.hu/file/download/Kertesi_Kezdi/Roma_nem-roma_teszteredmenyek_KSZ_2012_7-8.pdf
http://ofi.hu/sites/default/files/attachments/1505765_eredmenyesseg_az_oktatasban_beliv.pdf
http://osszkep.hu/wp-content/uploads/2017/03/grafikon2.png
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Forrás: moly.hu 

A jó környezet megteremtésében kulcsszerepe van az iskola vezetésének, mondta egy a témát jól 

ismerő szakértő. Ha egy igazgató képes megtartani és inspirálni tanárait, kihívásként tudja értelmezni 

a nehéz helyzetű gyerekek oktatását, sikerül elkerülni a lecsúszást. Ez persze nehéz. Meg kell győzni a 

jobb családokat, hogy ne vigyék el a gyereket. Rá kell venni a jobb kollégákat, hogy ne menjenek el 

egy sikeresebb iskolába. A fásult tanárokat pedig valahogy egyben kell tartani. 

Előbb vagy utóbb ezek a sikeres iskolavezetők szinte mind kilépnek az iskola falain. Felismerik, hogy a 

társadalmi környezet, a családi háttér a fontos: ahhoz, hogy jobban tanuljanak a gyerekek, a szülők 

életét is rendezni kell.  Civil szervezetet alapítanak, szerepet vállalnak a helyi közéletben. Ahol ez nem 

megy, ott marad a becsöngetés és a kicsöngetés közötti idő pacifikálása. A szerencsésebb helyeken az 

iskolaigazgató az egész falu lelke és nagymamája. A rosszabb helyeken pedig ő az, aki a 

legijesztőbben tudja elüvölteni magát a folyosón. 

Összességében azonban nagyon keveset tudunk a rosszul teljesítő iskolákról. Sok elemző fél a 

témától. „Nem politikailag korrekt” ezzel foglalkozni, fogalmazott egy oktatáskutató.  Pedig az 

alulteljesítő iskolák akkor is ott vannak, ha nem nézünk oda, nem beszélünk róluk. 

Még nincs nyár, csak fecskék 

Az alulteljesítő iskolákban elsősorban a tanulók társadalmi háttere miatt nem működnek a 

hagyományos oktatási módszerek, hiányzik a tanárokat stimuláló környezet, a szülői elvárás és 

támogatás. Ebben a közegben mást és máshogyan kell csinálni, hogy sikeres legyen a nevelő munka. 

Egyedileg működő megoldások és kísérleti programok vannak, de egyelőre nincsenek meg az 

általánosan használható receptek. 

https://moly.hu/system/covers/big/covers_18289.jpg?1395349292
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A hejőkeresztúri Általános Iskolában a Komplex Instrukciós Programon alapuló H2O módszer segítségével 

dolgoznak a cigány származású és/ vagy hátrányos helyzetű gyerekek felzárkóztatásáért. Az USA-ban 

kidolgozott tanítási-nevelési módszert a 2000-es évek elején vezették be az iskolában, s a tanórák kb. 20%-ban 

alkalmazzák. A módszer lényege a különböző háttérből érkező gyerekek együttműködési készségének, 

alkalmazkodókészségének kialakítása és fejlesztése. Az egymásra figyelés, a felelősségtudat és a 

konfliktuskezelés elsajátítása is központi szerephez jut.  

A kilencvenes években indult, majd az uniós fejlesztési források támogatásaival szélesedett ki a tanoda 

mozgalom. Ezek az intézmények az iskolán kívül biztosítanak támogató környezetet a hátrányos helyzetű 

tanulóknak. A tanodák programja, működési filozófiája sokszínű. Van ahol civilek, máshol tanárok, egyházak 

nyitottak programot és törődést kínáló helyet. A tanodák működésének fő pillérei az uniós fejlesztési 

forrásokra épülő kormányzati programok. Az elmúlt 10 évben 6 pályázat keretében több mint 10 milliárd 

forintra pályázhattak a tanodák.  

Az egyházak országszerte számos iskolát vettek át, átvállalva a fenntartást és a működtetést. A rendszerszintű 

megoldások közül kiemelkedik a Máltai Szeretetszolgálat Jelenlét programja:  a komplex településfejlesztési 

program szegény- és cigánytelepekre, mindentől elzárt aprófalvakba visz segítséget. A szociális és lakhatási 

támogatás, a közösségfejlesztés és a munkahelyteremtés mellett az oktatás-nevelés a program egyik 

támpillére.  Számos hátrányos helyzetű településen vették át az oktatási intézmények fenntartását. 

A kormány az oktatási intézményrendszer felzárkóztató képességének javítására Innovatív iskolák fejlesztése 

címmel indított kezdeményezést. Az Új Széchenyi Terv összesen 24,5 milliárd forintot költött a projekt két 

ütemére. Olyan intézményeket vontak be a programba, amelyekben a tanulók teljesítménye elmarad az 

országos átlagtól. A kezdeményezéssel azt az eszközrendszert kívánja kidolgozni az állam, amely sikeresen 

javíthat alulteljesítő iskolák eredményein. 

 Motivált vezetőket és pedagógusokat, forrásbevonásra és az iskola falain túlmutató akciókra képes 

civil kezdeményezéseket találunk ott, ahol a diákok társadalmi háttere ellenére sikerül jó 

eredményeket elérni. Azonban nehéz kitörni az alulteljesítés kultúrájából azokon a szegény helyeken, 

ahol nincs összefogás, ahol hiányzik az ügyet felvállaló hős. És ez a gyakoribb. Ilyenkor az iskolákban a 

támogató háttér nélküli gyerekek élethelyzetéhez szabott módszerekre, a tantestületet kívülről 

stimulálni vagy fegyelmezni képes megoldásokra van szükség. 

A valósághoz kell igazodni 

Van négy feltétele annak, hogy a rosszul teljesítő iskolák sikeresen javíthassanak nevelési 

eredményeiken. Mindegyik komoly tabukat döntöget. 

1. Meg kell ismerni az alulteljesítő iskolák világának működését. Vitákra, elemzésekre, tiszta 

beszédre van szükség. Ennek nem tesz jót sem a türelmetlenség, sem a problémák 

https://www.h2oktatas.hu/
http://www.staff.u-szeged.hu/~fejesj/pdf/Fejes_2014_Tanoda_Esely.pdf
http://www.staff.u-szeged.hu/~fejesj/pdf/Fejes_2014_Tanoda_Esely.pdf
http://jelenlet.maltai.hu/helyszinek/
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elkendőzése, sem az ideológiai küzdelem. Jelenleg mindegyikből van bőven. Fogadjuk el, 

hogy nem katasztrófa van, hanem egy olyan állapot, amin változtatni szeretnénk. Ezek az 

iskolák nem működtek jobban 5, 10 vagy 20 éve. Általában ugyanazok a tanárok tanítottak, 

ugyanazzal a hozzáállással, hasonló hátterű és képességű gyerekeket. A világ lépett egy 

nagyot: több tudás kell ahhoz, hogy valaki stabilan megélhessen. Ehhez pedig többet és mást 

kell adnia, megkövetelnie az iskolának, mint korábban. Megoldást kell keresni, nem 

bűnbakokat. Nem egy természetellenes hibát kell kijavítani, hanem az iskolák működésének 

természetét kell megváltoztatni. 

2. El kell fogadni, hogy az alulteljesítő iskolák világa máshogyan működik, mint a gyermekük 

boldogulásáért tenni képes és hajlandó középosztály iskolái. Ez nehéz dió: mást és 

máshogyan kell és lehet tanítani itt és ott. Ez egyébként már régóta így van, csak kiskapukból, 

kivételekből állnak a valóságos szabályok. Nem lehet olyan megoldást találni a társadalom 

legszegényebb részének, amibe mindenkit belekényszerítünk. Vagy felvállaljuk, hogy más 

elvek és elvárások szerint működő iskolák működnek egymás mellett, vagy továbbra is 

rengeteg energiát fordítunk arra, hogy becsaphassuk magunkat. 

3. El kell fogadni, hogy az alulteljesítésből kivezető megoldásokat nem lehet laboratóriumokban 

kidolgozni vagy külföldről importálni. Kutatni, külföldi tapasztalatokat megismerni 

nélkülözhetetlen, de abból nem lesznek automatikusan működő eszközök. Kísérletekre, 

kudarcokra van szükség. Tervezés helyett megértésre és próbálkozásra. El kell fogadni, hogy 

a korszerű szemléletet és az azt megalapozó teóriákat nem is ismerő, azonban helyi 

tapasztalattal bíró tanárokkal együttműködve kell kidolgozni, hogy mi működik és mi nem. 

Egyrészt ők sok mindent sokkal jobban tudnak a magyar iskola alsó bugyrairól, mint a művelt 

módszertani szakértők, másrészt, amit nem fogadnak el, azt nem is fogják használni. 

4. Végzetül, el kell fogadni, hogy a megoldás nem lesz sem gyors, sem teljes. Komoly eredmény 

lenne, ha tíz éven belül a középiskolai tanuláshoz szükséges szövegértési képességgel nem 

rendelkezők aránya a felére csökkenne. Ha ezt sikerülne elérni, akkor is egy évfolyam 20 

százaléka képtelen lesz megszerezni a versenyképes tudást. Lehetőséget kell teremtenünk, 

hogy a képzettség nélküli emberek is tudjanak dolgozni, elfogadható helyet kapjanak a nap 

alatt. 

 

  

http://osszkep.hu/2016/09/mit-varunk-az-iskolatol-a-szulo-csendes-es-eltokelt/
http://osszkep.hu/2016/12/a-szegenyek-gazdalkodasa/
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A versenyt inkább háborúnak mint játéknak érezzük – Fülöp Márta 
szociálpszichológus kutatási eredményei 

Benkő Tibor 2017. május 

Magyarországon a versengés megítélése annyira negatív, hogy az ellenséges reakciók miatt az 

emberek gyakran még a győzelemtől is tartanak – derül ki Fülöp Márta szociálpszichológus 

vizsgálataiból. Pedig a versenynek fontos szerepe van a fejlődésben és a tanulásban – ha tisztességes 

körülmények között, kölcsönösen elfogadott játékszabályok alapján zajlik. Az évszázadok alatt 

kialakult hozzáálláson változtatni nem egyszerű; szerencsére azonban nem is lehetetlen. 

A versengés „Győzelemért, sikerért, karrierért és célokért zajlik, kapcsolódik a sport területéhez, 

küzdelemről, ellenséges harcról szól, izgalommal, stresszel jár” a magyar egyetemisták  szerint – 

mutatja be kutatásában Fülöp Márta szociálpszichológus, az MTA Kognitív Idegtudományi és 

Pszichológiai Intézetének tudományos tanácsadója, az ELTE Pszichológiai Intézetének professzora. Ez 

rávilágít arra, hogy ha versenyről van szó, hazánkban a tétek komolyak, inkább háborúról, mint 

játékról van szó. 

 
Fülöp Márta 

A verseny, saját magunk másokkal való összemérése, alapvető fontosságú a személyes és a 

társadalmi fejlődésben is. Így van ez Angliában is Japánban – két másik olyan országban, ahol 

vizsgálták a versengésre vonatkozó attitűdöket. Az eredmények összehasonlítása alapján azonban az 

látszik, hogy az ottani és a magyarok fiatalok érzékelése között jelentős az eltérés: nálunk sokkal 

negatívabban élik meg a versenyt, erősebbek a háborús, ellenséges jelentéstartalmak. 

http://osszkep.hu/wp-content/uploads/2015/10/Fulop-Marta.jpg
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Ezek fényében izgalmas kérdés, hogy milyen a versengés megítélése a magyar társadalomban: mit 

tekintünk a célnak, mi a motivációnk? Hogyan győzünk és hogyan vesztünk; betartjuk-e a 

szabályokat? Mi alakítja a versengéshez fűződő viszonyunkat, és vannak-e eszközök az attitűdök 

alakítására? Ezekre a kérdésekre keresi a választ nemzetközi kutatásaiban Fülöp Márta. 

Az országok közötti összehasonlítás egy ilyen jelenség megértése során fontos kiindulópont: ez teszi 

lehetővé, hogy tudjuk mihez viszonyítani az eredményeket. Másokkal összevetve érthetjük meg, 

hogyan illeszkedik egy társadalom rendkívül összetett értékrendszerébe a verseny. Több országot 

vizsgálva kiderül, mely aspektusok tekinthetőek univerzálisnak, és melyek különleges jellemzői egy 

adott társadalomnak. 

Félünk a győzelemtől 

Fülöp Márta kutatásainak kezdetén Magyarországon a versengés ideológiai okokból nem számított 

kívánatosnak. A nemzetközi kutatások is meglehetősen negatív megközelítésben, a kooperációval 

élesen szembe állítva foglalkoztak a jelenséggel. Ebben nagy szerepe volt a terület iskolateremtő 

alakjának, Morton Deutsch szociálpszichológusnak. Ő abból az egyoldalú feltevésből indult ki, hogy az 

emberek között inkább kívánatos az együttműködés, mint a verseny – így nem meglepő módon 

kutatásai rendszerint meg is erősítették ezt. 

A versengéssel kapcsolatos szociálpszichológiai gondolkodás az 1990-es évektől kezdett megváltozni: 

az erősen kategorizáló felosztás helyét árnyaltabb kép foglalta el, egyre többen fogadták el, hogy 

verseny és együttműködés nem zárják ki egymást. Sőt, a legtöbb esetben nem is képzelhetők el 

vegytiszta formájukban, hiszen az iskolában, a gazdaságban vagy a sportban – még a legádázabb 

ellenségeskedés esetén is – elfogadnak a felek olyan szabályokat, amelyek megteremtik a verseny 

lehetőségét. Így a kutatások hangsúlya is arra tevődött át, hogy mi kell a motiváló, a feleket jobb 

teljesítményre sarkalló versenyhez. 

Fülöp Márta és kutatótársai ennek megértéséhez – többek között – azt vizsgálták, hogy a 

versengésben résztvevők hogyan élik meg a győzelmet és a vereséget különböző feltételek mellett. 

Ehhez a kísérletbe bekapcsolódó fiatalok azt a feladatot kapták, hogy  elképzelt, fair és nem fair 

versenyszituációk szereplői helyébe képzeljék magukat. 

http://csermelyblog.tehetsegpont.hu/sites/default/files/fulop.pdf
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Fair és nem fair versenyszituációban 

 Az eredmények szerint a tisztességtelen győzelem két okból is rombolja egy közösség 

együttműködési képességét. Egyrészt a vesztes frusztrálttá válik és elmegy a kedve a további 

küzdelemtől. Másrészt a győztes sem képes őszintén odafordulni a veszteshez: a tisztességtelen 

győzelemből fakadó negatív érzelmeit a riválisokra vetíti ki. 

 

 
Fair és nem fair versenyszituációban – további érzelmek 

 

http://osszkep.hu/wp-content/uploads/2017/05/grafikon1.png
http://osszkep.hu/wp-content/uploads/2017/05/grafikon-22.png
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A kutatásokból az is kiderül, hogy a magyarok a fair körülmények között elért kiemelkedő 

teljesítményt sem ismerik el könnyen; sőt, a győztestől gyakran éppen azzal veszik el az elismerést, 

hogy tisztességtelenséggel vádolják meg. A versengés társadalmi szerepét nagyon negatívan ítélik 

meg, és a gazdasági versenyt is sokkal megosztóbbnak, kizsákmányolóbbnak látják, mint például a 

kínaiak és a franciák. Vesztés esetén inkább éreznek szomorúságot, mint frusztrációt vagy 

csalódottságot – pedig ezek azok a negatív érzések, amelyek motiválóak, és segítik a fejlődést. Az 

inkább demotiváló érzések győzelemkor is dominánsak: a magyarok más vizsgált nemzetek tagjainál 

jobban tartanak a győzelemtől. 

 
Amikor nem a miénk a győzelem… 

 Ezek az eredmények összefüggnek azzal is, hogy a különböző kultúrákban mit tekintenek a verseny 

céljának. Japánban a hangsúly a fejlődési lehetőségen van, Kanadában a motiváción, amely a célok 

eléréséhez kell. Ezek a jelentések Magyarországon is jelen vannak, de mi nem a motivációt keressük a 

versenyben, inkább mások legyőzésének eszközeként tekintünk rá. 

A szocializmus öröksége 

A versengés társadalmi megítélését a személyes élmények mellett  a történelmi tapasztalatok, illetve 

az ebből leszűrődő értékek és normák alakítják. Magyarországon a verseny elutasításában kiemelt 

szerepe van a szocializmusnak, amely hivatalosan az élet minden területéről száműzte a versengést. 

Persze ettől függetlenül a másik legyőzése sok területen fontos volt a társadalmi érvényesüléshez. 

Azonban az ideológia miatt nem létezhetett kölcsönösen elfogadott szabályrendszer, így a vesztesek 

http://osszkep.hu/2017/05/a-versenyt-inkabb-haborunak-mint-jateknak-erezzuk-fulop-marta-szocialpszichologus-kutatasi-eredmenyei/hrcak.srce.hr/file/74342
http://osszkep.hu/wp-content/uploads/2017/05/grafikon33.png
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általában nem azt érezték, hogy tisztességes versenyben maradtak volna alul. A magyar 

történelemben korábbra nézve is azt látjuk, hogy a teljesítmény, a siker és versengés elfogadottsága 

meglehetősen alacsony volt a társadalom széles rétegeiben. 

A Rendszerváltás után nem is volt igazán időnk, hogy alkalmazkodjunk az új kihívásokhoz: 1990-ben 

szinte egyik pillanatról a másikra lett a verseny a gazdaság és a társadalom működésének 

kulcsfogalma – mondja Fülöp Márta. Ez szinte szükségszerűen vezetett ahhoz, hogy sokan komoly 

frusztrációval éljék meg az új rendet, csökkentve az alkalmazkodáshoz szükséges sikerélmények- és 

történetek esélyét. 

A verseny megítélésének kulturális meghatározottsága ellenére tehetünk azért, hogy a következő 

generációk már kicsit pozitívabban viszonyuljanak az ilyen kihívásokhoz. Fontos, hogy a gyerekek már 

legkisebb koruktól pozitív versenytapasztalatokat szerezzenek Segíteni kell őket abban is, hogy a 

vereséget se éljék meg tragédiaként. Ebben még a családnál is nagyobb szerepe van az iskolának. 

Ezzel Fülöp Márta kutatásai szerint a tanárok is tisztában vannak – egyetértenek, hogy a gyerekeket 

fel kell készíteni a versengésre –, ugyanakkor ennek konstruktív formájára sokan nem képesek 

ösztönözni a diákokat. A verseny negatív megítélése ugyanis az ő gondolkodásukra is rányomja 

bélyegét, gyakran azonosítják az agresszivitással. 

Nem működik a közösségi kontroll 

Az általános iskolai osztályok megfigyelése során szerzett tapasztalatok szerint a magyar iskolákban 

spontán módon is több a versengés, mint a kooperáció – és ezt a tanárok is inkább erősítik. A 

versengés erkölcsösségének fontossága szempontjából nagy hatása lehet annak, hogyan reagálnak a 

pedagógusok a csalásra. Iskolai órák megfigyelésének tanulsága szerint a pedagógusok akkor büntetik 

a szabályokat megszegő magatartást, ha azt maguk észlelik – ami értelemszerűen a ritkább eset. A 

közösségi kontrollt nem fogadják el – árulkodni nem szabad. Pedig a magyar általános iskolások 

gyakrabban nyúlnak a csalás eszközéhez, mint a kutatásban vizsgált szlovén vagy angol diákok. 

A fiatalabb generációk versenyről kialakított képe azonban még ezzel együtt is jelentősen pozitívabb, 

mint szüleiké. Számukra már természetes a versengés, és nem egy más logika alapján működő 

világból kellett átszokniuk az új rendbe. De még így is negatívabb élik meg a versenyt, mint a brit, a 

japán vagy épp a török kortársaik. 

Fülöp Márta szerint nincs arra garancia, hogy az újabb és újabb generációk egyre pozitívabban fognak 

gondolkodni a versenyről. Az együttműködő versengés létjogosultságának elfogadását nem kizárólag 

a mikrotársadalmi folyamatok alakítják, abban nagy szerepe lehet olyan tényezőknek is, amire 

lényegében nincs befolyásunk: például, hogy milyen viselkedési mintákat látunk magunk körül a 

http://csermelyblog.tehetsegpont.hu/sites/default/files/fulop.pdf
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világban. Ezzel azonban nem menthetjük fel magunkat a tisztességes, szabályok elfogadásán alapuló 

versenyzés alól. 

 

Nagy nyitottság, kevés újítás, bizonytalan növekedési potenciál – Ilyennek 
látszik a magyar gazdaság sok év és sok ország adatait vizsgálva 

Major Klára 2017. május 

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. 

http://osszkep.hu/2017/04/hosszu-tavu-novekedes-mennyi-az-annyi/
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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 addig, 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. 

http://osszkep.hu/2017/04/hosszu-tavu-novekedes-mennyi-az-annyi/
http://osszkep.hu/2017/05/a-hosszu-tavu-novekedes-tenyezoi/
http://osszkep.hu/wp-content/uploads/2017/04/növekedés_3.png
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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. 

 
Forrás: Major Klára – Termelékeny multik, korlátozott hatással 

http://osszkep.hu/2017/05/a-hosszu-tavu-novekedes-tenyezoi/
http://osszkep.hu/2017/03/termelekeny-multik-korlatozott-hatassal/
http://osszkep.hu/2017/03/termelekeny-multik-korlatozott-hatassal/
http://osszkep.hu/wp-content/uploads/2017/05/növekedési-komponensek_2.png
http://osszkep.hu/wp-content/uploads/2017/03/grafikon1.png
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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. 

 
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. 

http://osszkep.hu/2017/03/termelekeny-multik-korlatozott-hatassal/
http://osszkep.hu/2017/05/kik-innovalnak/
http://osszkep.hu/wp-content/uploads/2017/03/grafikon2-1.png
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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. 

 
Forrás: Major Klára – Kik innoválnak? 

  

http://osszkep.hu/2017/05/kik-innovalnak/
http://osszkep.hu/2017/05/kik-innovalnak/
http://osszkep.hu/wp-content/uploads/2017/05/innováció_1.png
http://osszkep.hu/wp-content/uploads/2017/05/innováció_2.png


  

 
 

115 

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 

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. 

http://osszkep.hu/2017/03/magyarorszag-a-vilag-egyik-legnyitottabb-orszaga/
http://osszkep.hu/category/makroszemmel/
http://osszkep.hu/2017/04/a-jovedelem-ingadozasa-es-a-kozossegi-fogyasztas/
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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. 

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

 

http://osszkep.hu/2017/04/a-jovedelem-ingadozasa-es-a-kozossegi-fogyasztas/
http://osszkep.hu/2017/04/a-valsag-hatasa-a-haztartasok-fogyasztasara/
http://osszkep.hu/2017/04/a-valsag-hatasa-a-haztartasok-fogyasztasara/
http://osszkep.hu/2017/04/a-jovedelem-ingadozasa-es-a-kozossegi-fogyasztas/
http://osszkep.hu/wp-content/uploads/2017/05/kép1.png
http://osszkep.hu/wp-content/uploads/2017/05/kép2.png
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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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Térképen: Hol fogyunk, hol élünk egyre többen? 

Czaller László 2017. május  

A népességszám változása korántsem egyenletes az ország területén. Van olyan térség, ahol a két 

legutolsó népszámlálás között eltelt évtizedben 32 százalékkal nőtt az ott lakók száma, és van, ahol 

14 százalékkal csökkent. Az Összkép új térképei arról tudósítanak, hogy hol élnek egyre többen és hol 

csökken a népesség.  

Magyarországon 31 olyan járás van, ahol többen laktak 2011-ben, mint 2001-ben, miközben 25 

járásban a népesség több mint 10 százalékkal csökkent. A lakosságszám növekedése egyértelműen a 

főváros vonzáskörzetében jellemző, a nagyfokú népességfogyással jellemezhető térségek pedig az 

ország félreeső részein szétszórtan találhatók. 

Egyre többen élnek a főváros környékén 

Míg a ’70-es évek során a járások felében csökkent a népesség, az ezredfordulót követően minden 

gyarapodó járásra hét olyan jutott, ahol a lakosok száma fogyatkozik. Ennek hátterében két tényező 

azonosítható be egyértelműen. Az első ok az ország teljes lakosságának 1980 óta tartó folyamatos 

csökkenése. A másik pedig az, hogy a rendszerváltozást követő évtizedekben felerősödött a belső 

vándorlás  a társadalmi és gazdasági erőviszonyok átalakulásának hatására. A népesség belső 

átrendeződésének egyértelmű győztese a főváros vonzáskörzete, az itteni járások mai napig 

megőrizték vezető helyüket a népesedési rangsorban. Ilyenek többek között az Érdi, Pilisvörösvári, 

Budakeszi, Gödöllői, Szigetszentmiklósi járások, ahol a Budapestre történő beköltözés korlátozásának 

köszönhetően már a hatvanas évek eleje óta folyamatos a népesség gyarapodása. Ezekben a 

járásokban az évtizedek során egyedül az változott, honnan jönnek a beköltözők. A rendszerváltást 

megelőzően a bevándorlók az ország minden tájáról érkeztek, majd a kilencvenes években főként a 

főváros rovására gyarapodott Budapest szűkebb vonzáskörzete – a felerősödő szuburbanizációs 

folyamatoknak köszönhetően. Az ezredfordulót követően növekedett meg ismételten azok aránya, 

akik az ország más területéről érkeztek az agglomerációba. 

A főváros vonzáskörzetén kívül néhány vidék élt meg (kisebb mértékű) népességnövekedést. Ilyen az 

osztrák határ és a Balaton környéke, illetve néhány megyei jogú város köré szervezett járás (pl. 

Kecskeméti, Szegedi, Debreceni, Győri járások). 

A népességfogyással jellemezhető járások az ország egész területén megtalálhatók, többségükben a 

lakosság csökkenése már a hetvenes években elkezdődött. Ilyenek például a Letenyei, Lenti, Csornai 

vagy Vasvári járások a Dunántúlon, illetve a Tabi, Mezőkovácsházai, vagy Jánoshalmai járások az 

ország keleti felében. Akadnak azonban olyan térségek is, melyek a rendszerváltást megelőző évtized 

során még gyarapodtak, az ezredfordulót követően viszont már egyértelműen visszaesés volt rájuk 
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jellemző. Ez a demográfiai trend többségében olyan járásokat érint, melyek központja a 

rendszerváltást követő gazdasági szerkezetváltás során elvesztették korábbi foglalkoztatási súlyukat. 

Ezek közül a legsúlyosabb népességfogyás a Szolnoki, Szekszárdi, Zalaegerszegi és Veszprémi 

járásokban figyelhető meg. 

 
A népesség változása járásonként a 2001-es és a 2011-es népszámlálás között 

 

A gyarapodó és az elnéptelenedő Magyarország 

A gyarapodó és elnéptelenedő vidékeken belül jelentősek az eltérések abban, hogy milyen 

demográfiai tényezők határozzák meg a népességszám időbeli változását. Érdemes tehát a járások 

népességváltozását befolyásoló alapvető demográfiai tényezőket is behatóbban megvizsgálni. Ezek 

közül az első a természetes szaporodás, ami azt mutatja meg, hogy mennyivel születnek többen a 

térségben, mint ahányan meghalnak. A másik tényező a járásba érkező és onnan elvándorló lakosság 

különbségeként adódó vándorlási egyenleg. 

A legutóbbi két népszámlálás között a járások 60 százalékában (105 db), mindkét demográfiai 

tényező negatív: egyrészt a többen halnak meg, mint ahányan születnek, másrészt a járásból többen 

költöznek el, mint ahányan tartós letelepedési céllal érkeznek. Ezeken a helyeken a fiatalok 

elvándorlása és a magas halálozás miatt egyfajta negatív „demográfiai spirál” alakul ki, ami a 

korszerkezet fokozatos elöregedésével, az eltartottak arányának növekedésével és a munkakínálat 

minőségi romlásával jár együtt. Ilyen térségekben lakik az ország lakosságának 40 százaléka. 

http://osszkep.hu/wp-content/uploads/2017/05/DemografiaTerkep1.jpg
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A pozitív természetes szaporodással és migrációs többlettel jellemezhető járások száma a tízet sem 

éri el. Ezek egytől egyig a főváros vonzáskörzetében helyezkednek el, lakosaik száma 680 ezer fő, az 

ország teljes lakosságának 7 százaléka. Itt a fővárosba történő napi szintű ingázás lehetősége és a 

budapestinél alacsonyabb ingatlanárak billentik a vándorlási egyenleget a pozitív tartományba. 

Emellett a családalapítás előtt álló fiatal párok letelepedésével több gyermek születik. 

Az Összkép korábbi ’Térképen: az ingázók három Magyarországa’ című cikke azt mutatja be, hogyan 

formál különböző világokat az ingázás jelensége. Minden harmadik dolgozó ember nap mint nap 

elhagyja települését, hogy eljusson a munkahelyére, majd a munka végeztével hazatérjen. Ez alapján 

jól megragadható, hol is vannak az ország lüktető, ingázó vagy kimaradó térségei. 

A kedvezőbb életkörülményeket, több munkalehetőséget és fejlett szociális ellátórendszert biztosító 

agglomerációs térség a születéskor várható élettartam tekintetében is az élen jár, ami alacsonyabb 

halálozási rátát feltételez. 

Ugyancsak kevés járás tartozik abba a csoportba, ahol a természetes szaporodás pozitív ugyan, de a 

térség alacsony népességvonzó képessége és a beszűkült gazdasági viszonyok miatt megjelenő 

„taszító” hatások túlsúlya miatt a vándorlási egyenleg a negatív tartományba hajlik. Ezeket az ország 

keleti felén, Borsod-Abaúj-Zemplén és Szabolcs-Szatmár-Bereg megyékben találjuk (Encsi, 

Fehérgyarmati, Kisvárdai, illetve Záhonyi járások.) Ezekre a térségekre magas munkanélküliség és 

alacsony gazdasági aktivitás jellemző, a fiatalok elvándorlása miatt pedig a népesség elöregszik. 

  

 
A járások a népességváltozást meghatározó tényezők szerint 

http://osszkep.hu/2017/03/terkepen-az-ingazok-harom-magyarorszaga/
http://osszkep.hu/wp-content/uploads/2017/05/DemografiaTerkep2.jpg
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A beköltözők ellensúlya 

Az ország járásainak harmada tartozik abba a csoportba, ahol kevesebb a születés, mint a halálozás, 

ugyanakkor vándorlási többletről beszélhetünk. Attól függően, hogy a bevándorlás képes-e 

ellensúlyozni a természetes fogyást, a népességszám-változás iránya egyaránt lehet pozitív és 

negatív. A főváros esetében például az ezredforduló után a pozitív irányba billenő vándorlási 

egyenleg 2011-ig még nem volt képes ellensúlyozni a fogyás mértékét, míg néhány megyeszékhely 

köré szervezett járás (pl. Győri, Debreceni, Kecskeméti és Szegedi járások) esetében a gazdasági 

vonzóerő ellensúlyozza a születések alacsony számából fakadó természetes fogyást. Hasonló a 

helyzet néhány idegenforgalmi központ (pl. Keszthelyi, Siófoki és Hajdúszoboszlói járás), illetve az 

osztrák határhoz közeli járások esetében (pl. Mosonmagyaróvári, Soproni járások) is. Összesen 1,6 

millió ember (az ország lakosságának 17 százaléka) lakik kizárólag a bevándorlás miatt népesedő 

vidékeken. Ezek a térségek esélyesek a leginkább arra, hogy hosszú távon kedvező demográfiai 

pályára álljanak, és csatlakozzanak a fővárost övező járások azon csoportjához, ahol mindkét 

népesedési tényező pozitív irányba mutat. Ez akkor következhet be, ha a térségeknek sikerül olyan 

szociális és munkaerő-piaci viszonyokat teremtenie, melyek a családalapítás előtt álló fiatalabb 

korosztályok számára is kedvező perspektívát biztosítanak. Azaz, van jó munkahely, bölcsőde, óvoda 

és orvos. 

  

Eltérő kilátások 

Az ország lakosságának csökkenése a hosszú távú prognózisok szerint is folytatódni fog, ami tovább 

növeli a demográfiai különbségeket az ország különböző térségei között. A járások túlnyomó 

többségében tovább folytatódik a fiatalok elköltözése és a lakosság elöregedése, a beköltözők csak 

néhány térség esetében csillapítják vagy állítják meg a népességfogyást. Az előrejelzések szerint a 

fővároshoz közeli járások fognak tartósan gyarapodni, ahol a helyben maradó és beköltöző fiatalok 

gyerekvállalása összeadódik. 

A különböző demográfiai tényezők különböző térségi fejlődési pályákat jelölnek ki. A szerencsés 

helyeken egyszerre kell több lakás, park és út. A legtöbb térség sikere a vonzerőn múlik: jön-e 

befektető, költöznek-e új dolgozók a környékre. Ott pedig, ahol már masszív az elöregedés és az 

elnéptelenedés, a térségi viszonyok konszolidálásáról érdemes gondolkozni. Az eltérő munkaerő-piaci 

és szociális kihívásokkal szembesülő népességcsoportok (pl. nyugdíjasok, fiatal pályakezdők, inaktívak 

stb.) területi elhelyezkedésének előrejelzésével a szociálpolitika térségi kihívásait is jobban 

megérthetjük. Sok helyen hiába épül játszótér, csak az idősek otthonára és szép ravatalozóra van 

http://open-archive.rkk.hu:8080/jspui/bitstream/11155/1110/1/tagai_nepesseg_2015.pdf
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életszerű kereslet. Néhány gyarapodó térségben új óvodára és iskolára van szükség, sok helyen pedig 

az egyre tovább dolgozó emberek egészségügyi, szociális igényeire érdemes figyelni. 

 Az adatok forrása 

Az ábrázolt adatok a 2011-es népszámlálás végleges adattábláiból származnak, melyek a KSH 

Tájékoztató Adatbázisában, illetve a TeIR rendszerében egyaránt hozzáférhetők. 

A számításokhoz használt változók: 

–   A lakónépesség száma 2001, 2011 (fő) –   Élveszületések száma 2001–2011 (fő) –   Halálozások 

száma 2001–2011 (fő) –   Elvándorlások száma 2001–2011 (fő) –   Odavándorlók száma 2001–2011 

(fő) 

 Ábrázolt mutatók: 

 

 

  

http://statinfo.ksh.hu/Statinfo/themeSelector.jsp?&lang=hu
http://statinfo.ksh.hu/Statinfo/themeSelector.jsp?&lang=hu
http://www.teir.hu/
http://osszkep.hu/wp-content/uploads/2017/05/Kepletek_Demografia.jpg
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„Szeretünk itt lenni” – egy asztal, két üveg bor, három balatoni vendéglátós 

Orbán Dorottya 2017. augusztus 

Három vérbeli vendéglátóssal ültünk egy asztalhoz, hogy a balatoni vendéglátás lehetőségeiről, a 

szezonról, a munkaerőhiányól beszélgessünk. Nem is akárkikkel: Dobai András, a balatonfüredi 

Kredenc borbisztró és a Hello Tourist terasz tulajdonosa, Jónás György, a vászolyi Zománc Bisztrócska 

tulaja és Horváth Csongor, a zánkai Neked Főztem vezetője mesélt az Összképnek. Mindhárman a 

fővárosból költöztek a Balaton mellé, hisznek a minőségi gasztronómiában, és szeretik, amit 

csinálnak. 

Tavaly ugyanitt beszélgettünk a munkaerőhiányról. Mi változott azóta? 

Dobai András: A munkaerőhiány még nagyobb probléma, mint az előző évben. Nálunk jelenleg 

minden fejlesztés a munkaerőmegtartásnak és a munkahelyteremtésnek van alárendelve. Nem 

költünk marketingre, helyette ösztönzőkben gondolkodunk, a munkaerőre költünk. Ez egyébként 

egész évben probléma – valódi megoldást valószínűleg csak az fog jelenteni, ha a fizetések 

közelítenek majd az osztrák bérekhez, ami a magyar viszonyokat ismerve nem lesz könnyű. Habár, 

vannak előremutató jelek, az áfacsökkentés nagyon jó lépés volt és az is egyértelműen érezhető, 

hogy a gazdaságban több pénz van, többet költenek az emberek. 

 
Dobai András munka közben a Kredenc teraszán. Fotó: Kredenc facebook oldala 

 
 

https://www.facebook.com/kredencinn/?fref=ts
http://osszkep.hu/wp-content/uploads/2017/08/kredenc.jpg
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Ami még megoldást jelenthet, az a diákokban, az egyetemistákban rejlő potenciál. Ha van bennük 

kellő motiváció, akkor nagyon jó munkaerő lehet belőlük. Jó lenne, ha nem kellene minden 

vendéglátós munkakört szakképesítéshez kötni. Az élelmiszerbiztonság betartása nagyon fontos, de 

bizonyos munkaköröket betanított munkával is tökéletesen el lehet látni. 

Szerintem Magyarországon hamarosan ugyanaz fog bekövetkezni, mint Nyugat-Európában: a 

vendéglátás munkaköreit diákok vagy bevándorlók fogják átvenni. Nyugat-Európában a kelet-

európaiak töltik be ezeket az állásokat, nálunk pedig a diákok fogják. Ma már egyáltalán nem jellemző 

nyugaton sem, hogy több nyelvet beszélő, szakképzett pincérek dolgoznak az éttermekben, mint a 

20. században. 

Milyen volt az őszi-téli időszak? 

Jónás György: Az éttermem nem volt nyitva, idén fogom először megpróbálni, tartok is tőle. 

Szerintem a legnagyobb baj az, hogy az emberek felteszik maguknak a kérdést, hogy miért jöjjenek 

egyáltalán ide télen. Még mindig azt gondolják, hogy nyáron itt a Balaton, de azon kívül minek 

idejönni? Ezért inkább a városban maradnak – nem feltétlenül Budapesten, de többnyire mégis a 

fővárosban. Holott itt is el lehet tölteni egy hétvégét, hiszen akkor is elvannak, amikor júniusban 10°C 

van, ami néha előfordult az elmúlt években. Az is nyilvánvaló, hogy a kisgyerekes családok a gyerekek 

miatt nem jönnek el télen, mert a gyerekekkel nem tudnak mit csinálni, program híján nehezen lehet 

nekik is vonzóvá tenni a régiót a szezonon kívül. Azt gondolom, hogy a Balaton sosem lesz négy 

évszakos. A szezont ki lehet tolni október végéig, de novembertől februárig nagyjából mindenki 

túlélésre játszik. Télen mi is azért vagyunk nyitva, hogy megtartsuk a munkaerőt, meg hogy ne 

unatkozzunk. 

 
Zajlik az élet a Neked Főztem-ben. Fotó: Neked Főztem facebook oldala 

https://www.facebook.com/pg/Neked-F%C5%91ztem-Z%C3%A1nka-b%C3%BCf%C3%A9-gasztrokocsma-1002839026409758/about/
http://osszkep.hu/wp-content/uploads/2017/08/neked-főztem.jpg
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Horváth Csongor: Én ezt nem így látom. Az idei tél elég jól sikerült, mert befagyott a Balaton, volt 

miért idejönni. Kiderült, hogy az emberekben megvan a hajlandóság, hogy eljöjjenek télen is. Azt 

kellene települési, balatoni és régiós szinten megoldani, hogy legyen itt mit csinálni. Ez nem kizárólag 

a vendéglátósok feladata, hiszen mi egy bizonyos szolgáltatást nyújtunk, azoknak, akik egyébként itt 

töltik az idejüket. Olyan közös koncepció kell, ami túlmutat azon, hogy az idejövők nézzék a tavat. 

Nem hiszem, hogy önjelölt vendéglátósoknak kellene ezt a hátán vinni, mert nem tudunk olyan 

tömeges forgalmat bonyolítani. Az ember nem fog csak azért beülni a kocsiba december 

hetvenedikén a vízszintesen szakadó hóban eljönni a Balatonhoz, hogy egyen valami jót. 

A.: A Balaton körül valóban a Mindenszentek a fordulópont. Utána jön az adventi időszak, az nem a 

Balatonról szól. Január-februárban a legnehezebb, ilyenkor csak a hétvégiházasokkal és a 

gasztroturistákkal lehet valamennyire számolni. 

GY.: Jó, de ahhoz viszont sokan vagyunk, hogy belőlük éljünk meg. Pénzt keresni nem lehet télen. 

Vagy ti tudtok? 

A.: Én nem. 

Cs.: Én sem, de nekem elég az, hogy a munkaerőt megtartom. 

A.: Pontosan. Télen az a cél, hogy a személyzetet, beszállítókat ki tudjam fizetni. Én még azt sem 

bánom, ha a rezsit vagy a bérjellegű járulékokat bebukom. Ha a többi rendben van, én azt már 

elfogadhatónak tartom. 

CS.: Nekem sincsenek illúzióim azzal kapcsolatban, hogy a Balaton egyszer négy évszakos lesz és 

ugyanolyan forgalom lesz télen, mint nyáron. Azzal viszont mindenki kiegyezne szerintem, ha a téli 

időszak nullszaldós, és cserébe kiszámítható az üzlet. Tehát marad a személyzet és van valamennyi 

vendég. 

Most sincs nagy tömeg… 

GY.: Nincs, bizony. Július eleje van és alig vannak a strandokon. Az igazi nyár még nem kezdődött el, 

pedig tavaly ilyenkor már benne voltunk a szezonban. 

CS.: Ha valaki tudná, hogy ez mitől függ… 

A.: Szerintem július első hétvégéje után beindul. 

GY.: Lehet, de akkor a szezon szűk 5 hét… Húsvétkor vagy pünkösdkor jobban ment nálam az üzlet, 

mint eddig bármelyik nyári napon. 
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A.: Az első tavaszi napok nagy tömegeket tudnak megmozgatni – a téli bezártság után az emberek 

élvezik, hogy végre kiszabadulhatnak, süt a nap. Jól érzik magukat, alig várják, hogy 

költekezhessenek, hiszen utoljára karácsonykor költöttek nagyobbat. Ez is fontos mozgatórugó. 

Milyen változásokra lenne szükség? 

Cs.: Én a sarkalatos problémát a szálláshelyek hiányában látom. Zánka környékén legközelebb 

Füreden és Badacsonyban van olyan szállás, ami egész télen működik. Sok helyen még a házakat sem 

fűtik be, mert úgy érzik, nem éri meg nekik. Ha több szállás lenne, arra a vendéglátás is rá tudna 

kapcsolódni, régiós szinten pedig ki kell kitalálni, hogy milyen tevékenységeket érdemes 

megvalósítani. Ha a korcsolyázás ennyire népszerű, akkor legyen telente korcsolyapálya, vagy bármi, 

ami tetszik. Abban egyetértek, hogy a gyerekesek télen nagyon kiesnek ebből a körből, mert 

gyerekkel sokkal nehezebb itt programot csinálni. 

 
A Zománc Bisztrócska csapata. Fotó: zománcbisztrocska.hu 

GY.: Szerintem meg az a baj, hogy nincs itt semmi attrakció, ami tömegeket tudna vonzani. 

Hajdúszoboszlón a vendéglősök egész évben dübörögnek, mert ott van a hatalmas fürdő és 

aquapark. Tavaly nyáron háromszor annyi vendéget küldtem el, mint amennyit le tudtam ültetni. Ha 

meg háromszor akkora helyet nyitok, akkor mit csinálok télen? 

CS.: Nem aquapark, hanem kulturális programok kellenének. Az kiszámíthatóbbá tenné a forgalmat 

is, és ez mindenkinek jó lenne. Nincs itt színház, koncert telente. Mi mindannyian Budapestről 

költöztünk ide, élvezzük ezt a vidéki idillt egy darabig, de az, hogy választék híján mindig ugyanabba a 

http://zomancbisztrocska.hu/
http://osszkep.hu/wp-content/uploads/2017/08/1M8A0465-2_resize-800x524.jpg
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kocsmába kell járni, ugyanazt hallgatni, az nem elég. A vendégeink ugyanígy vannak ezzel. Ha több 

kulturális program lenne, akkor szívesen jönnének. 

Kredenc Borbisztró 

A balatonfüredi Kredenc Borbisztró családi vállalkozás, a tulajdonos házaspár, Dobai András és 

felesége régi álma volt egy ilyen vállalkozás elindítása. 2010-ben Budapestről a Balaton partjára 

költöztek és megnyitották a bisztrót. Azóta egész évben nyitva tartanak, a borokon és 

harapnivalókon kívül koncertekkel várják a vendégeket. A bisztró felett panziót működtetnek, és 

szintén az övék a Hello Tourist borterasz.  

A.: Füred ebből a szempontból kicsit jobb helyzetben van, itt van mondjuk a Vaszary Villa, nagyon jó 

kiállításokkal. A kultúrprogramok egyébként tényleg fontosak, főleg azért, hogy a város és a régió 

pozícionálja magát a turisták között. Nem feltétlenül hoznak annyi pluszvendéget, de hosszútávon 

formálják egy település, egy régió arculatát. Egy nemzetközi szintű komolyzenei koncert például 

nagyon megmozgatná az embereket. 

GY.: Az is jó lenne, ha a Budapestre érkező külföldieket idehoznák. Még nem divat, hogy az utazási 

irodák Balatonra szervezzenek pár napot, pedig közel van, s a főváros mellett az országnak egy 

teljesen más arcát is láthatnák. 

A.: Szerintem az utazási irodák szervezte utak már idejétmúltak. Az emberek egyre inkább szeretik 

maguk felfedezni a helyeket. Online jelenlét, trendi kommunikáció kell és érdekes, figyelemkeltő 

kampányok, hogy egy-egy régiót vonzóvá tegyünk. Szerintem a Balaton nagyon jó úton halad efelé, 

de tény, hogy egyelőre nagyrészt a nyári időszakra korlátozódik a forgalom. 5 évvel ezelőtt bolondnak 

néztek volna bennünket, ha arra panaszkodunk, hogy télen nincs elég vendég. Hát persze, hogy nincs 

vendég – lett volna a válasz. Remélem, hogy 5 év múlva az lesz a válasz, hogy persze, hogy van 

vendég. 

Korábban mindannyian a fővárosban foglalkoztatok vendéglátással, onnan jöttetek a Balatonhoz. 

Hogyan fogadják az új helyeket az itt élők? 

CS.: Évről-évre változik, tavaly még azt mondtam volna, hogy nem igazán örülnek az étteremnek, de 

most már szerintem elfogadják. 

GY.: Nem könnyű beilleszkedni. Mindannyiunknak elég jelentős mennyiségű helyi alapanyagra lenne 

szüksége, de nagyon kevés van ilyenből. Balatoni bort árusítunk, és ugyanígy megvennénk a helyi 

hústerméket, a zöldséget, a sajtot, de kevés helyi termelőt lehet találni, holott igény bőven lenne rá. 

A másik probléma, hogy sokan nem is akarnak ide nagyobb forgalmat, pedig akkor a 

munkalehetőségből is több lenne. 
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Zománc Bisztrócska 

2016-ban, a régi kocsma helyén nyílt meg a vászolyi Zománc Bisztrócska Jónás György vezetésével. A 

bisztró igazi magyaros, házias ételeket kínál, piros lábasban – semmi fine dining, csak egyszerű, de 

minőségi fogások. Az első télen még nem voltak nyitva, idén vágnak bele az első egész éves 

nyitvatartással. 

A.: Nehéz az ő fejükkel gondolkodni, mert mi vendéglátósok nagyon máshogy működünk. Nyáron 

beleőrülünk a munkába, télen beleőrülünk a semmibe. Azt azért nem mondanám, hogy az itt élőknek 

nincs igénye a jóra, mert többek között belőlük élek, élünk. Azt is fel kell ismerni, hogy mindhárman 

rétegigényeknek szólunk. Üzleti alapon működünk, próbálkozni kell, csinálni kell. 

Miért érdemes csinálni? 

A.: Mert jó, mert ezt szeretjük. 

CS.: Született vendéglátósok vagyunk, akkor is szeretjük ezt csinálni, ha panaszkodunk. 

Neked Főztem 

2015-ben nyitott meg a zánkai Neked Főztem strandbüfé, majd egy évvel később gasztrokocsma 

követte az elődöt. A tulajdonos házaspár, Horváth Orsolya és férje Csongor (egyben az étterem séfje) 

szintén a fővárosból költöztek a Balatonhoz, hogy kicsit felpezsdítsék a balatoni 

strandgasztronómiát. Egész évben nyitva vannak. 

GY.: Jó itt. A személyes kapcsolatok fontosak az ember életében. Mi hárman nagyon összetartunk, a 

Zománcban Hello Tourist söralátét van [szerk.: a Kredenc mellett, szintén Dobai András borterasza], 

ha találok egy jó beszállítót, akkor elküldöm Csongorhoz, ha nincs az éttermében hely, akkor a 

vendéget átküldi hozzám. Nem a bor miatt jövök a Kredencbe, mert máshol is megkapom ugyanezt. 

Az én éttermembe is úgy járnak a vendégek, hogy engem, a barátaikat, az ismerős arcokat keresik. A 

fővárosban bizonyos szempontból könnyebb lenne, mert ugyanennyi munkával kétszer ennyit 

kereshetnénk, és lássuk be, vendéglátósként szeretjük számolni a pénzt. De mégis, ha most bárki 

garantálna egy helyet Budapesten, ahol én ugyanezt az éttermet vihetném, és nagyobb, fix forgalom 

lenne, akkor sem kérnék belőle, mert szeretek itt lenni. 
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A mohácsi vereségről – másképpen 

Benkő Tibor 2017. október 

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 

közelsége ellenére sem működött kevésbé hatékonyan, mint a megelőző évtizedekben. 

http://osszkep.hu/wp-content/uploads/2017/10/800px-Than_Mór_Mohácsi_csata.jpg
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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. 

 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. 
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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. 

http://osszkep.hu/wp-content/uploads/2017/10/Battle_of_Mohacs_1526_Székely-Bertalan.png
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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. 

 

http://osszkep.hu/wp-content/uploads/2017/10/Képkivágás.png
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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. 
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A mohácsi csata egy 16. századi török miniatúrán. Fotó: wikipédia 

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. 

http://osszkep.hu/wp-content/uploads/2017/10/Battle_of_Mohács_Turkish_miniature_egy-16.-századi-török-miniatúrán.jpg
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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 

Hobot Péter Bence 2017. november 

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. 

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. 

http://osszkep.hu/wp-content/uploads/2017/11/foatlag.jpg
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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 

http://www.turisztikaitanulmanyok.hu/2017/07/17/megjelent-turisztikai-es-videkfejlesztesi-tanulmanyok-2-evfolyam-1-szama-2/
http://tet.rkk.hu/index.php/TeT/article/view/2898
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feltérképezésével tették mérhetővé: képzettség, internethasználat, népességváltozás, öregedés, 

vándorlás, helyi politika, felsőfokú oktatás, színházak, kultúra, eltartottság, közoktatás és 

közegészségügy. 

 
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 

http://osszkep.hu/wp-content/uploads/2017/11/TT-tőke-típusok.jpg
http://osszkep.hu/wp-content/uploads/2017/11/materialis.jpg
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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 

 

http://osszkep.hu/wp-content/uploads/2017/11/immaterialis.jpg
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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 Dél-

Somogyban 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. 

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 felálított 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 

http://osszkep.hu/wp-content/uploads/2017/11/foatlagalsofelso.jpg
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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? 

Pálinkás Ervin 2017. november 

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 negyede-ötöde. 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. 

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. 

http://ec.europa.eu/eurostat/tgm/table.do?tab=table&init=1&language=en&pcode=tec00114&plugin=1
http://ec.europa.eu/eurostat/tgm/table.do?tab=table&init=1&language=en&pcode=tec00114&plugin=1
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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. 

  

http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/File:Median_gross_hourly_earnings,_all_employees_(excluding_apprentices),_2014_YB17.png
http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/File:Median_gross_hourly_earnings,_all_employees_(excluding_apprentices),_2014_YB17.png
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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. 

http://osszkep.hu/2017/11/magyar-koltsegvetes-veget-ert-a-guzsba-kotve-tancolas/
http://osszkep.hu/2015/10/bolenyek-rokak-gazellak-a-magyar-vallalkozasok-tovabblepesenek-korlatai/
http://osszkep.hu/2017/02/lehet-hogy-a-magyar-vallalkozok-vilaga-tul-van-a-depresszion-egy-felmeres-eredmenyei/
http://osszkep.hu/2017/03/magyarorszag-a-vilag-egyik-legnyitottabb-orszaga/
http://osszkep.hu/2017/10/magyarorszag-az-export-mennyiseget-es-osszetetelet-tekintve-is-a-vilag-elvonalaban-van/
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A korábbi Egyesült Izzó (ma GE) üzeme – Forrás: retronom.hu 

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 

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. 

http://osszkep.hu/2016/06/kornai-janos-indulatos-ropirata-az-eros-piacgazdasaghoz-vezeto-utrol-1989-ben/
http://osszkep.hu/2015/07/valtofutas-olomsullyal-miert-voltak-nehezek-a-rendszervaltas-elso-evei/
http://osszkep.hu/wp-content/uploads/2017/11/Egyesult_izzo.jpg
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Az egykori szekszárdi húsüzem – Forrás: mapio.net 

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. A 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. 

http://osszkep.hu/2015/10/megdobbento-vallomas-egy-epitoipari-vallalkozotol/
http://osszkep.hu/wp-content/uploads/2017/11/szekszárd-husipar.jpg
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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, 

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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Mitől lehetne háború helyett harci játék a parlamenti választás? 

Szepesi Balázs 2018. április  

A választásnak vége, indulat volt benne elég. Gondolkozzunk el, mit tehetünk azért, hogy a következő 

választás vibrálással teli ünnep lehessen a harag pár hete helyett. 

Az idei parlamenti választás eltér a megszokottaktól: nézők nincsenek, mindenki a küzdőtéren 

mozog. Sehol sem látjuk az elemzőket, csendesek a jelölteket céljaikról faggató szervezetek, a 

tervezett adók és támogatások alapján mérlegelő érdekcsoportok. Egymással párhuzamos valóságok 

vannak, ezek alapján dől el vasárnap, kik vezetik majd az országot. 

A politika elemzésében a harctéri szimbolika régóta megszokott. Mindenhol gyakori, hogy offenzívák, 

csaták, frontok jelennek meg a választási hírekben. Ilyen fogalmakat használnak a média stratégiai 

elemzései, amelyek a választásokat fotelből figyelő közönség számára magyarázzák el, mi is történik – 

hasonlóan a focimeccs szünetében a gólokhoz vezető taktikát bemutató animációkhoz. Ilyen 

kommentátorok most nincsenek. 

A kilencvenes évek kilencven százalékban egyetértő, hosszú éjszakai műsorokban vitatkozó 

szakpolitikusaival sem találkozunk. Kihalóban lévő fajnak számítanak, mint a politikamániások, akik a 

választást gladiátorok harcaként szórakozzák végig, keresik más politikai elkötelezettségű barátaik 

társaságát a jóízű vitákért. A választási hevület megmaradt, de kikopott belőle a játékosság öröme, a 

közügyek közös szeretetének kedélyessége. 

 
Forrás: telepesek.hu 

Csak a régi szép idők hiányoznak? Milyen is volt, amikor az emberek még újságot olvastak, 

beszélgettek, a fiatalok személyesen ismerkedtek és az utazók megkérdeztek valakit az utcán, amikor 

http://www.telepesek.hu/havi_17apr.html
http://osszkep.hu/wp-content/uploads/2018/04/NAgytakaritas.jpg


  

 
 

150 

nem tudták merre kell menni. Elmúlt, más és jól működik helyette, de azért hiányzik az a régi, mint a 

fiatalkor. 

Azonban a régi idők hangulatánál többet veszítünk ezzel a modern erőjátékkal. 

 Hiányzik a közös értelmezési keret, ami alapján el tudjuk fogadni, ha nem úgy alakulnak a 

dolgok, ahogy mi szeretnénk. 

 Habár mindig inkább az érzelmek határozták meg a politikai döntéseket, mégis fontos, hogy 

legyen a döntésnek egy racionális – azaz vitára érdemes része. 

 A választás adta a keretet annak a népi ceremóniának, hogy számot vessünk az ország elmúlt 

négy évével és átgondoljuk, miről szól a következő időszak – mint az óév és az újév a 

magánéletben. 

 A választási küzdelmek során a ’de’ szócska előtti és az ’abban egyetértünk, hogy’ utáni 

kötelezően kitöltendő rész a nemzeti konszenzus megfogalmazásának fontos mozzanata. 

 A választási harc szépsége tette a közügyeket vonzóvá és érdekessé, ami fontos, hogy az 

emberek bele akarjanak szólni a köz ügyeibe. Meg azért is, hogy minél több tehetséges és 

elhivatott ember számára vonzó legyen a politikai szerepvállalás. 

A választások előtti időszak általában, ha kemény is, de a közösséget egybekovácsoló szertartás. Ez 

most nem volt így. Az is lehet, hogy régen sem, csak szebbre festi a múltat a jóra vágyó emlékezés. 

Miért feszül szét minden? Mitől lehetne háború helyett harci játék a parlamenti választás? 

A közösség esett szét? – NEM 

A vita, a veszekedés akkor nem fajul el, ha meg akarunk egyezni. Lehet, hogy olyan helyzetbe került 

az ország, hogy az egyik és a másik fele között nincs semmi közös? Társadalmunk eléggé sokfelé 

töredezett, azonban nem vált szét egymástól a békénél többet nem váró különálló részekre: hasonló 

életű és a hátterű emberek gondolkoznak eltérően a politikáról. Sok komoly kérdésben áll komoly 

dilemma előtt az ország, azonban ezek az ügyek egyáltalán nem állnak össze olyan egymást kizáró 

jövőkké, mint István és Koppány idején. 

A politika működése szakít szét? – NEM 

Most erősen szembe megyek az árral, hiszen a legtöbben meg vannak győződve arról, hogy a másik 

oldal politikusai miatt fajult el így a helyzet. Ők szítják a feszültséget, ők nem képesek tisztességesen 

viselkedni, ők azok, akik a legalapvetőbb értékeket is lábbal tiporják. A küzdelem hevében nehéz 

mást gondolni, azonban egy lépést hátra lépve inkább úgy tűnik, hogy a politikusok a mostani 

kampányban is úgy viselkednek, mint ahogy ez a politikában megszokott. 
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A választási kampányok nem a meggyőzésről szólnak, hanem arról, hogy az embereket rávegyék, 

hogy elmenjenek szavazni. Ez valószínű mindig így volt, a politikatudomány pedig hetven éve tudja. 

Egy, az 1948-es amerikai választást vizsgáló kutatás tárta fel, hogy a korábban máshova szavazók 

átcsábítását célzó kampányüzenetek nem működnek. Ugyanez a kutatás mutatatta meg, hogy egy 

ember ismeretségi körét vizsgálva meglepően pontosan jelezhető előre, hogyan fog valaki szavazni – 

még akkor, amikor az illető még azt gondolja, hogy nem döntött. 

Az is jól dokumentált empirikus tény, hogy a szavazókat jobban mozgósítja az a politikus, aki radikális 

álláspontot képvisel megosztó, szimbolikus kérdésekben, mint az, aki egzisztenciális kérdésekben 

foglal el a többség véleményére hajazó álláspontot. A kampányok kulcskérdése ezért az, hogyan lehet 

minél több embert mozgósító ügyet találni és azt a témát a választások kulcskérdésévé tenni. 

A saját ügyek minél erősebb képviselete és a minél hatásosabb mozgósítás. Ez az alapképlet – ami 

persze sokkal erősebben működik, amikor a csatornát nem a mindenkihez szóló tévék és újságok 

jelentik, hanem az egyes célcsoportok, sőt személyes jellemzői alapján egyes egyének célzott elérését 

lehetővé tévő internet. 

Hogy ez a stratégia bedarálja a vitákat, növeli a feszültséget, gyengíti a közösségi összetartozást? 

Igen. Ugyanúgy, ahogy a turizmus fel akarja falni a várost, ahogy a vállalkozások ki akarják iktatni a 

felemelkedésüket lehetővé tévő versenyt. Ez a demokratikus politika alaptermészete. 

Mégis van egy mágikus erő, ami fenntartja a versenyt és küzdelemmé csendesíti a hatalmi harcot. 

Ezek azok az intézmények, amelyeket a közösség egyben tartásában érdekelt szereplők tartanak 

életben: 

 a kiszámítható gazdasági működés feltételeit fontosnak tartó tulajdonosok; 

 a közgondolkozást meghatározó országos médiumok és a közügyek tekintélyes 

véleményvezérei; 

 a politikai törésvonalaktól függetlenül szerveződő közügyeket képviselő civil szféra. 

Ezek a szereplők szorítják mederbe a saját logikája szerint működő politikai harcot. Azonban nálunk 

vékonyak a gátak, sok helyen sodorta, sodorja őket az ár. 

http://press.uchicago.edu/ucp/books/book/chicago/V/bo3616092.html
http://www.jstor.org/stable/1956436?origin=crossref&seq=1#page_scan_tab_contents
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forrás: telepesek.hu 

  A politikát kordában tartani hivatott szereplők gyengék? – IGEN 

A vállalkozások tulajdonosai abban érdekeltek, hogy hektikus kilengések ne zavarják meg az 

üzletmenetet – és általában meg is van a hatalmuk érdekeik képviseletére. A magyar közügyekben 

azonban a hazai tulajdonosi kör befolyása, csillapító ereje gyenge. A működő vagyonok vagy külföldi 

kézben vannak, vagy a politika teremtette őket vagy elaprózottak. 

 A gazdaság jelentős részének tulajdonosai nem ülnek Magyarországon. A magyar 

fiókvállalatot a cég és anyaországa globális ereje védi meg és az a fontos, hogy az országot 

jelképező excel mezőbe megfelelő számot írhassanak. 

 A hazai vállalkozások jelentős részében pedig erős politikai segítséggel történt a 

tulajdonszerzés. A magyar demokrácia 28 évéből nem tudunk olyan szakaszt kiragadni, 

amikor a legjelentősebb vagyongyarapodások nem az állami döntések eredményei lettek 

volna. Ezek nyertesei nem terelgetői, hanem szereplői a politikai folyamatoknak. 

 A gazdaság nagy részét kitevő kis és középvállalkozói kör pedig elaprózott. Magát 

megszervezni nem tudja, inkább tart a mindenkori államtól, megalkuszik vele, minthogy 

korlátokat szabna neki. 

A civil szektor működése hasonló. A legprofesszionálisabb szervezetei multinacionális hálózatok hazai 

fiókjai, nagy hazai szereplőinek jelentős része a hatalom tevőleges segítségével erősödött meg. A 

kicsik pedig kicsik. A szektor erejét csökkenti az is, hogy nagyrészt állami, önkormányzati 

támogatásából működnek a civil projektek, hiszen Magyarországon még nem alakult még ki az a 

szokás, hogy pénzt adnánk a számunkra szimpatikus szervezeteknek. 

http://www.telepesek.hu/havi_15marc.html
http://osszkep.hu/2015/11/eros-a-sodras-a-vallalkozoi-tisztessegrol-es-ervenyesulesrol/
http://osszkep.hu/2015/11/eros-a-sodras-a-vallalkozoi-tisztessegrol-es-ervenyesulesrol/
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A médiában sikeresen működtethető üzleti modell alig akad, a tulajdonosok számára az orgánumok 

legnagyobb értéke az általuk elérhető politikai befolyás. A tudást képviselők tekintélye romokban: az 

értelmiségiek lényegében nehézkes céhes viszonyok között működő kisiparosokká lettek, szellemi 

nagyságaink megbecsülésének kulcsa a kereskedelmi televízió vagy a külföldi elismerés. 

Magunkból kell kiizzadnunk  

Nem nagyon kellett a politikának lebontani a céljai elérését korlátozó gazdasági, civil, szellemi 

akadályokat, mert azok igazából ott sincsenek. Az uniós csatlakozásig a nyugati elvárásoknak való 

megfelelés kényszere szorította a politikát, hogy úgy csináljon, mintha a fékek és ellensúlyok finom 

rendszere működne. A csatlakozással ez a kényszer elmúlt, nem kell szebbnek látszanunk annál, 

amilyenek vagyunk. 

Magunkból kell kiizzadnunk azokat a korlátokat, amelyek megszelídítik az erő-ellenerő, csapás-

ellencsapás logikáját, a feszültséget a végletekig fokozó politikai működést. Nem reménytelen ez, 

csak nehéz. A megoldáshoz vezető út egyik első lépcsője, hogy a megoldást ne ott keressük, ahol a 

problémát látjuk: önmagát nem a politika fogja korlátozni. 

Kis polgári tettek sorozatára van szükség. Ezek hozhatják létre a gazdasági, társadalmi érdekek 

hatásos képviselőit – azokat, akik a mindennapi életünkhöz kötődő ügyekben lépnek fel határozott 

pragmatikussággal a gyerekekért, a környezetért, az elesettekért. Ezekből jöhetnek létre a magyar 

valóság működését és a továbblépési lehetőségeket feltáró szellemi műhelyek. Ezek hozhatják létre 

azokat a tekintélyeket, teremthetik meg azt a kultúrát, ami a saját törvényszerűségei szerint működő 

hatalomért folyó háborúkat harci játékká szelídíthetik. 

A választásnak vége, indulat volt benne elég. Gondolkozzunk el, mit tehetünk saját köreinkben azért, 

hogy a következő választás vibrálással teli ünnep lehessen a harag pár hete helyett. 

 

  

http://osszkep.hu/2017/12/az-online-media-a-tulelesert-kuzd-beszelgetes-dudas-gergellyel-indexen-tul-politisen-innen/
http://osszkep.hu/2018/01/ertelmisegi-let/
http://osszkep.hu/2018/01/az-elitunk-olyan-amilyenek-mi-vagyunk-interju-kristof-luca-elitkutatoval/
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Ne reformáld – tiszteld és engedd szabadon! – Hogyan erősödhet meg a 
Vállalkozó Magyarország? 

Szepesi Balázs, Tóth Kinga 2018. június 

A magyar gazdaságról szóló álmok a kis és középvállalkozásokra épülő felzárkózásról szólnak, míg a 

valóság mindig a külföldi működő tőkére épülő, a globális termelési láncokba bekacsolódó 

beruházásoknál köt ki. A vállalkozások témáját mindenki szereti, de nehéz ezt a szeretetet 

cselekvésre váltani. A Vállalkozó Magyarország koncepciója arra fókuszál, hogyan lehetne ezen 

változtatni. 

El kell szakadni a szokásos gondolati keretektől  

A hagyományos megközelítés arra épül, hogy azért kell növelni a kicsi cégek súlyát, erejét a 

gazdaságban, mert ettől gazdagabbak leszünk. Ennek érdekében azt keressük, milyen a tőkét, a 

munkaerőt és a technológiát érintő beavatkozásokkal lehetne elérni, hogy a kis- és 

középvállalkozások gazdasági teljesítménye javuljon. Ez a megközelítés szinte mindegyik pontján 

erősen megkérdőjelezhető: 

 A vállalkozások prosperitása sokkal inkább függ az intézményi és társadalmi környezettől, 

mint a rendelkezésre álló tőkétől, munkaerőtől és technológiáktól. 

 A vállalkozások helyzetén nem kívülről adott receptek segíthetnek, hanem maguk a 

vállalkozók. 

És ami a legfontosabb: 

 A vállalkozások megerősítésének fő célja nem a GDP növelése, hanem egy jobb működésű és 

szerkezetű gazdaság, illetve – és ez talán még fontosabb is – egy jobban működő társadalom 

kialakítása. 

 A Vállalkozó Magyarország koncepciója szerint nem a kkv-szektor fejlesztésére van szükség a 

gazdasági növekedés intenzifikálása érdekében, hanem a vállalkozói működés lehetőségeinek és 

megbecsültségének megerősítésére, hogy jobban működjenek közösségeink, hogy a gazdaság 

formálásában nagyobb szerepe legyen a hazai szándékoknak. 

Ebből a koncepcióból sok minden következik. Egyrészt arra van szükség, hogy átalakítandó gazdasági 

szektor helyett meghatározó társadalomszervező erőként nézzünk a vállalkozók világára. Ehhez viták 

és kutatások kellenek. Másrészt érdemes újragondolnunk a vállalkozásokkal kapcsolatos támogató 

cselekvések alaplogikáját. Ehhez céljaiban és megközelítésében új stratégiára van szükség. 
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Forrás: pixabay.com 

 

 

Mit tudunk és mit nem tudunk a Vállalkozó Magyarországról? 

A Vállalkozó Magyarország működéséről sokat tudunk.  Valamennyire értjük a vállalkozói működést, 

látjuk a vállalkozói világ sajátosságait és sokszínűségét. Vannak ismereteink az intézményi 

környezetről. Van tudásunk arról, a vállalkozók hogyan gondolkoznak a lehetőségekről, a 

tisztességről. Sokat tudunk a továbblépés korlátairól és arról, hogyan látják a gazdaság szereplői saját 

helyzetüket. Tíz éve a magyar kapitalizmus állapotát vizsgáltuk. Az akkori eredmények közül sok ma is 

érvényes: az erő és a bizalom a vállalkozások működését meghatározó fő tényező. 

http://osszkep.hu/2018/03/kolcsonosseg-kikenyszerites-korkoros-vedelem-az-uzleti-kapcsolatok-alapjait-tarja-fel-a-hetfa-uj-elemzese/
http://osszkep.hu/2018/03/kolcsonosseg-kikenyszerites-korkoros-vedelem-az-uzleti-kapcsolatok-alapjait-tarja-fel-a-hetfa-uj-elemzese/
http://osszkep.hu/2015/10/megdobbento-vallomas-egy-epitoipari-vallalkozotol/
http://osszkep.hu/2015/11/eros-a-sodras-a-vallalkozoi-tisztessegrol-es-ervenyesulesrol/
http://osszkep.hu/2015/10/indulj-el-egy-uton-a-tovabblepok-kulcsszereperol/
http://osszkep.hu/2017/02/lehet-hogy-a-magyar-vallalkozok-vilaga-tul-van-a-depresszion-egy-felmeres-eredmenyei/
http://osszkep.hu/2017/02/lehet-hogy-a-magyar-vallalkozok-vilaga-tul-van-a-depresszion-egy-felmeres-eredmenyei/
http://osszkep.hu/wp-content/uploads/2018/06/adult-1866533_1920.jpg
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A következőket írtuk Jelentés a Magyarországi Kapitalizmus állapotáról című könyvben: 

Kapitalizmusunk arcos kapitalizmus.  […] A személyes kapcsolatok felértékelődésének egyik fő oka, 

hogy az állami és a piaci intézmények csak részben kínálnak megfelelő garanciákat a vállalkozások 

közötti megállapodások betartásának biztosításához. 

Gazdaságunk arcélére árnyékot vet, hogy a teljesítmény mellett az üzleti alkuk során felmutatott erő 

is jelentősen befolyásolja a vállalkozások sikerét: nem elég az értékteremtő képesség, a pozíciókat is 

meg kell tudni védeni.  

A vállalkozók személyes hitelükkel, arcukkal pótolják az intézményrendszer hiányosságait. Erős piaci 

garanciák, állami szerződéskikényszerítés híján a gazdaság főszereplőinek hírnevére, 

telefonkönyvére épül a bizalom infrastruktúrája a magyar kapitalizmusban.  

Mi történt azóta? Tudjuk, hogy a vállalkozások kedvezőnek találják a helyzetet és optimistán 

gondolkoznak a jövőről, azonban azt is látjuk, hogy gazdasági teljesítményük még most is jelentősen 

elmarad a visegrádi országok átlagától. 

Azonban sok elem még hiányzik a kirakóból, és még nem illesztettük egybe a darabokat. Keveset 

tudunk arról, hogyan szerzik információikat, hogyan hozzák döntéseiket a vállalkozók. Nem látjuk 

pontosan, kiben miért bíznak meg, mit tesznek azért, hogy jobb pozícióból tárgyaljanak az üzleti 

alkukban.  Ugyancsak több figyelmet érdemelne, hogy milyen értékek, célok mozgatják őket, hogyan 

akarják formálni a világot, hogyan szervezik együttműködéseiket, hova akarnak eljutni a következő 

években. 

Fel kell tárni, hogyan is működik, milyen is lehet a Vállalkozó Magyarország. Vállalkozóknak és az őket 

segítő szervezőknek, elemzőknek együtt kell összerakni képet.  Ezzel a cikkel egy olyan munkát 

kezdünk meg, melynek célja, hogy bemutassa: mi a jelentősége a Vállalkozó Magyarországnak, 

hogyan működik és ki mit tehet azért, hogy megerősödhessen. Vitákra, feltáró kutatásokra, a 

vállalkozáspolitika kereteinek átgondolására van szükség – ebbe vágunk most bele, ehhez keressük az 

együttműködő partnereket. 

  

http://hetfa.hu/wp-content/uploads/2010/09/KapitalizmusJelentes2008.pdf
http://osszkep.hu/2017/02/lehet-hogy-a-magyar-vallalkozok-vilaga-tul-van-a-depresszion-egy-felmeres-eredmenyei/
http://osszkep.hu/2017/02/lehet-hogy-a-magyar-vallalkozok-vilaga-tul-van-a-depresszion-egy-felmeres-eredmenyei/
http://osszkep.hu/2015/10/bolenyek-rokak-gazellak-a-magyar-vallalkozasok-tovabblepesenek-korlatai/
http://osszkep.hu/2015/10/bolenyek-rokak-gazellak-a-magyar-vallalkozasok-tovabblepesenek-korlatai/


  

 
 

157 

Jól van, de erőtlen a Vállalkozó Magyarország  

Magyarországon vállalkozónak félmillió ember tekinthető, ők adnak munkát az alkalmazottak 

többségének. Ez európai összevetésben is jelentős teljesítmény. Azonban ha a szektor gazdasági 

súlyát nézzük, a kisvállalkozások hozzáadott értékből való részesedése Magyarországon alacsonyabb, 

mint az EU-átlag – és ez az arány csökken. 

Eközben a magyar vállalkozók többsége úgy látja, hogy helyzetük javult és javulni fog. Cégüket 

versenyképesebbnek érzik a konkurenciánál, habár az érvényesíthető haszonkulccsal nem 

elégedettek. 

Méretében jelentős és optimista a vállalkozói világ, azonban gazdasági súlya gyenge és a kedvező 

gazdasági helyzet ellenére nem erősödik. 

Ha a foglalkoztatási statisztikákat nézzük, 2017-ben 457 ezren voltak azok, akik nem 

alkalmazottként, hanem vállalkozáshoz kötődően (egyéni/társas vállalkozóként, szövetkezeti tagként 

vagy segítő családtagként) dolgoztak – ez az összes foglalkoztatott tíz százaléka. 2015-ben az 

alkalmazottak 70 százaléka dolgozott kis- és középvállalatnál, ez 4 százalékkal több, mint az EU átlag. 

Ha a hozzáadott értéket nézzük, a hazai kisvállalkozások részesedése 53 százalék – 4 százalékkal 

kevesebb, mint az Uniós átlag.  Mindkét érték csökkent a 2010-es számokhoz képest. 

Az elmúlt évtizedeket végignézve tiszteletreméltó listát állíthatunk össze a vállalkozások üzleti 

környezetének jobbítására, finanszírozásának, technológiai hátterének javítására törekvő 

erőfeszítésekből.  Hiába a nemzetközi mércével is jelentős fejlesztési támogatások, hiába a jelentős 

adócsökkentések, a vállalkozói világ pozíciója a nagyvállalatokéhoz képest nem javul.  Ennek fő oka 

az, hogy a gazdaságpolitikai előnyökért folytatott versenyben a nagyobb cégek pozíciója gyakran 

erősebb. 

http://osszkep.hu/2017/02/lehet-hogy-a-magyar-vallalkozok-vilaga-tul-van-a-depresszion-egy-felmeres-eredmenyei/
https://www.ksh.hu/docs/hun/xstadat/xstadat_eves/i_qlf036.html
http://ec.europa.eu/eurostat/tgm/table.do?tab=table&init=1&language=en&pcode=tin00148&plugin=1
http://ec.europa.eu/eurostat/tgm/table.do?tab=table&init=1&language=en&pcode=tin00147&plugin=1
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Forrás: pixabay.com 

A nagyvállalati kör hatékonyságánál fogva kecsegtető eredményeket tud ígérni a 

gazdaságpolitikának, a lobbiereje is megvan, hogy jól pozícionálja javaslatait. A különböző országok 

adórendszereinek előnyeit is sokkal könnyebben használja ki egy nagyobb, főleg egy globálisan 

szerveződő cég, mint egy kisvállalat. 

Mi korlátozza a vállalkozáspolitika eredményességét? 

A vállalkozások támogatásának pozitív hatásai sokszor más szereplőknél csapódnak le. Érdemes 

lenne megvizsgálni, hogy 100 forint kkv-knak szánt támogatásból mennyi köt ki a fejlesztést 

finanszírozó banknál, mennyi az új gép vagy szoftver szállítójánál, mennyi a pályázatírónál, mennyi a 

cég termékeinek vásárlóinál. Az is izgalmas kérdés, hogy a programok kialakítása során az előbb 

felsorolt szereplők melyike milyen aktívan és milyen sikeresen képes érvényesíteni érdekeit. 

Ne felejtsük el azt se, hogy a kisvállalkozások intenzív támogatása részben annak a következménye, 

hogy az Unió a vállalkozások állami segítését erősen korlátozza – azonban a kisvállalati kör esetében 

az a korlátozás jóval gyengébb. Ezért gyakori, hogy a nagyobb gazdasági szereplők a hozzájuk 

kapcsolódó kkv-kon keresztül kaphatnak támogatást az államtól. 

A deklarált céljában a vállalkozások fejlesztésére törekvő tevékenységek közül sok valójában a 

gazdasági környezet kedvezőtlen elemeit korrigálja. Részben arra alapozva alakult ki 

Magyarországon a fejlesztési támogatások rendszere,  hogy a bankok a vállalkozások hitelképességi 

korlátai miatt nem biztosítottak elégséges finanszírozást a szektornak. 

http://osszkep.hu/wp-content/uploads/2018/06/woodworker-101251_1920.jpg
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A különböző méretű szereplők gazdaságpolitikára gyakorolt hatása ugyanolyan egyértelmű és 

kérlelhetetlen, mint a vállalkozások közötti alkuk rendszere: a jobb pozícióban lévő szereplő többet 

tud elérni. Ezen lehet finomítani, de az erőviszonyok határozzák meg a gazdaság írott és íratlan 

játékszabályait. Amíg a vállalkozói világ gyenge, addig a támogatásért, szabályozásért folyó 

küzdelemben sem tud felül kerekedni. 

Meg kell találni, mit kínálnak a kis hazai cégek a gazdasági hozzáadott értéken kívül, és olyan 

megközelítést kell kidolgozni, ami nem megreformálni akarja ezt a világot, hanem hagyni és segíteni, 

hogy megtalálja saját útjait és létrehozza saját intézményeit – erre épül a Vállalkozó Magyarország 

koncepciója. 

A pénz az üzemanyag, de nem a benzinkút a cél 

A vállalkozások megerősítésének fő célja nem a GDP növelése, hanem egy jobb működésű és 

szerkezetű gazdasági működés, illetve – és ez talán még fontosabb is – egy jobban működő 

társadalom kialakítása.  

Az amerikai futball világáról szóló Minden héten háború című filmben az Al Pacino játszotta dörzsölt 

sztáredző elárulja csapata feltörekvő játékosának a nagy titkot: a foci nem csak a győzelemről szól. 

Így van ez a vállalkozásokkal is. 

A vállalkozók világa nem csak a gazdaságról szól. Nem a pénzért alapít valaki együttest vagy szervez 

piacot, helyi összefogást.  A pénz az üzemanyag, ami mozgásban tart, de nem a benzinkút a cél. 

Kevesen fognak azért vállalkozásba, mert sok pénzt akarnak keresni – még kevesebben vannak, 

akiknek sikerül. 

 
Forrás: indafoto.hu Fortó: georch 

Akár a kutatásokat nézzük, akár az üzlet magazinokat böngésszük, máshol találjuk a mozgatórugókat. 

Van egy elképzelésük, ami hajtja őket előre. Saját maguk főnökei akarnak lenni. Megbecsülésre 

https://videa.hu/videok/film-animacio/minden-heten-haboru-any-given-drama-sport-yQLskJ9aX2Z1LN3H
http://osszkep.hu/2017/01/csendes-tarsak-a-zeneiparban-avagy-mi-dol-el-a-szinfalak-mogott/
http://osszkep.hu/2016/05/a-magyar-videk-ujraszervezese-avagy-harom-tortenet-arrol-mi-ad-okot-a-remenyre/
http://osszkep.hu/2016/05/a-magyar-videk-ujraszervezese-avagy-harom-tortenet-arrol-mi-ad-okot-a-remenyre/
http://osszkep.hu/wp-content/uploads/2018/06/suszter.jpg
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vágynak. Össze akarják egyeztetni a a gyereknevelést és a munkát. Egyben akarják tartani a családot. 

Szervezni, formálni akarják a világukat. 

A Journal of Economic Perspectives A vállalkozás mozgatóit keresve:  a viselkedési közgazdaságtan 

eredményei című írása több empirikus kutatást összegezve mutatja be, hogy a vállalkozók 

kevesebbet keresnek, mint a hasonló helyzetű alkalmazottak. Ennek az az oka, hogy jobban bírják 

vagy akár élvezik a kockázatot, hisznek az ötletükben és önmagukban, autonómiára 

vágynak.  Érdemes ezeket az eredményeket komolyan venni, hiszen arra utalnak, hogy a 

vállalkozókat nem a jövedelem iránti vágy különbözteti meg másoktól. A szabadságot értékelik 

többre, a vele járó felelősséget fogadják el jobban. 

A vállalkozó nem csak azért fontos, amit gazdaságért tesz, hanem azért, amit a mindennapok 

formálójaként csinál. Olyan kenyeret süt, amit a nagyüzem nem tud vagy nem éri meg neki. Olyan 

helyen indít üzemet, ahova egy multi nem települne le. Olyat próbál ki, amiben rajta kívül nem hisz 

senki. Máshogy bánik az embereivel, máshogy szervezkedik a városában, máshogy gondolkozik a 

jövőről, mint egy gyári menedzser. 

A vállalkozásokra fókuszáló politikák akkor sikeresek, amikor ezekre a nem gazdasági szempontokra 

építenek, ezeket kívánják erősíteni.  Legyen minőségi gasztronómia. Legyenek olyan vállalkozások, 

amelyek szegény települések képzetlen embereinek adnak munkát. Nőjön a magyar tulajdonosok 

üzleti súlya egy ágazatban. Legyenek a globális működésbe eredeti ötletekkel bekapcsolódni képes, a 

kreatív embereket itthon tartó műhelyek. Ezek fontos és helyes célok, de nem arról szólnak, hogy 

hogyan nő a GDP. Azzal foglalkoznak, hogyan szervezzük, milyen minőségben éljük az életünket. Ha 

jól sülnek el, lesz belőlük növekedés is – de nem az mozgatja őket, ahogy a zenész sem a jogdíjért 

akar a slágerlista élére kerülni. 

Mindez nem zárja ki, hogy a vállalkozáspolitikát általános gazdaságpolitikai célok mozgassák. Ez 

azonban nehéz és csak különleges politikai, intézményi feltételek esetén lehetséges. 

A növekedésorientált vállalkozáspolitika nehéz 

Hatékonyan, kiszámíthatóan sok pénzt a nagyüzem képes termelni.  A 250 fő feletti cégek egy 

alkalmazottra jutó hozzáadott értéke Magyarországon két és félszer nagyobb, mint a kisebb cégek 

esetében, az Európai Unióban is a kétszer nagyobb a nagyvállalatok termelékenysége.  A 

termékfejlesztésben, a technológiai innovációban is is a globális vállalatok költik és érik el a 

legtöbbet. 

Ezért ha az a cél, hogy nőjön a GDP, több legyen a munkahely vagy erősödjön az innováció velük 

érdemes dűlőre jutni. Persze ez nem jelenti azt, hogy a kisvállalkozásokra fókuszáló gazdaságpolitikai 

lépéseknek ne lehetne pozitív növekedési hozadéka. Ez azonban nehéz, nagyon nehéz. 

http://osszkep.hu/2018/02/elerheto-egyensuly-hogyan-lehet-a-sajat-vallalkozas-a-noi-szerepek-osszehangolasanak-eszkoze/
http://osszkep.hu/2018/03/kulhoni-csaladi-vallalkozas/
https://pubs.aeaweb.org/doi/pdfplus/10.1257/jep.28.3.49
https://pubs.aeaweb.org/doi/pdfplus/10.1257/jep.28.3.49
http://osszkep.hu/2018/06/zenelesbol-megelni-keveseknek-sikerul-a-zeneszek-tobbsege-megsem-valasztana-mast/
http://osszkep.hu/2018/06/zenelesbol-megelni-keveseknek-sikerul-a-zeneszek-tobbsege-megsem-valasztana-mast/
http://osszkep.hu/2016/10/versenykepesseg-magatol-nem-megy/
http://osszkep.hu/2016/10/versenykepesseg-magatol-nem-megy/


  

 
 

161 

Egyrészt komoly gazdasági hatása az üzleti környezet egészét javító intézkedéseknek van. Ezek 

általában nagy ívű, bonyolult programok, kibontakozásához hosszú idő kell. Összességében nagy a 

hatásuk, azonban a sok kicsi nyertesért kevés erős vesztesen kell átverekedni. Az ilyen 

kezdeményezések komoly politikai erő és elhatározás nélkül nehezen jutnak tovább az 

elhatározásnál. Gondoljunk csak az adminisztrációcsökkentő programokra. 

Másrészt a jól célzott okos beavatkozásoknak lehet pozitív gazdasági hozama. Ehhez meg kell találni, 

mely tevékenységek ösztönzésének lenne komoly tovagyűrűző hatása. Biztosítani kell, hogy a 

program ne azokat támogassa, akik ösztönzés nélkül is fejlesztettek volna, illetve hogy a célzott 

helyzetbe hozás ne okozzon nagyobb kárt a kimaradók pozícióvesztése miatt. Mindezt úgy, hogy 

kevés az információ, sok a figyelembe veendő szempont és érdek, nehéz a lepapírozás helyett a 

sikeres végrehajtásban érdekelt adminisztrációt felállítani. Ez olyan, mint bokszkesztyűben tűt 

befűzni – egy hullámzó csónakban állva, hegesztő szemüvegben. Lehet, de nehéz. 

Ezért a gazdasági növekedést szolgáló vállalkozáspolitika csak akkor működik, ha nagyon erős a 

politikai támogatottsága vagy a célzott programokat komoly szervezeti, intellektuális háttér segíti. 

 Járhatóbb út kell és láthatóbb útfestés, nem jobb kocsi   

Egy vállalkozás belső szervezetével, tőkéjével, gépeivel, munkaerő-állományával, stratégiájával a cég 

a környezetéhez alkalmazkodik.  Ha az üzleti környezet kedvezőtlen, hiába a korszerű gépek, a 

képzett emberek és a jó vezető, megragad az üzlet, mint sportkocsi a sárban. Ha valaki nem képes 

alkalmazkodni az üzleti környezethez, akkor hamar becsukhatja a boltot. Ellenben ha meglátja, hol 

vannak kiaknázható lehetőségek, akkor képes továbblépni. Ezért elsődleges az intézményi és 

társadalmi környezet a vállalkozói világ megerősödése szempontjából, ezért nem érdemes általános 

receptekre építeni támogatásukat. 

 
Forrás: pixabay.com  

http://osszkep.hu/2016/10/versenykepesseg-magatol-nem-megy/
http://osszkep.hu/2016/10/versenykepesseg-magatol-nem-megy/
http://osszkep.hu/wp-content/uploads/2018/06/beer-2449887_1920.jpg
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Nem a támogatás számít, hanem a kiszámíthatóság 

A vállalkozások prosperitása sokkal inkább függ az intézményi és társadalmi környezettől, mint a 

rendelkezésre álló tőkétől, munkaerőtől és technológiáktól. 

Minél kisebb egy cég, annál jobban rá van utalva partnereire, annál nagyobb kockázatot vállal 

minden lépéssel. Ezért különösen fontos számára, hogyan tud megegyezni, mennyire bízhat meg 

üzlettársaiban, mennyire biztonságos az üzletmenet. 

Mike Károly és Kiss Gábor kutatása pontosította és megerősítette a cikk elején említett 10 évvel 

ezelőtti eredményeket: a személyes bizalom, az egymásrautaltság és a reputáció az üzleti bizalom 

alapja. A vállalkozók egymás közötti viszonyai, közösségei és normái a meghatározóak, ezt erősítik 

meg az informális és formális intézmények. A bejáratott kapcsolatoknál az üzleti alkuk szabályai, a 

szerződések jogi háttere nem annyira fontosak. Mindez akkor számít igazán, ha valaki új dologba fog 

bele.  Azaz a jobb intézmények nem a mindennapos üzletmenet, hanem a változtatás, a továbblépés 

esetén fontosak. 

A borász, a napszámosok, a kádár és a borkereskedő már tudja, mi a koreográfia, mivel jár, ha valaki 

rosszat lép. A személytelen szabályok akkor fontosak, ha olyannal kell kezdeni, akivel nincs személyes 

kapcsolat. Ezért van min izgulni a bankba menet, vagy amikor új mestert kell hívni a pince 

bővítéséhez, mert az ismerős külföldön dolgozik. 

A vállalkozó a partnereivel még elboldogul valahogy, kockázatai leginkább a környezet 

változékonyságától függenek. Nem véletlen, hogy a bonyolult adórendszert, a szabályozás 

változékonyságát és a bürokratikus terheket említik a fejlődést leginkább akadályozó tényezőként. 

Erről mesél korábbi cikkeinkben Monori Sándor és Tímár János. 

A versenyképességet a környezet javítása segíti, nem a vállalkozások felpumpálása  

Való igaz, hogy az a vállalkozás, ami képzettebb munkaerőt használ, erősebb a finanszírozási háttere 

és korszerűbb technológiát alkalmaz, az üzletileg is sikeresebb. Az azonban fontos kérdés, hogy mi az 

ok és mi az okozat. A tőke a nagyobb megtérülés felé áramlik, a munkaerőt a fizetés, a presztízs és a 

perspektíva mozgatja. A technológia pedig egyrészt a múltbeli tapasztalatok eredménye, másrészt 

fejlesztési döntés kérdése. 

Önthetjük a pénzt, a képzést, a legmodernebb gépeket és technológiákat a vállalkozásokba, ha nincs 

megtérülő üzleti lehetőség, ha nincs az erőforrásokat hasznosítani képes üzleti modell. Ha pedig érzi 

a vállalkozó, hogy érdemes belevágnia, megszerzi a pénzt, felveszi az embert, hatvanévesen is 

megtanulja kezelni a számítógépet. 

http://osszkep.hu/2018/03/kolcsonosseg-kikenyszerites-korkoros-vedelem-az-uzleti-kapcsolatok-alapjait-tarja-fel-a-hetfa-uj-elemzese/
http://osszkep.hu/2017/02/lehet-hogy-a-magyar-vallalkozok-vilaga-tul-van-a-depresszion-egy-felmeres-eredmenyei/
http://osszkep.hu/2015/10/megdobbento-vallomas-egy-epitoipari-vallalkozotol/
http://osszkep.hu/2015/11/eros-a-sodras-a-vallalkozoi-tisztessegrol-es-ervenyesulesrol/
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Az a kérdés, mi mennyire megfizethető, minek mekkora a hozama. Egy nagyobb cég előnye nem 

csak a működési hatékonyság. Mérete miatt kisebb kockázatot jelent a finanszírozónak, könnyebben 

von be tőkét. Ebből jobb technológiát tud bevezetni, többet tud fizetni az alkalmazottjának. 

Egy kis cégnek ezt a bizonytalansági hátrányt kell tudnia ledolgoznia több tudással, odaadással vagy 

leleménnyel. Ez annál nehezebben megy, minél inkább nő a működés kockázata a cég méretének 

csökkenésével. Ez a kockázat pedig elsősorban a környezet kiszámíthatóságától, az üzleti partnerek 

megbízhatóságától függ. 

A tőke, a munka, a technológia olcsóbbá tétele a kisvállalkozások számára kompenzálhatja ezeket a 

hátrányokat, azokat azonban nem szünteti meg. A kávétól nem kell kevesebbet aludnunk, csak 

jobban pörgünk, amíg hat a koffein. Az olcsóbb erőforrás konkrét célok elérését támogathatja. 

Segítheti a minőségi élelmiszertermelés elterjedését. Hozzájárulhat a szegény vidékek rosszul 

képzett embereinek alkalmazásához. Mindezzel azonban, ahogy korábban írtuk, nem a gazdaság 

teljesítményét, hanem az élet minőségét javíthatjuk. 

 A delfinek nem törpebálnák 

A vállalkozások helyzetén nem kívülről adott receptek segíthetnek, hanem maguk a vállalkozók.  

Gyakori hiba, hogy a vállalkozásokra a nagyvállalatok miniatürizált változataiként tekintenek vagy 

ilyenné akarják őket tenni. Miért nincsenek karriertervek, kontrolling, CSR tevékenység? Azonban a 

delfinek nem törpebálnák. Nagyon sokszor téves és káros következményekhez vezethet, mikor a 

Business School-ok tananyagjait szeretnénk ráhúzni a vállalkozásokra. 

A nagyobb cégek általában kiszámíthatóan viselkednek. A tulajdonost a profit és a cégérték érdekli, 

a menedzsert saját fizetése és hírneve. A vállalat működése jól megragadható a szervezeti 

struktúrával, a folyamatok leírásával, a kitűzött célokkal. A partneri viszonyokat hosszú szerződések 

rendszerezik. 

A vállalkozások többsége ennél sokkal rejtélyesebb égitest. A pénz fontos, de nem csak az számít. A 

tulajdonosok egyben alkalmazottak is, a cég belső viszonyai formálisan nem szabályozottak. Mind a 

munkatársak közötti, mind az ügyfélkapcsolatok során fontosak a személyes viszonyok. 

Emellett a vállalkozások világa sokszínű. Általában egy olyan cégre gondolunk, amiben az ügyvezető-

tulajdonos keze alá dolgozik pár ember. Pedig eléggé más a működés logikája a technológiájában, 

könyvelésében egy nagy céghez bekötött 150 fős üzemnek, egy 400 hektáros gazdaságnak, egy 

lakatos egyéni vállalkozónak, egy szövetkezeti formában működő fodrászatnak vagy egy ügyvédi 

társulásnak. 
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A másik általános hiba, amikor a kisvállalkozások gyenge teljesítményét a vállalkozók képzettségének, 

motivációjának, szellemi képességeinek hiányával magyarázzák. Amíg ez csak retorikai fordulat, addig 

csak zavaró.  Amikor a vállalkozók képességbeli hiányait pótolni hivatott képzési programokba kezd 

ömleni a pénz, akkor már káros is. 

A harmadik tipikus melléfogás, amikor a fejlesztéspolitika kezdeményez a vállalatvezetőket jó útra 

téríteni akaró intézkedéseket. A tervező úgy gondolja, tudja, mit csinálnak rosszul a vállalkozók és 

nevelő célzatú támogatással próbálja őket jó útra téríteni, vagy egy támogatáshoz előírják a 

megfelelő gyakorlat átvételét. Ha elég magas a támogatás, be is jelentkeznek rá és lepapírozzák a 

feltételek teljesítését. Látszatra összefognak, továbbképeznek, civilizálódnak. Ez egyrészt feleslegesen 

viszi a pénzt és az energiát, másrészt csak jobban elidegeníti a vállalkozóktól az előírt vívmányt. 

A vállalkozó az, aki leginkább felelősséget vállal saját cselekedeteiért, hiszen saját cégét kockáztatja – 

ha bankhitele van, akkor sokszor a házát is. A kis cégek sikerének kulcsa a kívülről láthatatlan 

kockázatok folyamatos kezelése, a működést biztosító személyes viszonyok karbantartása és a piaci 

alkupozíció megvédése, erősítése. Nem akkor csinál webshopot amikor trendi, hanem amikor látja, 

hogy úgy tudja jobban eladni a használt bútort. A könyvelőjében és az informatikusában bízik meg, 

nem akarja ismeretlen tanácsadók előtt kiteregetni, hogy is működik. Nem azért kerüli a stratégiai 

szövetségeket, mert bizalmatlan, hanem mert megtanulta: közös lónak túros a háta, a véd és 

dacszövetségek működőképesek. 

Nem a helyes utat kell kijelölni számukra, hiszen pont azért vállalkozók, hogy azt megtalálják. Abban 

kell segíteni őket, hogy minél többen és minél kisebb ellenállással tudjanak elindulni és továbblépni a 

szerintük járható úton. 

 
Forrás: magas-tatra.info 

http://osszkep.hu/wp-content/uploads/2018/06/serpa.jpg
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 Vállalkozó=Szabadság+Felelősség 

A Vállalkozó Magyarország akkor erősödik meg, ha felismerjük mik is valódi értékei. 

Egyrészt maguk a vállalkozók, akik a magyar társadalom legszabadabb, önmagukért és 

környezetükért legnagyobb felelősséget vállaló tagjai. Irányítani nem lehet őket, de nem is kell. 

Motiváltak és nyitottak – megérzik és megragadják a lehetőséget. Egyik oldalról nagyon 

pragmatikusak és leleményesek, másrészt igazi mozgatójuk az önmegvalósítás, és működésük 

feltétele, hogy tisztességesek legyenek partnereikkel. 

Másrészt a vállalkozás az egyik legfontosabb társadalomszervező erőnk. Több tízezer munkahelyi 

közösséget működtetnek. Ők városaink, falvaink civil életének szervezői – és gyakran finanszírozói. 

Kapcsolati hálóik, informális összejöveteleik az ország közéletének diszkrét de meghatározó fórumai. 

Harmadrészt a vállalkozók újításai azok, amelyek legérzékenyebbek a mindennapi igények 

alakulására. Még sehol sem volt az ingatlanpiac újraéledése, amikor már elindultak a társasház-

építések. Vállalkozók laza, de meglepően összehangoltan működő hálózata hozta és hozza el az 

étkezési szokásainkat átformáló biokertészeteket, házi sörfőzdéket, fine dining helyeket. A gyorsan 

gyarapodó térségekben a családi napközik pótolják a hiányzó bölcsődéket, vállalkozók szervezték 

meg az ország kulturális és ifjúsági életének meghatározó intézményét, a fesztiválokat. 

Szabadság, közösség, újítás. Ezeket adja nekünk a Vállalkozó Magyarország. A béreket egyelőre nem 

ők emelik, hanem az európai konjunktúra és a nagyüzemek. A technológiai innovációk, a nagy 

beruházások nem hozzájuk kötődnek. Az ország most még csak annyira gazdag, amennyit a 

nemzetközi értékláncok hazai tagjai keresnek. 

Azonban idővel megerősödhetnek a magyar vállalkozások. Felhalmozhatnak annyi tapasztalatot és 

kapcsolatot, ellenőrzésük alá vonhatnak annyi kapacitást és vagyont, kiépíthetnek olyan piaci pozíciót 

és együttműködést, hogy társadalmi jelentőségük mellett gazdasági erőt is képviseljenek. Ha ez 

sikerülne, akkor nem a globális telephelyoptimalizáció logikája jelölné ki helyünket a világban, lenne a 

kultúrát támogató, a közviszonyok működőképessége felett őrködő tulajdonosi rétegünk. 

Ha ez megvalósul, az nagyrészt ambíciózus vállalkozók, kitartó gazdaságszervezők, és határozott 

gazdaságpolitikusok érdeme lesz. Emellett sok múlik azon, hogyan alakul a világ: több teret adnak 

vagy még jobban megkötnek majd az értékláncok szervezési sémái és az azokat támogató 

technológiák. 

Mindezek mellett az elemzés is sokat segíthet. Rámutathat, hogy érdemes dolgozni a Vállalkozó 

Magyarországért. Hasznos tudást és ötleteket adhat. Vitát kezdeményezhet, segítheti egy új, közös 

gondolkozás kialakítását. 
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A Vállalkozó Magyarország koncepciója olyan lehet, mint egy iránytű a hullámzó tengeren. Mutatja, 

merre lehet a kincs valahol túl a viharokon, a sziklákon és a kalózokon. Olyan messze, hogy elhinni is 

nehéz – de mégis segít, hogy kijelölhessük, merre érdemes elindulni. 
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Nivegy-völgy: öt élettel teli falu a Balaton-felvidéken 

Kolozsi Pál 2018. június 

A Káli-medence, Zánka és Nagyvázsony között bújik meg a Nivegy-völgy, ahol nem turistából, hanem 

gyerekből van sok. A völgy életéről beszélgettünk Kiss Csaba borásszal, Szentantalfa 

polgármesterével és Nemes Gusztáv közgazdásszal, a Nivegy-ház vezetőjével. 

A „Balaton és környéke” térképek kellős közepén, Zánka és Nagyvázsony között található öt kis 

falu, Tagyon, Szentantalfa, Szentjakabfa, Óbudavár és Balatoncsicsó. Ez az öt falu alkotja a Nivegy-

völgyet. Mit lehet tudni a völgyről? 

Kiss Csaba: A Nivegy-völgy már az Árpád-korban is lakott volt, királyi farkasvadászok laktak a 

környéken, akik olyan előjogokkal rendelkeztek, hogy nem kellett adót fizetniük. A török-időkben a 

kettős adóztatás és az átportyázó törökök miatt kiürült a környék, egészen a 17. századig kellett 

várni, hogy újra emelkedni kezdjen a lélekszám. Balatoncsicsót ekkor alapították katolikus német 

telepesek, miközben az alapvetően református környék központja Szentantalfa volt. Innen 

eredeztethető a Csicsó és Antalfa közötti sok évszázados rivalizálás, aminek egyik ma már fura 

következménye volt, hogy állítólag az antalfai református templomnak sokáig azért nem lehetett 

tornya, hogy ne lehessen magasabb, mint a csicsói katolikus templom. 

 
Szentantalfa 

Nemes Gusztáv: Az egykori Árpád-kori települések nyomai ma is velünk élnek: ahol ma a környék 

híres templomromjai vannak, ott voltak régen a falvak, fent a dombok tetején, a szárazulatokon. A 

legismertebb ilyen hely a Balázs-templom, Szentantalfa fölött. A völgyben túl sok volt a víz, a 

mocsaras terület, ami az építkezést és a gazdálkodást is nehezítette. Nivegy-völgy öt falva közül kettő 

most is hegyen fekszik, Szentjakabfa és Óbudavár, a többi idővel leköltözött a völgybe. 

http://osszkep.hu/wp-content/uploads/2018/06/IMG_0713.jpg
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A környék közelmúltja is izgalmas, a már említett Balázs-templomhoz például egy érdekes történet is 

kapcsolódik.  Az 1920-as évek elején a romot megvette egy osztrák okkultista filozófus, Jörg Lanz von 

Liebenfels aki egyes források szerint a modern kori templomos rend megalapítója. Kisebb javításokat 

végzett az épületen és lovagként élt a romtemplom tornyában. A még élő emlékezet szerint néhány 

helybeli családdal jó kapcsolatokat alakított ki, élelmiszert, tojást, bort vásárolt tőlük. A helyi folklór 

szerint a második világháború közeledtével angol kémnek gondolták és elüldözték. Természetesen a 

környék falvai is megszenvedték a világháborúkat, majd pedig az 1950-es és 1960-as évek 

kollektivizálását is, ami a mai napig élő emlék az idősebbekben. 

A Balaton-felvidék és kiemelten a Káli-medence az 1970-es, 1980-as években lett felkapott 

turisztikai és nyaraló célpont, állítólag részben Jancsó Miklós filmjeinek hatására. A Nivegy-

völgyben mikor jelentek meg a turisták és a „bebírók”? 

NG: Az 1970-es és 1980-as évek elnéptelenedése és elnyaralósodása inkább a Káli-medencét 

jellemezte.  Állítólag Somogyi Győző festőművész volt az egyik első betelepülő, akit később sokan 

követtek, valóban a filmes világból. A Nivegy-völgy ettől eltérő fejlődést követett, Balatoncsicsóban 

például a 2000-es évek elején, amikor én ideköltöztem csak néhány nem helyi születésű család lakott, 

és bár most már itt is vannak „bebírók”, de jóval kevesebben, mint a szomszédos falvakban. 

 
Kiss Csaba 

KCS: Antalfára az első „újkori telepesek” az 1980-as évek körül érkeztek, ekkor kezdték el felfedezni 

maguknak a falut a pihenni vágyók. Az elsők érdekes módon nem budapestiek, hanem kisalföldiek, 

győriek voltak, amit az magyarázhatott, hogy a környék borának nagy felvevőpiaca épp a kisalföldi 

régió volt. Ezután a Káli-medencéhez hasonlóan filmesek és tévések is érkeztek a faluba, de a bebírók 

aránya most sem magas: az ingatlanok tizede tekinthető nyaralónak, a többiben helyiek élnek. 

http://osszkep.hu/wp-content/uploads/2018/06/Kiss-Csaba.jpg
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A Nivegy-völgy közvetlenül a már említett és a sokaknak ismerős Káli-medence mellett fekszik. 

Miben más ez a környék, mint a Balaton-felvidék többi tájegysége, kiemelten például a Káli-

medence? 

NG: A Káli-medencével való összehasonlítás tényleg nagyon tanulságos. A két szomszédos völgy 

nagyon hasonló természeti adottságokkal rendelkezik, mégis eltérő fejlődési pályára álltak és nagyon 

különböző gazdasági, társadalmi, kulturális közeg alakult ki bennük az utóbbi 50-60 évben. A Káli-

medence tovább maradt vizenyős, lápos, emiatt mindig szegényebb környék volt, gyengébb 

mezőgazdasággal. Ugyanakkor a hegyek elzárják a Balatontól, nem szelik át utak észak déli irányban, 

nehéz volt az ingázás is. 1971-ben az országos településfejlesztési koncepció funkció nélküli 

településekké nyilvánította ezeket a falvakat, aminek következtében új házakat nem lehetett építeni, 

a terület nem újult meg. Felgyorsult az elvándorlás, lementek az ingatlanárak. 

Paradox módon ez a hanyatlás készítette elő a mai fejlődést. A városiak, a nyaralósok megjelenésével 

az ingatlan árak megugrottak, ettől még gyorsabb lett az elvándorlás, hiszen aki menni akart könnyen 

tette, mert jó pénzért tudta eladni a házát. Mára nagyon kevés tősgyökeres helybeli van itt, de ez 

igazából előny a turizmusnak, hiszen így kevés a helyiek és a ’gyüttmentek’ közti konfliktus is, a 

beköltözők teljesen átvették az irányítást. 

 
Nemes Gusztáv 

A Nivegy-völgy nagyon más utat járt be. Itt kicsit jobbak a mezőgazdasági adottságok, a TSZ 

viszonylag jól működött (még ma is megvan) és a középkortól nagyon erős hagyománya volt a 

bortermelésnek, az 1970-es években a bakonyi kocsmákba főleg innen hordták a bort. A völgyet 

észak déi irányban átszeli a környék két főközlekedési útvonalát (a 77-est és a 71-est) összekötő, 

Zánka-nagyvázsonyi út, így viszonylag jó a tömegközlekedés. Négy nagyobb város van 30 kilométeres 

http://osszkep.hu/wp-content/uploads/2018/06/nemes-gusztáv.jpg
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távolságban: Balatonfüred, Tapolca, Veszprém, Ajka, így jobban lehetett ingázni, illetve itt volt a 

Zánkai Úttörőváros, ami régen több száz embernek adott munkát. 

Az elvándorlás persze ezt a környéket is érintette, de jóval kevésbé, mint a Balaton-felvidék egyéb 

részeit. Mindez kihat a jelenre is: a Nivegy-völgyben „van élet”, mármint a turizmuson túl is. Vannak 

szolgáltatások, iskola, óvoda, egész évben nyitva tartó boltok, kocsmák, aminek van egy csomó 

következménye: vannak fiatalok, vállalkozók, csak Szentantalfán 50-nél több vállalkozás van. 

A mezőgazdasági termelés országos szinten is jól megy. 100 felett van az 1000 főre jutó őstermelők 

száma, míg Veszprém megyében 17 ez a szám. Itt van a Balaton-felvidék legnagyobb összefüggő 

szőlőterülete, de a bor mellett más termékek is megtalálhatók. Sok az állat, kecske, juh, 

szarvasmarha, és a feldolgozott termék: sajt, füstölt áru, méz, de van lekváros, csokoládés is, akik 

mind magas hozzáadott értékű terméket állítanak elő. Mindezt persze nagyban segíti a Balaton és a 

Káli-medence közelsége, ahol sok az étterem, a piac és sok a turista is. Egy szó, mint száz: a Nivegy-

völgy más, mint a Káli-medence, és ez jól is van így. 

A falvakban járva valóban feltűnő a sok gyerek. Ezt mi magyarázza? 

KCS: Szentantalfán ennek van egy elég sajátos oka, mégpedig hogy a lakosság nagy részét teszi ki egy 

neoprotestáns közösség. A nazarénusok hagyományosan sok gyereket vállalnak, sok családra 

jellemző a 6-8 gyermek. Arányuk 50 százalék körüli a faluban, ami áttételesen azt is okozza, hogy a 

falu majdnem harmada fiatalabb 30 évesnél – ezzel Szentantalfa az egyik legfiatalabb település 

Magyarországon. 
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balatoncsicsói gyerekek 

NG: Valóban, a Nivegy-völgyben három olyan település is van, amely jóval fiatalabb, mint az országos 

átlag – mégpedig mindegyik más okból kifolyólag. Szentantalfa demográfiai profilját a nazarénusok, 

Óbudavárét pedig a katolikus Schönstatt-közösség alakította, ami olyan keresztényi értékeket 

képvisel, mint a család szentsége, az empatikus gyereknevelés. Magyarországon az Ausztriából az 

1980-as években visszaköltözött Godány-házaspár alapította meg az egyesület hazai ágá. Mára több 

száz magyar család része ennek a mozgalomnak, akik minden évben egy hetes lelkigyakorlatot 

tartanak az óbudavári képzőházban. Emiatt ebben a parányi faluban nagyon sokan megfordulnak, 

sokan kötődnek ide, illetve a már említett Godány-házaspár öt gyerekéből négy itt él a gyerekeivel, 

akik mind nagycsaládosok és együtt a falu lakosságának legalább a felét adják. 

Balatoncsicsó az ország legkisebb olyan települése, ahol nyolcosztályos általános iskola működik, 

márpedig az iskola fontos szempont a gyerekes családok számára. Minden bizonnyal ez az egyik oka, 

hogy Csicsó 240 lakosából 60 körüli a gyerek. Egy másik jelentős ok, hogy az önkormányzat a 2000-es 

évek elején kialakított közműves építési telkeket 1 millió forintért adta azoknak, akik vállalták, hogy 

négy éven belül házat építenek és életvitelszerűen itt laknak. Ma, a helyi öregek által lakótelepként 

emlegetett két új utcában ma huszonegy házban sok fiatal, gyerekes család lakik. 

http://osszkep.hu/wp-content/uploads/2018/06/csicsoi-gyerekek.jpg
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A térség egyik érdekes színfoltja a már említett Nivegy-ház. Hogyan indult ez a kezdeményezés?  

NG: A balatoncsicsói parókia szép nagy, újbarokk műemléképület, régen a környék spirituális 

központja volt. Harminc évig üresen állt, nagyon leromlott az állapota. Helyi civil szervezetek 

többször próbálkoztak a felújítással sikertelenül. Végül az épület a Foster központon keresztül került 

be egy kulturális örökségvédelmi módszertani projektbe „akciókutatási helyszínként”. A projektben 

egy olyan módszertant dolgoztunk ki volt, ami kis helyi közösségeknek nyújt segítséget védett 

épületek felújításában és hasznosításában. 

 
Ilyen volt… 

A cél, hogy a helyiek találjanak értelmes, új funkciót az épületnek, ami a felújítás után a helyi 

közösség életének szerves részévé válik és így valódi, gondos gazdára talál. A Nivegy-házzá lett csicsói 

parókia a helyi egyházközség tulajdona, jelenleg az egyházközség alapítványa működteti. A 

módszertani projekt során úgy állapodtunk meg, hogy az épületet felújításával párhuzamosan 

kifejlesztünk egy új üzleti modellt. Ebben a helyi közösség társadalmi vállalkozást hoz létre az épület 

köré, ami programokat szervez, illetve a turizmusra és a helyi termékekre építve bevételt is termel, 

így biztosítja a ház és a közösségi használat hosszú távú fenntartását. 

http://www.nivegyhaz.hu/
http://osszkep.hu/wp-content/uploads/2018/06/Csicso_Plebania_kert_templomos_.jpg
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… és ilyen lett 

A folyamat még 2013-ban kezdődött, amikor leültünk az érdekeltekkel, helyi vállalkozókkal, 

polgármesterekkel. Kitaláltuk, milyen tevékenységeket és azokhoz milyen tereket lehetne, kellene 

kifejleszteni az épületben, ami egyrészről jó a közösségnek, másrészről bevételt is hoz. Az ötleteket 

megkapták az építészek, a művészettörténészek megmondták, hogy mit szabad és mit nem – végül a 

felújítás kisebb-nagyobb kompromisszumokkal elkészült. A házat használjuk – tavaly 50 

rendezvényünk volt -, de a ház profiljának alakítása továbbra is folyik. A folyamatról készült néhány 

film, ezek láthatók az Interneten (itt és itt). 

A térség központja ma Szentantalfa. Mi a specialitása ennek a falunak a Balaton-felvidéken? 

KCS: Az eddig említettek mellett Szentantalfa egyik fő jellegzetessége, hogy nagyon sokféle ember 

lakja. Sok felekezet és vallás tud egymással itt békében élni: evangélikusok, katolikusok, 

reformátusok, nazarénusok, illetve egykor zsidó közösség is élt a faluban, a jelenlegi faluház volt 

egykor a zsinagóga. Volt korábban vallási alapú rivalizálás a Nivegy-völgyön belül – különösen 

Balatoncsicsó és Antalfa között -, de sosem volt olyan éles konfliktus, mint például Balatonfüred és 

Tihany között, amiről a tihanyi faágyú története is szól. 

Fontos jellegzetessége az itteni életnek, hogy mifelénk használják és művelik az emberek a földet, 

nem pedig felparcellázzák őket nyaralóknak. Természetesen itt is vannak olyan földek, amit a 

panoráma miatt vesznek, de nem olyan sok, mint a Balaton-parti településeken vagy a környező 

falvakban. A borkultúra nagyon fontos, a Nivegy-völgyben van a legtöbb művelt szőlőterület a 

Balaton-felvidéken, 520 hektár. Ezzel a völgy a balatonfürdei-csopaki borvidék legnagyobb 

https://www.youtube.com/watch?v=qioQ8fPCyXo
https://www.youtube.com/watch?v=BkhfL2nSrtQ
http://osszkep.hu/wp-content/uploads/2018/06/csicso-kesz-1383-ok-kicsi6e7a.jpg
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egybefüggő boros területe, nagyobb, mint a somlói, több mint kétszer akkora, mint a csopaki és a 

badacsonyi. Az is beszédes, hogy a 28 Balaton borból 9 Nivegy-völgyi pincészetből származik. 

Kiss Csaba borász, Szentantalfa polgármestere, Pincéje nagyapai örökség, a Szentantalfa mellett 

Szent Balázs hegyen található. Eleinte gépészmérnöknek tanult, majd a vendéglátás és a borászat felé 

fordult – ez utóbbit balatonfüredi diáktársaival csak „érettségizett traktoros szak”-nak hívták. 

Birtokán olasz és rajnai rizlinget, szürkebarátot, traminit, merlot-ból vörösbort, cabernet-ből és 

kékfrankosból pedig rozét készít. Polgármesterként egyik kiemelt projektterve a Nivegy Liget nevű 

piac elindítása, ami az antalfai Faluházhoz megálmodott termelői piac. 

Összességében sokat jelent, hogy meg lehet élni az itteni lehetőségekből, nem kell elmenni ahhoz, 

hogy az ember boldoguljon, ami több magyarországi településen, vidéken sajnos valós kihívás. 

Természetesen a bérek itt sem tudnak versenyezni a nyugat-európai, osztrák és német bérekkel, így 

sok fiatal külföldön dolgozik. Amikor pár évvel ezelőtt megnyerte a Szentantalfa a Megye 2-es 

focibajnokságot, a következő szezonban a korábbi bajnokcsapatból alig 4-5-en maradtak itthon. Az 

itteni fiatalok azonban jellemzően csak ideiglenesen és a téli idénymunkára mennek külföldre, így pár 

évnyi kinti munka és gyűjtögetés után visszajönnek. 

Vasárnaponként megtelik az antalfai focipálya melletti rét, a falu nagy része követi a helyi 

focicsapat meccseit. Ez a helyi közösségi élet erejét mutatja… 

KCS: Szentantalfa egy 500 fős település, vasárnaponként pedig jellemzően 150-en vagyunk a 

focimeccsen, de volt már arra is példa, hogy 300-an voltunk. Mutasson nekem valaki még egy 

települést, ahol a lakosok harmada-fele ott van a helyi focicsapat mérkőzésén! Nálunk sok családban 

természetes, hogy a nagypapa, az apuka után a gyerekek is focizni mennek, nyaranta focitábort is 

tartunk. Sok évtizede stabil csapatunk van, mert mindig volt valaki a faluban, aki fontosnak érezte a 

csapat sorsát, és áldozott is arra, hogy legyen antalfai foci – és nem csak a sportolás miatt, hanem a 

közösségépítő erő miatt is. 

Nemes Gusztáv PhD. vidékszociológus, közgazdász, társadalomkutató, az MTA Közgazdaság és 

Regionális Tudományi Kutatóközpontjának főmunkatársa, a Budapesti Corvinus Egyetem oktatója. 

Tanulmányait az ELTEn a Newcastle upon Tyne-i és a Valenciai Egyetemeken végezte. 

Vidékfejlesztéssel foglalkozik, sokféle szinten és témában, a szakpolitikák elemzésétől és a 

nemzetközi együttműködés hatásaitól a LEADER csoportok munkáján át a helyi termékek 

fejlesztéséig és a kulturális örökségig. Feleségével és négy gyermekével tizenöt éve Balatoncsicsón él. 

Fontosnak tartjuk a focit, hiszünk az erejében, és ha tudunk, másokat is segítünk ezen a téren: tavaly 

felajánlottuk a még használható régi mezeinket egy kárpátaljai csapatnak, mert nekik nem volt 
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lehetőségük saját mezt csináltatni – így ma hétvégenként két csapat is antalfai mezben lép pályára: 

egyik a Balaton-felvidéken, a másik Kárpátalján, amire büszkék vagyunk. 

A foci mellett a másik népszerű sport a teke, korábban Szentantalfának megye 1-es tekecsapata volt. 

Az amatőr tekebajnokságot minden évben megrendezzük 10-12 csapat részvételével, a helyieken túl 

Nagyvázsonyból, Tihanyból és Füredről is jönnek résztvevők. A tekebajnokság heti szinten 100-150 

embert mozgat meg – ez egy ilyen kis falu esetében nagy teljesítmény. 
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A kápolna, a szőlő és a két molyhos tölgy – egymást őrzik a szőlőhegy lakói 

Kovács Bettina Karolina 2018. június 

Egykor tölgyerdő borította a bátaszéki Orbán-hegyet, a fák alatt állatokat makkoltattak. Ma csak két 

faóriás őrzi az erdő emlékét, a fák átadták a helyüket a szőlőnek, a gyümölcsösnek. 

1754-ben a két tölgy alatt kapott helyet a Szent Orbán, a szőlő és a bor védőszentje tiszteletére emelt 

kápolna. A Tolna megyei városból rálátni a dombon álló hármasra, és fordítva. 

 
Fotó: evfaja.okotars.hu 

A nagyobb fa 18 méteres.  A kápolna fölé magasodva óvja a szent helyet, úgy ismerik, mint a 

bátaszéki molyhos tölgy. Már 300-400 éve áll ott, Sümegi József, a bátaszéki gimnázium igazgatója és 

helytörténész szerint akár törököt is láthatott. 

A kápolna a kezdetektől vonzotta a látogatókat, így a tölgy is állandó figyelmet kapott, ápolták és 

gondoskodtak róla. Sümegi József a kapcsolatot így írta le: „Egyfajta szimbiózis jött létre: A fa védte a 

kápolnát, a kápolna pedig a fát.” 

Égig érő fák című sorozatunkban kivételes fákat mutatunk be: történetükből kiderül, mi mindent 

köszönhetünk nekik tiszta levegőn, hűs árnyékon kívül. Közösségeket építenek és tartanak össze, 

élményeket adnak, példát mutatnak. Figyeljünk rájuk! 

A misztikus tér a molyhos tölgy ölelő ágai alatt is érezhető. Szent Orbán napját május 25-én minden 

évben megünneplik, szentmisét tartanak, és borral locsolják meg a fa törzsét a bő szőlőtermésért és 

jó borért, és hálát is adnak, ha szép volt a tavasz. Eleinte a kápolnát locsolták körbe, de már réges-rég 

a fához kötődik az ünnepség. 

http://osszkep.hu/wp-content/uploads/2018/06/bataszek_nov._14_024.jpg


  

 
 

177 

Rosszabbul élünk, mint az átlag – vagy mégsem? 

Virágh Enikő 2018. június 

A magyar ember körülnéz, és azt látja, mindenki jobban él, mint ő. Az is a többiekénél kevesebbnek 

érzi a jövedelmét, aki jóval többet keres másoknál. 

Lehet, hogy inkább azokat vesszük észre, aki jobb helyzetben vannak nálunk. Lehet, hogy szebbnek 

mutatják az emberek az életüket, mint amilyen valójában. Mindenesetre a KSH adatai azt mutatják, 

hogy hajlamosak vagyunk saját relatív jövedelmi helyzetünket rosszabbnak értékelni, mint amilyen – 

szinte mindenki úgy érzi, rosszabbul él, mint az átlag. 

  

 

Fotó: dreamstime 

A tényleges, és az elvárt jövedelmek összevetéséből azt látjuk, hogy 2017-ben a magyar háztartások 

szerint az átlagos megélhetéshez havi nettó 117 ezer forint szükséges, míg a tényleges átlag 

mindössze 100 ezer forint volt. 

A Beszélő Számok sorozat a magyar háztartások helyzetéről ad áttekintést. A Központi Statisztikai 

Hivatal adatai alapján készített cikkek a gyerekes családok helyzetét, a háztartások fogyasztását és 

életkörülményeit elemzik a legfrissebb adatok alapján. A statisztikákat vizsgálva kiderül, nem 

minden olyan, amilyennek gondoljuk. A sorozat cikkeihez a KSH Háztartási költségvetési és 

életkörülmény felvételének, Időmérlegének és Mikrocenzusának adatait használtuk. 

http://osszkep.hu/wp-content/uploads/2018/06/dreamstime.jpg
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Az országos átlag természetesen elfedi a társadalmi csoportok közötti különbségeket. De ha 

belemerülünk a részletekbe, akkor is azt tapasztaljuk, hogy nagyítóval kell keresni Magyarországon 

azokat a társadalmi csoportokat, akik jövedelme nem csak eléri az átlagot, hanem azt úgy is érzik. 

Akár a különböző méretű településeken élők, akár a gyermekes és gyermektelen háztartások 

esetében végezzük el ezt az összehasonlítást, rendre mindenki átlag alattinak tartja jövedelemét: az 

egyes csoportok tényleges átlagkeresete elmarad az átlagos megélhetéshez szükségesnek gondolt 

szinttől. Az átlagos jövedelemszint felett élők több mint fele látja úgy, hogy bevételei csak a szűkös 

megélhetést teszik lehetővé. 

A KSH a Háztartási költségvetési és életkörülmény felvétele évente mintegy 10 ezer háztartást 

megkérdezve méri a háztartások egy főre eső jövedelmét. Ebbe a jövedelembe nem csak a 

munkabér, hanem a háztartás teljes jövedelme beleértendő: családi pótlék, nyugdíj, munkanélküli 

segély, gyerekek után járó támogatások. Emellett arról is megkérdezik a háztartásokat, hogy 

mekkora jövedelmet tartanak szükségesnek a nagyon szűkös, szűkös, átlagos, jó, illetve nagyon jó 

megélhetéshez. 

Arra, hogy a többség miért érzi magát átlag alattinak, viszonylag egyszerű a magyarázat: az alacsony 

jövedelműek mindig többen vannak, a kevés kiemelkedően kereső háztartás húzza fel az átlagot. 

Emiatt mindenhol az emberek több mint fele rosszabbul él, mint az átlag. Magyarországon a 

háztartások körülbelül 55 százalékának van az országos átlag alatt a jövedelme. 

 

http://osszkep.hu/wp-content/uploads/2018/06/ábra1-2.png
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Azonban 2016-ban több mint egy millió háztartás, körülbelül 2,5 millió ember érezte úgy, hogy 

jövedelme nem elég az átlagos megélhetéshez, pedig az egy főre jutó havi bevétele meghaladta az 

átlagos havi 100 ezer forintot. 

Nézzük, hogyan is alakul az átlagkereset és az átlagos megélhetéshez szükségesnek látott jövedelem 

a különböző jövedelmű csoportokban! A legmódosabb 10 százalék és a második legjobban élő 10 

százalék, azaz a 10. és a 9. decilishez tartozók érzik úgy, hogy többet keresnek annál, mint amennyi az 

átlagos megélhetéshez kell. A legmódosabb háztatásokban 239 ezer forint bevétel jut egy családtagra 

havonta, és úgy gondolják, az átlagos megélhetéshez 170 ezer forintra van szükség. 

A 8. decilisbe azok tartoznak, akiknek több a jövedelme a társadalom 70 százalékánál, de nem 

tartoznak a top 20 százalékba. Ez a csoport már átlag alattinak tartja magát: úgy érzik, az átlagos 

megélhetéshez 130 ezer forint kell, ami több mint a rendelkezésükre álló havonkénti 123 ezer forint. 

A társadalom legalacsonyabb jövedelmű tizedében kevesebb mit 28 ezer forint jut egy emberre, az 

átlagos megélhetéshez szükséges keresetet pedig 78 ezer forint körülinek tartják. 

Az alábbi grafikont böngészve jól látszik, hogy minél jobban él valaki, annál nagyobbnak tartja az 

átlagos megélhetéshez szükséges jövedelmet. 

 

Nagyobb lábhoz nagyobb takaró kell 

Amikor dolgozni kezdtem, és először kaptam kézhez rendes havi bért az egyetemi ösztöndíj helyett, 

óriási ugrást éltem meg az életszínvonalamban: hirtelen sokkal több mindent engedhettem meg 

http://osszkep.hu/wp-content/uploads/2018/06/ábra2-1.png


  

 
 

180 

magamnak, mint korábban. Sokkoló volt, amikor a hierarchiában felettem álló és nálam jóval többet 

kereső kolléganőm egy délután a konyhában panaszkodni kezdett a fizetésére, bizonygatva, hogy 

ebből a kevés pénzből, amit itt adnak, képtelenség megélni. 

Ez a példa, és az eltérő anyagi helyzetű háztartások különböző elvárásai jól mutatják, hogy erősen 

szubjektív, hogy mennyi jövedelmet tartunk elfogadhatónak. Elvárásaink a jövedelmünkkel együtt 

nőnek. Ami a legszegényebb 20 százalék számára már a jó megélhetést is lehetővé teszi, azt a 

társadalom legjobb helyzetű ötöde még az átlagos megélhetéshez sem tartja elegendőnek. Egy 

jólszituált embernek természetes, hogy késő este taxival megy haza, télen elutazik síelni. Ugyanez 

egy alacsony keresetű családban elképzelhetetlen luxus. 

Emellett objektív különbségek is vannak. Nem mindegy például, hogy valakinek egy kis faluban vagy 

Budapesten kell boldogulnia, hogy egyedül él-e, vagy családot kell eltartania. Budapesten például az 

átlagos megélhetéshez szükségesnek vélt jövedelem az országos átlagnál magasabb (+20%), míg a 

községekben alacsonyabb (-8%). Egy kisebb háztartásnak magasabb az egy főre jutó elvárt 

jövedelme, mint egy gyerekes családnak, hiszen ott több ember között oszlik meg a rezsi, többen 

használnak egy-egy háztartási gépet, öröklik egymástól a gyerekek a játékokat, ruhákat. 

 
Fotó: dreamstime 

Mindez viszont csak azt magyarázza meg, miért magasabbak a gyermektelenek, a budapestiek és a 

felsőbb rétegek jövedelmi elvárásai, de azt nem, hogy miért érzékelik saját helyzetüket rosszabbnak, 

mint amilyen. 

http://osszkep.hu/wp-content/uploads/2018/06/kép2.jpg


  

 
 

181 

Miért zöldebb a szomszéd kertje? 

Nos, a kérdés mindig az, hogy kihez viszonyítjuk magunkat? Kire gondolunk, amikor az átlagos 

jövedelműek, vagy az átlagos életszínvonalon élők képét rakjuk össze a fejünkben? 

Lehetséges, hogy a környezetünkből csak azokat vesszük észre, akik jobban élnek nálunk? Hozzájuk 

hasonlítjuk magunkat, őket akarjuk utolérni, miközben észre sem vesszük, hogy mennyire kiváltságos 

helyzetben vagyunk sok más honfitársunkhoz képest. 

Gondoljunk csak arra, milyen könnyen kiszúrjuk, ha a környezetünkben valaki új autót, nagyobb 

lakást vesz. Ilyenkor rögtön arra gondolunk, bezzeg mi még mindig a 8 éves kocsinkkal járunk és egy 

jobb kanapét sem merünk megengedni magunknak. Azokat az ismerőseinket, akik még öregebb 

autóval, még kisebb lakásban, még rosszabb környéken élnek, mint mi, valahogy nem szoktuk 

figyelembe venni. 

Az is lehet persze, hogy azért látjuk a többieket jobb anyagi helyzetben lévőknek, mert gazdagabbnak 

mutatják magukat, mint ahogy valójában élnek. Lehet, hogy mi is csinálunk ilyesmit. Vannak, akiknek 

fontos, hogy mindenben szebbnek láttassák az életüket. Az pedig szinte mindenkire igaz, hogy 

esetenként többet költ, mint amennyit megengedhetne magának – és inkább erről mesél az 

ismerőseinek. 

Ha valaki elutazik Dominikára, abból rögtön arra következtetünk, hogy jól megy neki (biztos jobban, 

mint nekünk). Azt már nem köti az orrunkra, hogy miről mondott le emiatt. A facebook ezt a 

jelenséget csak felerősítette: szinte mindenki egy kozmetikázott valóságot mutat: nyaralós képek, 

éttermi fotók garmadájával szembesít minket nap mint nap, azzal, hogy ismerőseink élménydús 

életéhez képest a miénk maga a szürke egyhangúság. 
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Fotó: pixabay 

Az is hozzá tartozik az összképhez, hogy amikor az átlag magyar átlagos életszínvonalra gondol, azon 

inkább egy ideális, mint egy valós átlagot ért: olyasmit, ahogy az átlagnak kellene élnie, és nem olyat, 

amin valójában él. Magyarország nem hermetikusan zárt világ: elég bekapcsolni a tévét, vagy 

átugrani Ausztriába, hogy az ember egy magasabb életminőség hétköznapjait lássa. A jövedelmünk a 

valós magyar átlagjövedelem, a képzelt átlagos életszínvonal pedig valahol a magyar és a nyugat-

európai életszínvonal között van. 

Amikor tehát körbenézünk és elszomorodunk saját anyagi helyzetünk miatt, jusson eszünkbe, hogy 

nagyon valószínű, hogy jobban élünk másokhoz képest, mint azt gondoljuk. A nálunk magasabb 

jövedelemmel rendelkezők persze motiválóan is hathatnak ránk, relatív helyzetünk alulértékelése 

viszont könnyen vezethet elégedetlenséghez. 

Ha jobban megismerjük a társadalmat, amiben élünk, és benne a nálunk kevésbé szerencsések 

életkörülményeit, az segíthet leépíteni a felesleges frusztrációkat és helyre tenni, reálisan látni saját 

helyzetünket is. 

http://osszkep.hu/wp-content/uploads/2018/06/36188708_1968652529845766_7411913466019053568_n.jpg
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Fotó: evfaja.okotars.hu 

Az apró kápolna előtt álló, matuzsálemi korú bátaszéki molyhos tölgy rettenthetetlen alakja nem csak 

a környékbelieket nyűgözte le, 2016-ban nemzetközi mezőnyben nyerte meg az Európai Év Fája 

versenyt. Új korszak nyílt meg az öreg fa életében: padokat helyeztek alá, egyre több programot 

szerveznek oda spontán is, szinte állandóvá vált az emberi jelenlét. 

A szőlő- és gyümölcsültetvény fölött a mesei hármas őrködik: a kápolna, az elhíresült matuzsálem, és 

a háttérben meghúzódó kisebb tölgy. Itt találkozik a természet a természetfelettivel, a szekszárdi 

borvidék jó borai az istentiszteletre igyekvő zarándokokkal. 

  

http://osszkep.hu/wp-content/uploads/2018/06/orban-napi_szentmise_2.jpg
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Túlélő szelídgesztenyék 

Kovács Bettina Karolina 2018. július 

A Baranya megyei Zengővárkony és Pécsvárad között 60 hektáron dacol az évekkel egy 

szelídgesztenye ültetvény. A több évszázados fákat nagyrészt a zengővárkonyi családok birtokolják, 

azt mondják „minden igazi várkonyinak van gesztenyefája”. A termés mennyisége talán már nem 

olyan, mint száz éve, de az ültetvény nem lett kevésbé fontos a helyiek számára. A 400 lelkes falu 

érdeme, hogy az egyik fa, Zengővárkony „hős” szelídgesztenyéje nyerni tudott a 2017-es Év Fája 

versenyen, képviselve a többi fát is.  

 
Fotó: Kutas Éva 

Az ültetvény pontos kora és eredete nem ismert, már a 18. századi források is több száz éves fákról 

írnak. Emberkéz hozta létre, emiatt szükséges is az ember törődése, amit a termésével mindig 

meghálált. A jobbágyfelszabadításig a várkonyi jobbágyok gesztenyekilencedet fizettek a szomszédos 

Pécsvárad apátságának. A mezőgazdaságból élő parasztcsaládok számára a gesztenye is hozzájárult 

ahhoz, hogy jómódban élhettek, ennek köszönhető, hogy a környék talán legdíszesebb népviseletét 

itt találjuk.  

A ma is zöldellő fákról nehéz elképzelni, hogy néhány évtizede majdnem elpusztította őket a 

kéregrák. A „hős” szelídgesztenyét nem először érte megpróbáltatás, az 50-es években melegedni 

vágyó katonák felgyújtották, aminek nyomait ma is viseli. Az Év Fája versenyre is 

részben példamutató élni akarása miatt jelölték, Kutas Éva, a jelölő Pécsvárad Alapítványtól 

elmondta, hogy „azért is választottuk ezt a hős fát, mert története az egész terület sorsát 

jól reprezentálja, emellett mégis egyéniség”.  

http://osszkep.hu/wp-content/uploads/2018/07/DSC_0679-2.jpg
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Fotó: Kutas Éva 

A versenyen keresztül szerették volna felhívni a figyelmet a szelídgesztenyésre, mint rejtett kincsre, 

valamint a beteg fák ápolásának fontosságára. Az ültetvény mindenki számára fontos, amit jól mutat, 

hogy nem csak a helyi lakosok, hanem a két település önkormányzata és a helyi vállalkozók is 

segítették a „hős” fa győzelemre jutását.  Az összefogás a fiatalokat is érintette, az élmény velük 

maradt: a néptánccsoport az ültetvény történetét választotta karácsonyi előadása témájává.  

Az évszázadok alatt összefonódott a falu és a gesztenyefák sorsa, a természet és az 

ember együttműködéséből pedig nem csak jövedelmet adó termés lett, épült általa a közösség 

is. A hős szelídgesztenye élni akar és virágozni, vele az ültetvény és a falu is.  

 

  

http://osszkep.hu/wp-content/uploads/2018/07/dsc_0388-2.jpg
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Mikor kié volt a Balaton? A magyar tenger történetének hat fő szakasza 

Saffer Zsuzsanna 2018. szeptember  

A Balaton története hat nagy szakaszra osztható. Ezeket áttekintve egyértelműen látszik, hogy régóta 

nagy kérdés, kié legyen a Balaton: a tömegeké, az elité vagy az ott lakóké. 

Az egykori vadregényes tóparti táj helyett ma a nyaralóvendégek igényeihez igazodó, megszelídített 

Balaton-part néz vissza ránk. A tóhoz érkező vendégek kiszolgálása, a szokásaikhoz való 

alkalmazkodás az elmúlt évszázadokban fokozatosan alakította a balatoni települések kultúráját és 

természeti környezetét. A történet nem az NDK-s turisták megjelenésével kezdődött. A 19. század 

második harmadától beszélhetünk klasszikus balatoni fürdőkultúráról, az idegenforgalom kezdete 

azonban korábbra, a reformkor idejére tehető. 

 
Balatoni pillanatkép a Palma Gumigyár reklámfotóján 1969-ben. Fotó: Fortepan 

 

http://osszkep.hu/wp-content/uploads/2018/09/26432.jpg
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Schleicher Veronika ’Kulturális kölcsönhatások a Balaton térségében 1822−1960’ között című 

munkája a helyiek és a nyaralók ellentmondásos kapcsolatát vizsgálja. Ez egyfelől nézhető 

sikertörténetként, a nyaralók megjelenésével megindult civilizációs-modernizációs 

fejlődéstörténetként, melynek során a Balaton-parti kis településeket közművesítették, bevezették a 

telefont, korszerű úthálózatot építettek, kitárultak a szórakozás és a sportolás lehetőségei. 

Ugyanakkor az őslakosok lába alól fokozatosan csúszott ki a talaj: lassanként visszaszorultak saját 

élettereikből, valamint az életüket és a környezetüket érintő kérdésekben is egyre inkább mások 

döntöttek helyettük. 

Cikkünk nyomtatható pdf-ben is letölthető, ide kattintva.  

1822-1861 – a kezdetek 

Balatonfüredre, Badacsonyba és Keszthelyre már a 19. század első felében is sokan látogattak – ezek 

a települések azonban nem a Balaton miatt lettek népszerűek. Keszthelyt például Festetics György 

mecénási tevékenysége tette kulturális és gazdasági központtá. Balatonfüredre pedig a gyógyhatású 

termálforrás miatt jártak kezdetben. 

 

Balatonfüred a XIX. század közepén. Szerelmei Miklós kőnyomata. (Történelmi Képcsarnok; Kis ívrétű lap, a köv. 

aláírással: FÜRED a Balaton résziről. von der Seeseite. Szerelmei M. kőnyomdája Pesten) 

 

http://doktori.btk.elte.hu/hist/schleicherveronika/diss.pdf
http://osszkep.hu/wp-content/uploads/2018/09/Kié-a-Balaton_-Összkép_180907.docx.pdf
http://osszkep.hu/wp-content/uploads/2018/09/2344.jpg
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A füredi savanyúvíz köré egész gyógykomplexum épült ki – a mai wellnessbirodalmak korabeli 

megfelelője –, melynek a Tihanyi Bencés Apátság volt a tulajdonosa. 1822-ben nyitották meg az első 

fürdőhelyet a Balatonban, addig csak a helyiek fürödtek a tóban. 

A ’48-as szabadságharc bukása megtörte a fürdőkultúra fejlődését, ami csak a kiegyezés után indult 

meg újra. Akkor jöttek létre az első fürdőtelepek a nyugati típusú tengeri fürdőhelyek mintájára; 

fürdőházak épültek, fövenyes strandokat alakítottak ki. Ezek az évek azért is fontos mérföldkőnek 

számítanak, mert ekkoriban kezdtek az őslakosok is részt venni a vendéglátásban: a paraszti házak 

tisztaszobáit kiadták a fürdővendégeknek, és kirándulókat fuvaroztak. 

1861-1909 – elindul a vonat 

A Balaton felfedezésének következő fontos eseménye a Budapestet Fiumével összekötő Déli Vasút 

balatoni szakaszának átadása volt 1861-ben. Megépítését a gazdaságélénkítés motiválta, nem a 

somogyi partvidék fürdőéletének megteremtése. Eredeti három megállóhelye, Balatonszentgyörgy, 

Boglár és Szántód akkor még nem volt fürdőzőhely. Később Siófokon is lett megálló, ami viszont az 

1860-as években szinte kizárólag azért volt fontos, mert át lehetett szállni a Füredre tartó Kisfaludy 

gőzösre. A szemesi megálló építése viszont már turisztikai döntés volt 1878-ban – a fürdőélet ekkora, 

a 19. század végére vált nyomós érvvé. 

A vasút fontos volt – meghatározta, melyik település lesz gazdasági-idegenforgalmi központ, s melyik 

marad láthatatlan. Siófokra például, a megálló létesítését követő egy évben 30 új kereskedő 

költözött. Ugyanakkor nem volt nélkülözhetetlen. A pesti nyaralók ugyan többnyire vonatoztak, de 

nem csak a fővárosiak jártak a tóhoz. A századfordulón működő 19 fürdőtelep közül kilencnek 

(Kenese, Almádi, Alsóörs, Balatonfüred, Szepezd, Rév-fülöp, Badacsony, Meszes-Györk, Keszthely) 

egyáltalán nem volt még vasúti megállója. 

 
A Hullám és a Balaton Szálló Keszthelyen, 1908-ban. Fotó: Fortepan, Magyar Földrajzi Múzeum gyűjteménye 

http://osszkep.hu/wp-content/uploads/2018/09/1908-Keszthely-Hullám-és-Balaton-szálloda.-Forrás-Fortepan-.jpg
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Kezdetben csak a helyiek kiadó szobáiban lehetett megszállni, az 1860-as évek második felében 

indult meg a villák, szállodák építése. Elsőként a legnagyobb településeken, Keszthelyen, 

Balatonfüreden, Földváron és Siófokon – Jókai Mór villája is az elsők között volt. (Jókai balatoni 

mindennapjairól itt írtunk.)  Ez egyben azt is jelentette, hogy egyre többen lettek érdekeltek a 

fürdőélet fejlődésében: a villa- és szállótulajdonosok is helyet követeltek maguknak a helyiek és a 

fürdőt üzemeltető bencés apátság kettős viszonyrendszerében. 

A századfordulóról származik a Balaton egészét érintő első idegenforgalmi statisztika: a Balneológiai 

Egyesület számadata szerint 1897-ben 17 091 vendég nyaralt a tónál, egyharmada Füreden, 

egyharmada Keszthelyen és Siófokon, egyharmada a többi kisebb üdülőhelyen. Megalakultak a 

térség első civil szervezetei, a nyaraló tömegek megjelenése sok, addig nem tapasztalt problémát 

hívott életre: a Balaton-egyletet (1882), a Balatoni Szövetséget (1904) és az alpesi és tátrai mintára 

szerveződő helyi fürdőegyesületeket.  

 

A helyi társadalom életét a nyaralóvendégek megjelenése mellett más folyamatok is alakították. A 

két legfontosabb a balatoni halászat nagyüzemivé válása és a balatoni szőlőket sújtó filoxéra-vész. 

Mindkettő a helyi lakosok tömeges elvándorlását, illetve a maradók vendéglátás felé fordulását hozta 

magával. 

A filoxéra-vész nemcsak a munkaerő miatt volt fontos állomás, hanem a térhasználat átalakulása 

miatt is. Az 1870-es években a balatoni szőlők kétharmada pusztult el. Helyükön nem új tőkék 

telepítésébe, hanem az idegenforgalomhoz kötődő építkezésekbe kezdtek – jellemzően nem az 

eredeti tulajdonosok, hanem újonnan érkezők, akik már meglátták a lehetőséget a Balaton-

térségben. 

1909-1944 – a Balaton első igazi aranykora 

1909-ben az északi parton is átadták a vasútvonalat, amitől a déli vonalhoz hasonló fellendülést 

reméltek.  A várt tömegek azonban nem érkeztek meg – sokan az Adriát választották a Balaton 

helyett. Persze a magyar tenger sem volt üres: az első világháború küszöbén már évente 55 ezren 

pihentek hosszabb-rövidebb ideig a Balatonnál, a nyaralótulajdonosok száma pedig az állandó 

népesség létszámának felét tette ki. 

http://osszkep.hu/2018/08/jokai-nem-csak-szinesen-irt-ugy-is-elt-hogyan-nyaralt-egy-hiresseg-150-eve-a-balatonon/
http://doktori.btk.elte.hu/hist/schleicherveronika/diss.pdf
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Fürdőház Siófokon 1913-ban. Fotó: Fortepan, Péchy László gyűjteménye 

A Balaton a trianoni döntés után került igazán reflektorfénybe – az azt követő 20 év kétségkívül a 

Balaton első virágkorának nevezhető. Megszűnt az addigi komoly versenyhelyzet: az új határokkal az 

ország 224 fürdőhelyéből mindössze 63 maradt, a 30 gyógyhelyből pedig csupán kettő. 

 

Strandolók Almádiban, 1920-ban. Fotó: Fortepan, Karabélyos Péter gyűjteménye 

http://osszkep.hu/wp-content/uploads/2018/09/Siófok-1913.jpg
http://osszkep.hu/wp-content/uploads/2018/09/strandoló-csapat-Almádiban-1920.jpg
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A Balaton ebben az időszakban nemzeti üggyé vált. A magyar tenger nyaralótársadalma addig nem 

látott módon kiszélesedett. Korábban a Balaton főként jómódú polgárok üdülőhelye volt, akkor 

azonban megjelentek a legtehetősebbek is, akik korábban inkább a tengerhez utaztak. Emellett az 

1930-40-es években már a középosztály szegényebb tagjai, később egyre több munkás is a Balatonra 

járt nyaralni. 

Ellentmondásos folyamat volt, ami egyszerre húzta a tavi idegenforgalmat a professzionalizálódás és 

az olcsóbb tömegüdültetés irányába. A társadalmi nyitás a balatoni életet szervező intézmények 

üdülőstratégiájának része volt, különösen a tisztviselők bevonzása. Kedvezményes banki hitelt 

vehettek fel villaépítéshez, szabadságolási és vasúti kedvezményeket is igényelhettek. A szociális 

alapú gyereküdültetés fejlesztése is tudatos tervezés eredménye volt. Emellett ekkoriban vált divattá 

több olyan tevékenység, ami korábban méltatlannak számított: például a sporthorgászat vagy a 

napozás. 

 

Villa Balatonszántódon, 1928. Fotó: Fortepan 

Ebben a korszakban vált elsőként tömegessé a turizmus a Balatonnál, ami hatalmas réseket ütött a 

hagyományos helyi kultúrán és a helyi közösségek működésén. Az állandó lakosság száma már 

évtizedek óta emelkedett, de ezekben az évtizedekben ugrásszerű volt a növekedés. Az 1930-as 

népszámláláskor már 70 000 lakost számláltak – míg 1890-ben még csak 55 ezren voltak. Az 

emelkedésnek több oka volt. Sokan egy jobb élet lehetőségét látták a balatoni vendéglátásban, s az 

http://osszkep.hu/wp-content/uploads/2018/09/balatonszántódi-villa-1928-ból.jpg
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1920-as években megnyíló új gyárak, a fűzfői lőszergyár és a balatonfüredi hajógyár is sok munkaerőt 

szívtak fel. Emellett számos nyugdíjaskorú nyaralótulajdonos is a letelepedés mellet döntött. 

 
Balatoni fürdőzés 1935-ben. Fotó: Fortepan, Turbéky Eszter gyűjteménye 

1944-1960 – a tömegüdültetés évtizedei 

A második világháború előszobájában az 1944-es szezon volt az utolsó, ami a megszokott módon 

zajlott le. A háborús károk eltakarítása és az újjáépítés sok fürdőtelepen az ötvenes évek elejéig, akár 

végéig is elhúzódott. 

A civil önszerveződéssel fémjelzett korszak végére az 1948-as, fürdőtelepeket feloszlató rendelet tett 

pontot. A korábban fürdőegyesületi vagy községi kézben lévő strandok, parkok 1950-51-re kerültek 

vállalati vagy tanácsi tulajdonba. 

 

Balatongyörök Kastély Hotel Üdülőszálló, 1954. Fotó: Fortepan 

http://osszkep.hu/wp-content/uploads/2018/09/fortepan_94219.jpg
http://osszkep.hu/wp-content/uploads/2018/09/fortepan_18019.jpg
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A lakóépületek államosítására 1952-ben hoztak törvényt, a villák nagy része azonban már korábban 

gazdát cserélt. A háború után sok nyaralótulajdonos egyáltalán nem tért vissza. A kifosztott 

nyaralóépületek új tulajdonost kaptak – volt olyan épület, amit még romosan adtak el, s volt, ahová 

idegenek kötöztek be, később tulajdonossá lépve elő. 

A tulajdonviszonyokat az a rendelet rajzolta át végérvényesen, ami az egyidejűleg két vagy több 

ingatlant birtokló vagy bérlő, többnyire villa- és üdülőtulajdonosokat vette célba. Volt, aki a városi 

rezidenciát feladva, a villát mentve lett állandó balatoni lakos, s ennek az ellenkezőjére is akadt 

példa. Később az államosított villákból lettek a hivatali, vállalati és szakszervezeti üdülők, panziók. 

 
Balatonfüred, 1958. Fotó: Fortepan, FSZEK Budapest Gyűjteménye/ Sándor György felvétele 

A nyaralótársadalom tarka képet mutatott – még jelen voltak a korábbi korszakokat meghatározó 

tehetősebb nagypolgárok; de már ott voltak a következő évtizedek nyaralóközönségének törzsét adó 

munkások is. Új szereplőként jelentek meg a KISZ- és úttörőtáborokban nyaraló fiatalok. 

 

http://osszkep.hu/wp-content/uploads/2018/09/1958-Balatonfüred-úttorók-utén.jpg
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1960-1989 – a balatoni idegenforgalom újabb aranykora 

Az ötvenes évek végén, a hatvanas évek elején egyre fontosabb központi törekvéssé vált a ’nyugati 

nyitás’, a nemzetközi elszigeteltségből való kilépés. Ennek az egyik legkézenfekvőbb eszköze a 

turizmus volt: a külföldi turisták Magyarországra csábítása. A kezdeményezés legnagyobb nyertese a 

Balaton környéke volt. 

 

Nyaralók a Kis Tihany Szálló teraszán 1963-ban. Fotó: Fortepan, Dr. Horváth Miklós gyűjteménye 

Ezekben az évtizedekben az NSZK-ból és az NDK-ból jött a legtöbb külföldi vendég, de más nyugati 

országokból is érkeztek a Balaton-térségbe, főleg Ausztriából. A Balaton a kelet- és a nyugatnémet 

turisták elsődleges találkozási pontjává vált: számos család, baráti társaság a magyar tenger révén 

tartotta a kapcsolatot, amit a vasfüggöny szakított szét. 

A térségnek fel kellett zárkóznia, hogy ki tudja szolgálni az itthoninál jobbhoz szokott külföldi 

vendégeket, különösen a nyugati turistákat. Színvonalasabb szállásokra, éttermekre, strandokra volt 

szükség. A Balaton, akárcsak Budapest, az ország elsőszámú idegenforgalmi célpontjává vált, kiemelt 

figyelmet kapott. 

 

 

http://osszkep.hu/wp-content/uploads/2018/09/1963-Kis-Tihany-Szálló-teraszon-üldögélnek.jpg


  

 
 

195 

1948-ban több, mint 31 ezer férőhelyet számoltak a Balaton-térségben, amiből 10 602 volt 

magánházaknál, 9800 szállodákban, panziókban, a többibe pedig már a szakszervezeti-vállalati 

üdültetés keretében volt érkeztek a vendégek. Ezzel a Balaton-régió a szervezett üdültetés országosan 

legnagyobb gócpontjává vált. 1960-ra 140 üdülő volt SZOT és 500 vállalati (illetve intézményi) 

kezelésben, összesen több mint 23.000 férőhellyel.  

Az állandó nyaralóval rendelkező és az egyéb vendégek száma 1960-ban szezononként elérte az 1,2 

milliót. Az 1980-as évek elején már az 5 millióhoz közelített. A balatoni üdülőkörzetben 

koncentrálódott az ország szállásférőhelyeinek több, mint fele.  

A Balatonhoz érkező turisták száma a hetvenes évektől szinte évről évre nőtt, az állami és üzemi 

üdülők és szolgáltatások pedig nem bírták tartani az iramot. A helyiek is nagyon jól jártak: a 

megnövekedett turizmus jelentős mellékjövedelmet jelentett számukra. Szükség volt a 

magánszállásokra, magánudvarokban kijelölt sátorhelyekre. Ekkoriban engedélyezték a maszek 

szolgáltatók, például zöldségesek, lángososok, cukrászdák működését is. A ’70-es és ’80-as években a 

turizmus és a hozzá kapcsolódó kereskedelem, illetve a külföldiek között töltött idő nagyobb 

szabadságot, nagyobb jólétet biztosított a Balaton körül élőknek, mint az ország többi részén. 

Zsúfolt autóskemping Zamárdiban a ’70-es évek közepén. Fotó: Fortepan 

 

 

http://doktori.btk.elte.hu/hist/schleicherveronika/diss.pdf
http://phd.lib.uni-corvinus.hu/206/1/ratz_tamara.pdf
http://osszkep.hu/wp-content/uploads/2018/09/fortepan_15849.jpg
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1990-től napjainkig – a Balaton, ahogy ma ismerjük 

Ezt a nyaralók és a nyaraltatók sajátos egymásrautaltságára épülő turisztikai aranykort szakította meg 

a rendszerváltás. A Berlini fal leomlása után a német családoknak már nem volt szükségük nyári 

találkozóhelyre. A határok megnyíltak, a nyugati útlevél a Balaton mellett számos új úti cél felé vitte 

az embereket. A magyarokat is – akinek pénze engedte, körülnézett a nagyvilágban. A rendszerváltás 

után a Balaton idegenforgalma jelentősen csökkent. 1989 és 1993 között a kereskedelmi szálláshelyi 

vendégéjszakák száma 7,2 millióról 3,2 millióra csökkent. A magán-vendéglátás forgalma csaknem 40 

százalékkal esett vissza. 

A kilencvenes évek végére azonban lecsengett az utazási láz; itthon egyre többen csak a belföldi 

utazást engedhettek meg maguknak. A Balaton ár-érték arányban jól teljesített, így sokan ismét 

felfedezték a magyar tengert. A külföldi turisták azonban továbbra is elmaradtak. „A kilencvenes évek 

közepén itthon gyakorlatilag nem volt turisztikai fejlesztés, mert nem volt rá pénz. Nemzetközi 

összehasonlításban a Balaton nem tudta magát tartani, a külföldiek egyre kevésbé választottak 

minket. A 2002-es szezon volt az utolsó, amikor éppen kiegyenlített volt a magyar és külföldi 

vendégek aránya a Balatonnál. Onnantól átfordult és a magyarok vannak túlsúlyban” – mondta Oláh 

Miklós, a Balatoni Társadalomtudományi Kutatócsoport vezetője egy korábbi interjúban. 

 

A Balaton, ahogy ma ismerjük. Fotó: Pixabay 

  

http://phd.lib.uni-corvinus.hu/206/1/ratz_tamara.pdf
http://osszkep.hu/2016/09/a-balaton-titka-interju-olah-miklossal-aki-15-eve-vezeti-a-balaton-tarsadalmanak-es-gazdasaganak-kutatasat/
http://osszkep.hu/wp-content/uploads/2018/09/sailing-boat-1604128_1920.jpg
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„A rendszerváltás után a térség nagy része fokozatos országon belüli pozícióvesztést él meg 

(…). 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.” Csite András, a HÉTFA Kutatóintézet ügyvezetője szerint ez a folyamat azt is 

magával hozza, hogy az új balatoni felső-középosztály egyre látványosabban akarja befolyásolni a 

térség arculatát, a balatoni világ alakulását. Amit persze a helyi élet szereplői gyakran nehezen 

viselnek. (A teljes interjú itt olvasható.) 

Újra fellángolt a gyüttmentek és bebírók közti, több mint száz éves vita arról, hogy ki döntsön a 

Balaton-régió életét meghatározó kérdésekben: a helyiek vagy azok, akik csak szezonálisan vannak 

jelen a térségben. 

Az Összkép magazin a magyar társadalom és gazdaság működéséről szól. Komoly elemző munkára 

épülő áttekintéseket készítünk, kutatások eredményeit foglaljuk össze és az országot jól ismerő 

vezetők, kutatók történeteit mutatjuk be arról, hogyan is működik a világunk. Kövessen minket, 

iratkozzon fel hírlevelünkre, ha szeretné mélyebben megérteni és felfedezni Magyarországot. 

Az önigazgatási jogosítványok hiányát a balatoniak akkor is és most is a civil szféra megszervezésével 

ellensúlyozzák. Nagyrészt ennek köszönheti a Balaton-régió, hogy lassacskán sikerül ismét magára 

találnia. Az elmúlt tíz évben komoly változások indultak meg,a kultúra, a vendéglátás és a 

gasztronómia sokat fejlődött a régióban. Egyre erősebb a régiós szemlélet, egyre többen 

gondolkoznak négy évszakban a tó körül. 

A Balaton mindig képes megújulni 

Az elmúlt 200 év nagy horderejű változásai közül a Balaton környéki társadalom átalakulása a 

legmarkánsabb. Az egykor főként mezőgazdasági munkából élő térség mára szervesen kapcsolódik a 

régió idegenforgalmi jellegéhez; a jellemzően paraszti lakosságot mára sokkal változatosabb 

népességtabló váltotta fel, melyben az állandó lakosok mellett a turisták és a nyaralótulajdonosok 

váltak a leginkább meghatározó csoporttá. 

A 19. század végén mintegy 170 ezer fő élt a Balaton-térségben. A 20. század elején ez a szám már 

átlépte a 200 ezer főt és 1980-as években elérte csúcspontját: 272 ezer főre emelkedett. 

Napjainkban nagyjából 270 ezren élnek a térség településein állandó lakosokként. Az 

üdülőtulajdonosok családjaikkal együtt mintegy negyedmilliós népességet tesznek ki. Ehhez adódik 

hozzá a főszezonban nyaraló 4-500 000 ember. 

http://osszkep.hu/2017/09/nekem-a-balaton-adomany-interju-csite-andrassal/
https://www.facebook.com/osszkepmagazin/
http://osszkep.hu/iratkozz-fel-az-osszkep-hirlevelere/
http://www.idi.btk.pte.hu/dokumentumok/disszertaciok/kabaigergelytezis.pdf


  

 
 

198 

A Balatonnak a fürdőkultúra kialakulása óta eltelt közel 200 évben többször is újra kellett fogalmaznia 

magát. Volt előkelő nagypolgári fürdőhely, s volt népszerű és olcsó nyaralóhely magyar és külföldi 

dolgozók tömegeinek. Mindkét minőségében nagyon jól működött. Azonban a Balaton két 

legnagyobb sikertörténetének az alkalmazkodás a vezérfonala. A politikai, gazdasági körülmények 

mind Trianon után, mind a szocializmusban sokat nyomtak a latban, hogy a Balaton felé tereljék a 

nyaraló tömegeket. A térség jelene viszont most minden eddiginél jobban lehetővé teszi, hogy a 

Balaton megtalálja a saját hangját. 

  

http://osszkep.hu/2016/09/a-balaton-sajat-hangja/
http://osszkep.hu/2016/09/a-balaton-sajat-hangja/
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Hol, mit nyújt az iskola? – Térképen a magyar diákok szövegértési 
képességeinek területi különbségei 

Szepesi Balázs, Herczeg Bálint, Tóth Kinga 2018. szeptember 

Az ország járásai között nagyobb az eltérés a diákok teljesítményében, mint egy adott térség jobb és 

rosszabb iskolái között. Az eredmények alapján mintha más világban tanulnának a nagyvárosi és a 

vidéki gyerekek. A lista elején a XII. kerületet, a végén a Gönci járást találjuk. Böngészd a térképeket, 

az adatokat – az összes 12 éves gyerekre kiterjedő kompetencia felmérés szövegértés eredményeit 

elemezzük járásokra bontva. 

Itt a szeptember, több mint 700 ezer gyerek hallgatja szüleivel és tanáraival, ahogy az igazgató 

megnyitja a tanévet. A nyári szünet élményeivel feltöltődve, picit álmosan állnak, érzik, hogy 

elkerülhetetlenül visszaáll a szokásos rutin, amiben a vekker és az iskolacsengő határozza meg a 

napok ritmusát. Közben talán elmerengenek, milyen lesz a következő év, mit kíván tőlük, mit ad nekik 

majd ez az egész. Milyen is lesz majd egyszer, ha felnőnek és nem lesz évnyitó és becsöngetés. 

Ahány gyerek, ahány hely, annyi különböző történet – azonban az adatokat böngészve masszív és 

elgondolkoztató különbségeket találunk járás és járás között abban, hogy hol mire tanít meg, milyen 

lehetőségeket nyit meg az iskola. Az Összkép idei tanévnyitó cikke az egyes járások 

kompetencia eredményeit hasonlítja össze. 

Hagyomány, hogy tanévnyitáskor nagyobb oktatási elemzéssel jelentkezünk. Két éve a szülő 

szerepéről írtunk, tavaly azt tekintettük át, hogyan lehetne javítani az oktatás helyzetén. 

Évek óta minden hatodik osztályos felmérést ír szövegértésből és matematikából. Az Összkép most a 

szövegértés eredményeket dolgozza fel. Azért választottuk ezt, mert a szövegértés képessége 

határozza meg, mennyire tudják majd a diákok megérteni azt, amit a könyveikben találnak, mennyire 

képesek önállóan tanulni. 

A 12 évesek szövegértési képessége jelentősen eltér az ország egyes térségei között. A legjobb és a 

legrosszabb eredményű 20 járás átlagos eredménye között dupla akkora a különbség, mint egy jó és 

egy rossz iskola között egy átlagos járásban. Azaz gondoljunk egy tipikus rossz és egy tipikus jó 

eredményű iskolára egy tipikusnak vélt vidéken. A köztük levő különbséget szorozzuk meg kettővel, 

és akkor nagyjából érzékeljük, miben más az oktatás egy jobb és rosszabb eredményű járásban. 

Az Országos kompetenciamérés 2001 óta méri fel a gyerekek matematika és szövegértés tudását. Az 

Oktatási Hivatal munkájának köszönhetően az évek alatt komoly rendszer épült fel. Az iskolák 

láthatják és hirdethetik, hogyan teljesítenek a többiekhez képest. Az oktatási rendszer irányítói és 

elemzői részletes adatok alapján vizsgálhatják az iskolarendszer eredményeit. Az adatok 

http://osszkep.hu/2016/09/mit-varunk-az-iskolatol-a-szulo-csendes-es-eltokelt/
http://osszkep.hu/2016/09/mit-varunk-az-iskolatol-a-szulo-csendes-es-eltokelt/
http://osszkep.hu/2017/09/a-boldogtalan-iskolara-nem-vevo-senki/
https://www.oktatas.hu/kozneveles/meresek/kompetenciameres/alt_leiras
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nyilvánossága pedig lehetővé teszi, hogy vitáinkban személyes tapasztalatok és gondolatok mellett 

tényekre is építhessük. 

 Gazdagabb környék, jobban teljesítő gyerekek 

Első térképünk azt ábrázolja, hol milyen a szövegértés felmérés eredménye. A lista élén nyolc 

budapesti kerület, illetve a Budakeszi és a Balatonfüredi járás áll. Ezekben a járásokban 1560 vagy 

több a diákok átlagos pontszáma. A lista végén Gönc, Szikszó és Kunhegyes környéke 1320 alatti 

pontszámmal. 

 

Minél sötétebb egy járás színe, annál előrébb szerepel a 12 évesek szövegértés kompetencia 

felmérésén elért eredmények szerinti listán 

A térkép markáns mintázatot mutat. A diákok szövegértése a fővárosi agglomerációban, a Balaton 

mentén és az ország északnyugati részén, illetve a három nagy egyetemi városban – Pécsett, 

Szegeden és Debrecenben – a legjobb. Az ország északkeleti része és a Dél-Dunántúl szegényebb 

részein pedig a legrosszabbak az eredmények. 

A különbségek két tényezővel mozognak együtt. Egyrészt minél nagyobb egy település, annál jobbak 

a gyerekek szövegértésből. 

http://osszkep.hu/wp-content/uploads/2018/09/kompetencia.png
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Saját számítások az Országos kompetenciamérés adatai alapján 

Rosszabbul teljesítő iskola – az az iskola, ahova a 2. legrosszabb eredményű decilisbe tartozó diák jár 

Jobban  teljesítő iskola – az az iskola, ahova a 8. legrosszabb eredményű decilisbe tartozó diák jár 

Ha összevetjük a főváros és a nagyobb települések járásait a kisebb városok szervezte környékekkel, 

akkor a különbség nagyságrendileg annyi, mint egy iskolai osztályzat: mintha a nagyobb helyeken 4-

as, a kisebbeken pedig 3-as lenne az átlag. A vidéki jó iskolák eredményei elmaradnak a fővárosi 

rosszabb teljesítményű intézmények pontszámaitól. Mindezek mellett a fővárosi kerületekben a jobb 

és rosszabb iskolák közötti különbség fele akkora, mint a kisvárosok járásaiban. 

A szövegértés eredmények területi eloszlása nagyon hasonlít a járások anyagi fejlettségének 

mintázatához. A fenti térkép nagyon emlékeztet a térségek területi tőkéjét ábrázoló, a területi 

tőkével foglalkozó korábbi cikkünkhöz készített, a járások gazdasági erejét bemutató térképre. Ott 

nagyobb ez a gazdasági erő, ahol több a pénz, jobbak az intézmények és fejlettebb az infrastruktúra. 

És ahogy látjuk, ezeken a helyeken a gyerekek iskolai eredményei is jobbak. 

Egyik oldalról ebben nincs semmi meglepő. Több évtizedes szomorú tény, hogy Magyarországon az 

iskola nem enyhíti, hanem a következő generációra is átörökíti a jobb és rosszabb helyzetűek közötti 

különbségeket. Másik oldalról ebből az következik, hogy a szegényebb környékek hátránya 

megtörhetetlen, hiszen már a 12 évesek tanulási képességeit meghatározó szövegértésben is jelentős 

ez az elmaradás. Ezeken a vidékeken a jobb iskolák sem veszik fel a versenyt a nagyvárosi 

intézményekkel, hiába nagyobb a különbség a sikeresebb és a rosszabbul teljesítő iskolák között. 

Mindebből mi köszönhető az iskoláknak? 

Statisztikai módszerekkel megvizsgáltuk, mit mondhatunk az iskolák hozzáadott értékéről, ha az oda 

járó diákok szüleinek társadalmi hátterét kiszűrjük az eredményekből. Ezzel jól közelíthetjük, hogy mi 

az, ami az iskolának köszönhető az oda járó gyerekek teljesítményéből. 

A lista élén a Vásárosnaményi járás, a VIII. kerület és Zugló áll – ezeken a környékeken 60 ponttal 

magasabb a járási átlag, mint ahogy azt a szülők társadalmi háttere alapján várhatnánk. Ezzel 

http://osszkep.hu/wp-content/uploads/2018/09/Tabla_szevegertes_telepuleskategoriak.png
http://osszkep.hu/wp-content/uploads/2018/09/Tabla_szevegertes_telepuleskategoriak.png
http://osszkep.hu/2017/11/terkepen-a-teruleti-toke-magyarorszagon/
http://osszkep.hu/2017/11/terkepen-a-teruleti-toke-magyarorszagon/
http://osszkep.hu/wp-content/uploads/2018/09/Tabla_szevegertes_telepuleskategoriak.png
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szemben a legszomorúbb számokat mutató Gönci, Hevesi és Tiszavasvári járásban 65 ponttal 

alacsonyabb az eredmény annál, amit az a szülők jellemzői alapján várhatnánk. 

 

Minél sötétebb egy járás színe, annál jobb a 12 évesek szövegértés kompetencia felmérésén elért eredmény a 

szülők társadalmi háttere alapján várható értéknél 

Az eredmények ismét azt mutatják, hogy a kedvezőbb helyzetű térségekben az iskolák is jobbak. A 

kisvárosi járásokban a valós szövegértés kompetencia eredmény alacsonyabb, mint ahogy a szülők 

háttere alapján várhatnánk. A nagyobb városok esetében és Budapesten már pozitív hatást találunk – 

a fővárosban négyszer nagyobbat, mint a megyei jogú városokban. Ha területi tőke szempontjából 

legjobb és legrosszabb helyzetű térségeket nézzük, azt látjuk, hogy a lista végén a kedvezőtlen szülői 

háttér szerint várhatónál is rosszabb a gyerekek szövegértési képessége, míg a legjobb hátterű 

járásokban a gyerekek eredménye jobb, mint a szülők társadalmi hátteréből következne. 

A számok azt sejtetik, hogy egyrészt a fővárosban jobb az oktatás, mint a többi nagyobb település 

környékén, másrészt a vidékiesebb járások teljesítménye elmarad a megyei jogú városok járásaitól. Ez 

arra is arra utal, hogy jobban működik az oktatás a nagyobb településeken. 

A nagyobb városok előnyét sok minden magyarázhatja: itt stimulálóbb az intézmények közötti 

verseny; a jobb pedagógusok szívesebben vállalnak errefelé munkát; a jobban kereső városiak 

aránytalanul több erőforrást (otthoni tanulást, különórát, iskolai támogatást, pedagógusnapi 

http://osszkep.hu/wp-content/uploads/2018/09/hozzáadott.png
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ajándékot) tudnak adni, mint a kisebb helyeken élők; ezek a helyek és iskoláik sikeresebben 

lobbyznak fejlesztésekért, bérkiegészítő lehetőségekért… 

Az biztos, hogy ezekhez az előnyökhöz, hátrányokhoz a gyerekek semmi köze sincsen. Tőlük 

független, hogy jobb élet várhat arra, aki jobb környéken születik. 

 Lent Délen… 

Az iskolák szülői háttérrel korrigált teljesítményének térképén sok a meglepetés. Egyrészt, olyan 

vidéki térségek vannak a legjobbak között, amit előre nem tippelne meg senki. Másrészt, az ország 

déli területein jobbak az eredmények, mint azt várnánk. 

Budapest szárnyalása, a Pécsi, a Debreceni, a Veszprémi járás és a Balaton kiemelkedő sikere 

valamennyire érthető. Egyetem, magas életminőség. Az alacsony teljesítményű térségek nagy része is 

azokon a szegényebb vidékeken van, ahol várhatnánk őket. De hogyan kerül az élbolyba 

Vásárosnamény, Szentes, Barcs, Tiszakécske, Pécsvárad vagy Lenti? Érdemes lenne feltárni, milyen 

egyedi történetek teszik jobbá itt az iskolákat. 

Ugyancsak meglepő, hogy ebből a szempontból a főváros mellett az ország déli területei állnak az 

élen. Pécs környéke az országos élmezőnyben van (kivéve két járást). Az iskolák hozzáadott értékét 

tekintve hasonlóan kiemelkedik Zala és Baranya megye, Bács-Kiskun és Békés déli része, illetve 

Csongrád megye. 

Még a törökök hagytak itt valamit a hódoltság idejében? Több, jobban működő fejlesztés volt itt az 

elmúlt évtizedekben? Az iskolákat szervezték, szervezik jobban errefelé? Vagy a helyi társadalmak 

működik másként? Egyelőre nem tudjuk. Az biztos, hogy ez a térkép azt mutatja, hogy nem csak a 

körülmények a meghatározóak, adhat többet az iskola, mint amennyit otthonról hoznak a diákok. 

A módszertanról 

Az egyes járások szövegértés kompetencia eredményeit az iskolánkénti átlagokból számoltuk ki a 

2013 és 2017 közötti öt év eredményeit átlagolva. A szülői háttér szerint várható eredményt 

statisztikai (regressziós) elemzéssel számoltuk ki – a valós eredmény ettől való eltérése lett a szülői 

hátteret kiszűrő iskolai hozzáadott érték. 

Az iskolák társadalmi összetételét az intézményenként, tagintézményenként gyűjtött adatok alapján 

számolják. Ez a mutató olyan tényezőkből áll össze, mint az iskolában rendszeres gyermekvédelmi 

támogatásban részesülők aránya, a munkanélküli szülők és a diplomás szülők aránya, az átlag feletti, 

a nagyon rossz anyagi körülmények között élők aránya és még néhány hasonló szociális helyzettel 

kapcsolatos arány. 
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Az elsők és az utolsók 

Utolsó térképünk azt mutatja, melyek a legjobb és legrosszabb eredményű járások, ha összesítjük az 

abszolút pontszámot és a szülői hátteret leszűrve kapott eredményeket. 

 

 Az élen Budapest, Debrecen, Pécs, Veszprém, Balatonfüred és Keszthely környéke. Itt magasak az 

szövegértés pontszámok, és ezt nem csak a szülői háttér magyarázza. Elgondolkoztató, mi is lehet a 

Balaton vízében – ahogy az Összkép magyar tengerrel foglalkozó cikkei mutatják, többről van szó, 

mint a kellemes tópartról. A turizmusra és a helyi hagyományokra épülve egy saját identitással, erős 

belső élettel és személyes ambíciókkal teli térség van kialakulóban. Mostani térképünk szerint 

meglehet az utánpótlás is mindehhez. 

Az oktatás szomorú szigetei az ország szegény, periférikus térségei. Az Alföld észak részei, Borsod 

határ menti vidékei, és olyan városok járásai, amelyek nevét a jó iskolák szorgalmas tanulói sem 

nagyon ismerik (Jánoshalma, Sarkad, Békés). A magyar iskola legnagyobb problémái itt vannak, nem 

a városokban, nem az Összkép olvasói által jól ismert intézményekben. 

  

http://osszkep.hu/category/magyar-tenger/
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 Az ország belső különbségeit nem oldják az iskolák 

Budapest egy külön világ, a legtöbb kisvárosi térségben a jobb iskolák eredményei sem közelítik meg 

a nagyobb városok átlagát. Ez masszív tény. Öt év számait átlagolva kaptuk ezeket az adatokat – ha 

tíz vagy húsz évet néztünk volna, akkor sem nagyon találnánk mást. Azt régóta tudtuk, hogy egy 

városban, térségben az iskola inkább konverzálja a társadalmi különbségeket, mind oldja. A gyerekét 

a jobb iskolába küldő középosztályt szokás ezért hibáztatni – pedig látjuk, hogy nem térségen belül 

igazán nagyok a különbségek, hanem térségek között. 

Az egyéni lehetőségeket széthúzó társadalmi, gazdasági erőket nem tudja befolyásolni az iskola – 

arra megy el minden energiája, hogy alkalmazkodjon hozzájuk. A jobb városok, a gyerekük jövőéért 

többet áldozni képes szülők és az őket szervező tanárok évről évre építették fel azt a szisztémát, 

amiben az iskoláik működnek. Erre nem volt energia ott, ahol nincs pénz, ahol a holnap elérése a cél 

és ködbe veszik a távolabbi jövő. 

Nem nagyon tud ez megváltozni, amíg nem sikerül kitalálni azokat a modelleket, amelyek képesek a 

szegényebb környékeken, a rosszabb helyzetű családból származóknak is a jobb módúakéhoz hasonló 

perspektívát nyújtani. 

Ez nehéz, a lehetőség azonban megvan. Ahogy az Összkép egy korábbi cikkében bemutattuk, vannak 

olyan iskolák, amelyek a gyerekek rossz társadalmi háttere ellenére jól teljesítenek az iskolai 

teljesítményt mérő kompetencia teszteken. Érdemes lenne azt is megnézni, mi történik azokban az 

iskolákban, ahol a szülői háttér szerint vártnál jóval jobbak az eredmények. Ott lehet a megoldás 

Vásárosnamény, Szentes, Barcs, Tiszakécske és Lenti környékén. 

Köszönet Obertik Józsefnek a térképek elkészítéséért. 
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Aki túlélésre játszik, az előbb utóbb veszít – Mit mondjunk egy 17 évesnek a 
felnőtt életről? 

Szepesi Balázs 2019. február 

A Garay János Gimnázium 11. osztályába hívtak meg, hogy beszéljek arról, mi a vállalkozás, miért 

érdemes belevágni. A beszélgetés első felében arról volt szó, miben más és miben ugyanaz a mai 

fiatalok világa, mint szüleiké? Milyen dilemmákat kínál nekik az élet, hogyan érdemes ezek között 

eligazodni? 

Nehéz feladat az embernek volt gimnáziuma diákjaival, saját fiatalkori önmagával szembenéznie. A 

Karinthy Találkozás egy fiatalemberéhez hasonló elszámolás azonban magánügy. Inspirációt, 

iránymutatást vár az a diák, aki az egykori padomban ül. Viszonyítási pontot szeretne látni, amit vagy 

elvet vagy elfogad, miközben kialakítja saját álmait és elveit. 

 

 
Garay János Gimnázium, Szekszárd – Fotó: mapio.net 

 Nem érdemes a jófejkedésbe menekülni 

Bújna ki az ember a feladat alól. Szívesen mesélne anekdotákat a régi szép időkről, hogy 

megmutassa, hogy ő is szeretnivaló és sokra érdemes csibész volt egykor – és még ma is használható 

lény, sőt bizonyos dolgokban akár elismerést is érdemelhetne. Azonban nem mentegetőzést vagy 

önfényezést szeretne hallani a fiatal, hanem tapasztalatokat az egy nemzedékkel idősebbtől. Nem 

azért beszél ott az ember, hogy szeressék. Abban kell segítenem, hogy jobban el tudják dönteni, mit 

http://osszkep.hu/wp-content/uploads/2019/02/Gimi.jpg
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kezdjenek majd az életükkel, mit fogadjanak el és mit vessenek el abból, amit a mi generációnk 

gondol. 

Ezért nem érdemes a jófejkedésbe menekülni, magyarázkodni. Felnőttként nem elszenvedője, hanem 

felelős alakítója vagy a valóságnak. A következő nemzedéknek pedig pont azt kívánjuk, még inkább 

úgy érezze, övé a világ, amibe belenő. Ne kibekkelni, elszenvednie vagy meghackelnie kelljen majd az 

életét, hanem birtokba venni és formálni. Ne csak pont ott legyenek, ahova a sors veti őket, hanem 

akarjanak és tudjanak dönteni magukról – és magabiztosan vállalják döntéseik felelősségét. 

Kezdjünk bele! 

Miben volt más a mi világunk, mint a Tiétek? 

Ahhoz, hogy eldönthessétek mennyire érvényesek a szüleitek nemzedékéhez tartozók jó tanácsai, 

érdemes látni miben is volt más a mi életünk, mint amilyen a Tietek lesz. 

Évszázadokon keresztül a legtöbben apjuk vagy édesanyjuk életét élték le újra, hosszú nemzedékeken 

keresztül. Ez azonban már nincs így, majdnem kétszáz éve a forradalmak korában vagyunk. Ezek 

olykor hirtelen összeomlasztják a korábbi világot és gyorsan fenekestül forgatják fel az életet, míg 

újra nem rendeződik, kinek és minek hol a helye a világban. Más változások lassabban hatnak, de 

mélyebbre hatolnak, mint például az ipari forradalom vagy a számítógép megjelenése. 

Ti a digitális forradalomban életek, az én fiatalkoromban pont rendszerváltás volt. 

Szabadságélmény, elveszett illúziók 

Ami az én nemzedékemet meghatározta, az a bődületes szabadság élménye. Ezt már a 

gimnáziumban kézzel lehetett tapintani. A tanárok keresték, hogyan kell egy olyan világban működni, 

aminek az alapja nem a rend, hanem a szabadság. A történelem órán arról beszélgettünk a 

tanárunkkal, mi is a történelem és azt hogyan kellene tanítani. A tanmenet szerint még ki kellett 

dolgoznunk a munkásmozgalom története című tételt, de az érettségi és a felvételi követelményekbe 

az már nem került bele. 

Az én nemzedékem sok területen ugyanonnan indult, mint a nála idősebbek. Mindenkinek új volt, 

hogyan kell egy piacgazdaságban, egy demokráciában élni. Kiadók voltak a vezető helyek, olyan 

feladatok vártak a pályakezdőkre is, amihez ma csak tíz év tapasztalat után engedik oda az embert. 

Nekünk élmény volt, hogy a világ kinyílik, hogy el lehet utazni külföldre, hogy érdemes nyelvet 

tanulni, hogy nagyon jól élhet, aki elég rátermett és szorgalmas. 
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Ebben az időszakban újra elosztották az országot. Sok embernek az egyik pillanatban egy lakása és 

egy zsigulija volt, aztán hirtelen lett egy száz embert foglalkoztató üzeme. Mások pedig a biztonságos 

munka és fizetés helyett hirtelen stabil megélhetés nélkül találták magukat. A szerencsés emberek 

tulajdonosok lettek, kibújhattak a föld alól azok a rejtett tudások és motivációk, amiből azóta jól 

menő vállalkozások nőttek ki. Akinek nem volt szerencséje, az pedig kapaszkodott, amibe tudott – 

sok munkába telt, míg korábbi életszínvonalát az új körülmények között is biztosítani tudta, sokkal 

nagyobb bizonytalanságban. 

A rendszerváltás óta eltelt időszakot elemzi az Összkép 2015-ben készült 25 éve című sorozata. Mit 

hozott nekünk ez a szabadság, mennyire tudtunk élni lehetőségeivel? Jobban élünk-e, mint a 

rendszerváltás előtt? 

Ez volt az a harminc év, amikor Magyarország újra helyet talált Európába. Azt hittük, ez a 

betagozódás valami magasztosabb dolog lesz. Bíztunk benne, sőt szinte biztosak voltunk benne, hogy 

úgy fogunk majd élni, mint az osztrákok vagy a németek, olyan beleszólásunk lesz a világ 

működésébe mint nekik. Azonban kiderült, hiába ugyanazok a jogaink, a lehetőségeink nem 

ugyanolyanok. Egy pályán indultunk, csak nekik évtizedekben és euromilliárdokban mérhető előnyük 

van. A forradalmi hagyományok szerint várt szabadság-egyenlőség-testvériségből a szabadság 

érkezett meg, az egyenlőség nem, a testvériség pedig családon belül maradt. 

 
1989. március 15. Fotó: mult-kor.hu 

Azt az időszakot, amit én megéltem 17 éves korom óta, az egész országban a túlzott illúziók és az 

azokat követő csalódások jellemezték. A 80-as évek végén azt hitte mindenki, hogy pár év és úgy 

fogunk élni, mint a jómódú amerikaiak a Dallasban vagy a boldog németek a Fekete-erdő 

klinikájában. Azt vártuk, hogy a demokráciától egy csapásra jól fognak működni a kórházak, az 

iskolák, értelmessé válnak a közéleti viták. Azonban hiába tört meg az átok, csoda nem történt. 

A mi nemzedékünket a nagy lehetőségek ígérete hajtotta, rohantunk a világ változásai után. Nem 

nagyon volt mivel elégedetlenkednünk, hiszen minden folytonosan változott. 

http://osszkep.hu/category/25_eve/
http://osszkep.hu/wp-content/uploads/2019/02/89marc15_mult-kor.jpg
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 Kisebb mozgástér egy nagyobb világban 

Az a világ, aminek a kialakulását mi végigéltük, nektek már stabil adottság. A játékszabályok, a 

lehetőségek és a korlátok sokkal egyértelműek. Nekünk élni kellett a változások lehetőségeivel. 

Nektek sokkal inkább meg kell majd teremtenetek ezeket a lehetőségeket. Egyértelműbb, illúziókban 

szegényebb, a lehetőségeket szigorúbban mérő világ, amibe Ti nőtök bele. 

Másik oldalról pedig ma már jóval nyitottabb és sokszínűbb minden. És sokkal, sokkal nagyobb. 

Megnyílt a világ. A mi fiatalkorunkban egzotikus lehetőség volt a külföldi munka, sokaknak már az a 

furcsa gondolat, hogy itthon teremtsenek egzisztenciát. A mi szüleink azt remélték, hogy nekünk már 

lesz lehetőségünk világot látni. Mi abban bízunk, hogy megtaláljátok a lehetőséget, hogy itthon 

maradjatok. 

Létrejött a virtuális valóság. A Ti életetek jelentős része képernyőkön folyik, az információk többsége 

átláthatatlan folyamban ömlik rátok, egyénre szabott csatornákon. Szigorúbban és erősebben 

kötődtök össze a tömör chat üzenteken keresztül, mint ahogy mi tettük a vonalas telefonok 

világában. Nektek már természetes, hogy bárminek utánanézhettek az interneten, hogy Ti 

választjátok meg, milyen valóság vesz körbe benneteket. Nehezebben olvastok, jobban értitek a 

képek világát, mint mi. 

Az Összkép Ábel Európája című sorozata a mai magyar fiatalokkal foglalkozik. A felnőtté válás 

dilemmáiról, az unióhoz, a külföldi élethez való viszonyról, a fiatalok kommunikációjáról szólnak 

cikkeink. A fiatalok közélethez, karrierhez, házassághoz való viszonyával pedig az Ezredvégi 

Nemzedék című sorozatunk foglalkozott. 

A nemi szerepek is jelentősen átalakultak, mialatt mi középkorúvá váltunk. A szüleink idejében anyu 

munka mellett vitte a házimunkát, apu pedig ahogy megszülettünk, többet dolgozott, hogy legyen 

miből megélni. Ez most alakul át gyökeresen. Mire Ti szülők lesztek, más feladatok és lehetőségek 

várnak majd egy apára és egy anyára, mint amit mi megszoktunk. 

Mi az ország újraindításában nőttünk fel, az volt az alapélményünk, hogy minden folyamatosan 

változik. Ti azzal néztek majd szembe, hogyan találjátok meg a helyeteket egy viszonyaiban és 

szabályaiban stabil, határtalanná vált világban. 

Minden jel arra utal, hogy stabilabb és biztonságosabb ma az élet, mint régen. Kevesebb a baleset, 

tovább élnek az emberek, annak sem nagy az esélye, hogy hirtelen összeomoljon a világ, mint a 

rendszerváltáskor. Azonban mi magunk sokkal kevésbé vagyunk magabiztosak, mint szüleink voltak. 

Ők egy szürke, de stabil világban lettek felnőttek, ahol szigorúbb volt a rend és több időt töltöttek az 

emberek együtt. Amikor én voltam gimnazista, még olyan dolgoktól féltettek minket, amit ők maguk 

http://osszkep.hu/category/abel-europaja/
http://osszkep.hu/category/ezredvegi-nemzedek/
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is átéltek. Mi a folytonos változásban éltünk, képlékeny szabályok között. Azokat a veszélyeket sem 

értjük igazán, amelyekkel Ti néztek szembe. 

 
Fotó: spartybooking.com 

Hogy a jövőben is biztonságosabb lesz-e ez a szép új világ, mint a miénk volt? Azt nem tudni. 

Remélhetőleg, lesz foganatja annak, hogy ma több az aggodalom, fontosabbnak tartjuk a 

biztonságot. Reméljük, hogy a követező évtizedek felfordulásai nem okoznak annyi nehézséget, mint 

a rendszerváltás vagy a tíz évvel ezelőtti nagy válság. 

Kisebb pontok lettünk valamiben, ami jóval kötöttebb pályákat kínál, gazdagabb, nagyobb, színesebb 

és érthetetlenebb, mint amiből indultunk. Nekünk ez egy megszokandó következmény, Nektek ez a 

kiindulópont. 

 Az élet rendje azonban nem változik olyan sokat 

Jönnek majd az egyetem szabad, határfeszegető évei. Utána jön az álmodozások kora: a helykeresés 

időszaka, sok-sok munkával és hosszú hétvégi bulikkal. Ezt követi majd a családalapítás, amikor majd 

a gyerekek körül forog az élet. Aztán jönnek az egyensúlykeresés évei, amikor valószínű újra lehet, és 

újra kell majd kezdeni sok mindent kicsit kopottan, de sok tapasztalattal. Aztán majd lassan 

megöregszik az ember. 

Szép és kemény táncrend ez, valószínű nagyobb a kötő ereje, mint a társadalmi berendezkedésnek 

vagy a virtuális valóságnak. Nehéz, de érdemes belegondolnotok ebbe az ívbe – már csak azért is, 

mert a legtöbb dolog, ami a következő években történik Veletek, az egész életetekre kihat. Amit 

tanulsz, az jelöli ki, mivel fogsz foglalkozni. Ahol a fiatal éveidet töltöd, ott alapítasz családot. Persze 

nincs kőbe vésve semmi, de érdemes figyelni arra, hogy a mai döntések milyen lehetőségeket zárnak 

ki és nyitnak meg. 

Ugyancsak hasonlóak mai és a régi dilemmák, amelyek kijelölik a helyes irányt. Önmegvalósítás vagy 

Karrier? Hol éljen az ember? Szekszárdon, Budapesten vagy Kaliforniában? Élvezni akarjam az életet, 

http://osszkep.hu/wp-content/uploads/2019/02/Szechenyibath.jpg
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vagy másoknak akarjak adni? Mi az amit, elfogadjak, mint adottság, mi az, amin változtatni akarok? 

Mennyire kockáztasson az ember vagy menyire játsszon biztonsági játékot? 

 
Fotó: szabodenedek.bandcamp.com 

Ezeket a kérdéseket mindenkinek magának kell megválaszolnia. Érdemes hosszú éjszakákon át 

beszélgetni erről, hiszen jobb, ha Ti döntötök, minthogy eldöntse a véletlen vagy valaki más 

helyettetek. 

 Mire érdemes figyelni? 

A legfontosabb döntéseket tapasztalatlanul, tapogatózva tesszük meg. Úgy kell pályát választani, 

hogy még nem csináltál ilyet. Az első, legfontosabb szerelmek általában igen suták. A gyereknevelést 

is akkora tanulja csak ki a szülő, mikor már felnőttek a fiai, lányai. Ez így van rendjén, erre van 

szükség, hogy az ember teljes testét-lelkét belerakja a dologba. 

A korábbi nemzedékek tapasztalatai azonban adhatnak segítséget – akár úgy, hogy megfogadja őket 

az ember, akár úgy, hogy elvetésük saját elvek kitalálására sarkall. Én a következő öt dolgot javaslom 

megfontolásra.  
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Tudd, hogy ki vagy, mire vagy képes, mit akarsz; Ki és mi fontos Neked! 

Az ember nagyon könnyen téved el magában, értékeli alul vagy túl saját helyzetét. Ha önmagad 

meghatározásában, céljaid kijelölésében másoknak adod át a döntést, akkor mások elvárásai 

irányítanak Téged, egy idő után ébredsz rá, hogy nem a saját életed éled. 

Van, aki biztonsági játékot játszik és felnőtt fejjel sajnálja, hogy beszorult egy kényelmes, de unalmas 

életbe. Mire ráeszmél az ember, már túl sok a kötöttség, hogy azzal foglalkozzon, ami érdekli – nem 

kísérletezhet saját életével, amikor már másokéért felel. Van, akit az ambíció vagy a hiúság nekilódít, 

és ott találják magukat valamiben, ahol túl sok a kényszer. Lehet ez egy gályázásra kényszerítő 

lakáshitel, egy csillogó, de idegen nagyváros, egy jól fizető, de lélektelen munka. 

Ez a most felnőtt életbe lépő nemzedék számára nehéz kérdés. Régen valahogy egyértelműbb volt az 

egész. A csillagok háborúja első részében Luke Skywalker vagy Han Solo egy pillanatig sem 

gondolkozott, hogy ő kicsoda és mit akar. Az utóbbi részekben Rey, Kylo Ren és Finn folyamatosan 

azon vívódik, hogy kik is legyenek, merre induljanak. Valószínű ma egyrészt nagyobbak a tétek, 

másrészt kisebb a kényszer, hogy az ember hamar meghozza a döntést. 

Nem szabad elkutyulódni 

Az adott pillanat lehet könnyű. Mit tanul meg az ember ma délután, és mit hagy a témazáró előtti 

hétvégére? Ha tudja, hogy teljesítménye minőségét nem figyelik annyira, vegye-e lazábbra a munkát? 

Mit csináljon valaki, ha észrevétlenül tud mások kárára boldogulni? Várjunk-e a hibáink bevallásával, 

hátha elkerülhetjük a lebukást, vagy szóljunk, nehogy baj legyen belőle? 

Például sokszor Te magad döntöd el, hogy a munka, amit kiadsz a kezéből, milyen minőségű. Sokszor 

nem nézik meg, a rosszat is el fogják fogadni. Azonban így dől el, mi is lesz az ember valójában, mire 

tartják a környezetében. Elemzésnek látszó papírt rak össze vagy valóban elemzést készít? Kitölti a 

negyvenöt percet a diákokkal vagy tanít is nekik valamit? 

Ottlik Iskola a határon című regényében Medve a sűrű ködben is rendesen megcsinálta a 

csuklógyakorlatokat. Így egyszerűbb volt, nem függött annyira világtól, ami körbevette. Ha az ember 

eldönti, mi fontos neki, érdemes saját szempontjai szerint jól csinálni a dolgát, hiszen így sodorja 

előbb utóbb olyan helyre az élet, ahol azért ismerik el, ami neki is számít. 
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Fotó: regikonyvek.hu 

 Aki túlélésre játszik, az előbb utóbb veszít 

Hol tanul tovább az ember? Belevág-e egy vállalkozásba? Mer-e igent vagy nemet mondani, amikor 

kényelmesebb lenne a környezetére hallgatni, de a szíve más fele húzza? 

Nagyon könnyű úgy hosszú éveket, leélni, hogy arra figyelsz, hogy a következő nap úgy telhessen el, 

mint az előtte levő. Sokan egy egész életen át folytonosan kitérnek a nagy feladatok elől, mert félnek 

az ismeretlentől, nem akarják vállalni a kockázatot. 

Ez azonban egy idő után megtöri az embert, főleg, ahogy egyre kisebb az esély a váltásra és egyre 

nehezebb tartani a megszerzett pozíciót. Jobb megtanulni, hogyan teremtsen az ember magának 

lehetőséget, hogyan találja meg azokat az utakat, ahol a vágyak és a kényszerek 

összeegyeztethetőek. Sokan 40-50 évesen szeretnének vagy próbálnak új életbe fogni. Persze akkor 

sem késő, de jobb előbb belefogni, amikor még könnyebb. 

 Egyedül nem megy 

Ezt magyarként néha nem vesszük annyira komolyan, individualista nemzet a mienk. Egyedül 

azonban az ember csak annyit tud megcsinálni egy nap, amennyi belefér 24 órába. És néha még 

aludni is kell. Ha ennél többet akarsz, akkor valakikkel együtt kell működnöd, és ez bizony 

kompromisszumokat, lemondást is jelent, egymás megértését igényli. 

http://osszkep.hu/wp-content/uploads/2019/02/Iskola_a_hataron.jpg
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Sokszor az ember túlzottan bízik és csalódik. Ettől nem kell megijedni, hiszen valahogy meg kell 

tanulni, mit várhatunk el másoktól és mit nem, hogyan kössünk jó megegyezéseket. 

A nagy szervezetek attól eredményesek, hogy jó kereteket adnak sok ember közös munkájának. A 

kicsik pedig akkor sikeresek, ha jól kötnek szövetségeket, jól tudnak mozogni a náluk erősebb 

szereplők között. Bármelyik logikában akar eligazodni valaki, jobban sikerül, minél jobban tudja, 

hogyan találja meg, kiben bízhat, hogyan építse és erősítse meg személyes kötődéseit. 

A család az első 

Az érettségi és a családalapítás közötti 10-15 év az, amikor a barátok, a munka, a lehetőségek, a 

kötelezettségek számítanak. Azonban utána az ember anya vagy apa lesz, felértékelődnek, majd 

egyre több figyelemre szorulnak a nagyszülők. A szabad fiatalévekben lehet az ember fehér, fekete, 

lucskos, mint a kiscicák Szutyejev meséjében. Azonban ahogy véget ér a kergetőzés, újra feketék, 

fehérek és szürkék leszünk. 

 
Szutyejev: A három kiscica – Fotó: egyszervolt.hu 

 Fiatal korban furcsán hangozhat ez, hiszen pont az a feladat, hogy az ember elszakadjon a szüleitől 

önálló életet kezdjen. Az ember magára figyel, a barátok a fontosak, no meg a szerelmek. A 

szerelemből azonban idővel család lesz, a legtöbb barátságot pedig elhalványítja az idő. Idővel egyre 

egyértelműbbé válik, hogy a család az, ahol soha sem kérdőjelezik meg, hogy ő kicsoda és mit csinál, 

ahol mindig számíthat megértésre és támogatásra. 

Remélem segít mindez. Más a Ti világotok, az én nemzedékemnek még van jó húsz éve bizonyítani, 

hogy mit is ér valójában. Addig is készüljetek, hiszen Ti jöttök utánunk vagy Ti hagytok majd le 

minket.  

https://www.youtube.com/watch?v=-JtjPoLxvyg
http://osszkep.hu/wp-content/uploads/2019/02/3kiscica_egyszervolt_hu.jpg
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Versengeni tanítsuk a gyerekeinket vagy együttműködni? 

Virágh Enikő 2019. február 

Együttműködve, vagy versengve jutunk előbbre a világban? Lehet-e az együttműködés jó egyéni 

stratégia? A gyereknevelési és a fogolydilemma találkozása. 

Mostanában igen gyakran társasjátékozunk otthon. A kedvencek között is az aktuális főkedvenc a 

Monopoly Junior. Annak a kedvéért, aki nem ismeri, a játék lényege, hogy megvásárold a mezőket, 

ami után a többieknek rálépéskor neked kell fizetniük. Az 5 éves lányom elég hamar rájött, hogy 

elsősorban a nagy értékű mezőkbe érdemes invesztálni, vagyis a legtöbb pontot érő mezőket kell 

megvenni, ha lehet mindkettőt, mert akkor dupla magas lesz később a bérleti díj. Aki ezt behúzza, az 

tulajdonképpen meg is nyerte a játékot. Az egyik körben úgy alakult, hogy lehetősége nyílt az egyik 

megszerzése után a másikat is megvásárolni. Ő azonban szomorúan rám nézett, és azt mondta, 

inkább nem veszi meg mégsem, hadd legyen az enyém. Az eset egyrészt persze megható volt, 

másrészt viszont úgy éreztem, ez így nem lesz jó, és megmagyaráztam neki, hogy ez most egy 

társasjáték, mindenki a nyerésre törekszik, neki is arra kell, ami kétségkívül azzal jár, hogy a másik 

meg veszít, de hát ez van, ne sajnáljon. 

 
games-photos-blog.blogspot.com 

 De a dolog nem hagyott nyugodni. Én amúgy meglehetősen versengő típus vagyok – 

gyerekkoromban ilyesmi, hogy direkt lemondjak az előnyömről, velem biztosan nem esett meg, sőt, 

elég sok időbe telt, amíg megtanultam méltósággal veszíteni. Pedig én még nem is Monopoly-n 

szocializálódtam, hanem a Gazdálkodj okosan!-on. Ebben a lányom szemmel láthatóan nem rám 

ütött. 

De vajon tényleg annyira jó-e az, ha versengésre nevelem? Ez lenne az életrevalóság? Nem lenne-e 

sokkal szebb a világ, és kevésbé nyugtalanító a jövő, ha a gyerekeket inkább arra bíztatnánk, hogy 

működjenek együtt egymással, ahelyett, hogy törjenek egyre magasabbra, amit a leghatékonyabban 

http://osszkep.hu/wp-content/uploads/2019/02/Gyerekek_forras_httpgames-photos-blog.blogspot.com_.jpg
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az ér el, aki felfelé kapaszkodik, lefelé meg tapos? Ha viszont a világ tényleg a Monopoly-ra hasonlít, 

jó egyéni stratégia-e, ha valaki nem alkalmazkodik a farkastörvényekhez? 

Együtt nyerünk, egyedül vesztünk? 

Az egyéni döntések kollektív következményeivel, köztük az egyéni döntések összhatásának 

társadalmi hatásaival foglalkozik a játékelmélet, melynek egyik legismertebb példája az úgynevezett 

fogolydilemma. 

A fogolydilemma egy hipotetikus helyzetet ír le, amelyben 2 bankrablót hallgatnak ki, egymástól 

elszigetelve, összebeszélésre nincs lehetőségük. Ugyanakkor bizonyíték nincs a bankrablásra, csak 

egy sokkal kisebb súlyú bűncselekményre. Ezért mindkét fogoly az alábbi ajánlatot kapja: – Ha ő vall, 

de a társa nem, szabadon távozhat, a társa viszont húsz évet kap. – Ha a társa vall, de ő nem, a társa 

távozhat szabadon, őt pedig húsz évre lecsukják. – Ha mindketten vallanak, mindketten öt-öt évet 

kapnak. – Ha egyikük sem vall, akkor pedig egy, egy évre kerülnek rács mögé. 

Végül tájékoztatják őket, hogy a társuk ugyanezt az ajánlatot kapta. 

Nyilvánvaló, hogy a foglyok akkor járnának közösen a legjobban, ha egyik sem beszélne. Csakhogy 

ennek hatalmas a kockázata, hiszen ha a másik vall, de ő nem, a legsúlyosabb büntetés vár rá. Ha 

pedig a másik hallgat, akkor is úgy jár jobban, ha ő bemártja a másikat. Bárhogyan is dönt tehát a 

másik, érdemes vallani. Mindkettőjüknek ez a logikus választás – ebben az esetben viszont 

mindkettő ül öt évet. Ennél sokkal jobban is járhattak volna, ha bíznak egymásban és 

együttműködnek. 

 
Forrás: britannica.com 

http://osszkep.hu/wp-content/uploads/2019/02/prisoners_dilemma.jpg
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A fogolydilemma hipotetikus helyzetében mindkét félnek csak egy dobása van, és az önző stratégia 

egyértelműen domináns az összejátszással szemben. Felmerül a kérdés, mi van akkor, ha a 

résztvevők tudják, hogy nem csak egyszer kerülnek ilyen helyzetbe? Befolyásolja ez a döntésüket? Mi 

a nyerő viselkedés akkor, ha – mint az életben – a döntéseinknek következményei vannak, és a másik 

a következő lépését annak tudatában hozza majd meg amit most csinálunk? 

Ha valakit érdekel, részletesebben is utánanézhet a témának például Mérő László: Mindenki másképp 

egyforma című remek könyvében. Annyit azonban elárulok, hogy a kooperáció elvetésére a 

sokmenetes esetben is nagy a kísértés, még akkor is, ha az eredménye a teljes összeomlás és csőd, 

mindkét (többszereplős verzióban pedig az összes) fél számára. Erre példa a való életből a 

fegyverkezési verseny és a klímaváltozás. 

 Lehet-e sikeres az, aki együttműködik? 

De vajon létrejöhet-e kooperáció egy olyan világban, ahol mindenkit az önérdek vezérel? Lehet-e a 

kooperáció nem csak morális, hanem racionális szempontok szerint is a jobbik választás? Ez a kérdés 

foglalkoztatta Robert Axelrod amerikai politológust, aki 1979-ben versenyt hirdetett a témával 

foglalkozó tudósok között. A fogolydilemma játék egymást követő többszöri lejátszására kellett 

sratégiákat kidolgozni egy számítógépes program formájában, amiket aztán Axelrod körmérkőzésben 

versenyeztetett egymással. A beérkezett programok közül a győztes egyben a legegyszerűbb 

(”Szemet szemért” (Tit for Tat) névre keresztelt) program volt, amit Anatol Rapoport amerikai 

szociálpszichológus küldött be. Mindössze két sorból állt: 

 Kezdj kooperálva! 
 Utána mindig lépd azt, amit a másik az előző körben. 

A program tehát együttműködve kezdett, de ha a másik fél nem ezt választotta, azonnal feladata ezt 

a pozíciót – ugyanakkor bármikor kész volt visszatérni a kooperációhoz. A stratégia életképességét 

mutatja, hogy amikor hosszas elemzések, kiértékelések és publikációk után Axelrod újra meghirdette 

a versenyt, Rapoport vette a bátorságot és változtatás nélkül beküldte ugyanazt a programot – és 

másodszor is ő nyert. 

A hasonló versenyeken a „Szemet szemért” viselkedésnél jobbnak bizonyulhat a „Nagylelkű szemet 

szemért” (Generous Tit for Tat) elve, amikor idővel megbocsát valaki és megpróbál visszatérni az 

együttműködéshez. 

Nyilvánvaló tehát, hogy vegytiszta formában sem a kooperálás, sem annak elvetése nem jó egyéni 

stratégia. De mi a helyzet társadalmi szinten? Yuval Noah Harari izraeli történész sokak által vitatott, 

de igen népszerű könyve is arra a tézisre épít, hogy azért az emberi faj uralja a Földet, mert képessé 

https://www.ynharari.com/book/sapiens/
https://www.ynharari.com/book/sapiens/
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vált nagy tömegekben is rugalmasan együttműködni. Ha ugyanakkor szétnézünk a mai világunkban, 

és például a műanyaggal borított óceánokra és a klímaváltozásra gondolunk, éppen úgy tűnik, mintha 

jelenleg ennek az együttműködésnek a korlátaival küszködnénk. Meglehetősen egyértelműnek 

látszik, és a „Nagylelkű szemet szemért” elv sikere is arra enged következtetni, hogy társadalmi 

szinten a kooperáció előnyben részesítése az üdvös, és hosszú távon egyedül járható út. 

 
Forrás: pinterest.com 

A fogolydilemmának és más társadalmi csapdáknak ugyanakkor pont az a lényege, hatalmas a 

kísértés a potyautasságra. A potyautas persze abból a – hibás – feltételezésből indul ki, hogy mások 

nem fogják követni a példáját. De semmi okunk azt feltételezni, hogy ahogy mi előnyhöz akarunk 

jutni, mások nem próbálják ugyanezt. 

Milyenek legyünk akkor, ha azt akarjuk, hogy mindenki jól járjon, de balekok sem szeretnénk 

lenni? 

Axelrod a programokat elemezve arra jutott, hogy vannak bizonyos tulajdonságok, amik az elöl 

végzett programokban közösek. Az egyik ilyen a barátságosság volt. Ez úgy fordítható: mindig az 

együttműködés legyen az első A másik a megbocsátás: azok a programok, amik túl sokáig 

„büntették” a másik ballépését, mind hátul végeztek. Ez a már-már keresztényinek tűnő értékrend a 

provokálhatóság tulajdonságánál bicsaklik meg: a kihívásra válaszolni kell, ha az ellenfél csak magára 

gondol, ezt a magatartást célszerű viszonozni, vagyis ha megdobnak kővel, kővel dobjál vissza. Ehhez 

kapcsolódik a reakcióképesség: hogy a stratégia nagyban függ attól, mit csinál az ellenfél. Végül az 

ötödik nyerő tulajdonság a kiismerhetőség: minél egyszerűbb volt a program, annál nagyobb eséllyel 

végzett elöl. 

A játékelméleti modelleknek van egyfajta laboratóriumi tisztasága és univerzális szemlélete, a 

valóságban azonban az egyéni döntések szociális kontextusba ágyazódnak, társadalmi normák 

http://osszkep.hu/wp-content/uploads/2019/02/tomeg.jpg
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befolyásolják őket. A társadalmi normák pedig országonként, kultúránként nagyban különbözhetnek 

egymástól. A szocializmus az együttműködő, a kapitalizmus a versengő embert tekinti ideálnak, az 

USA kultúrája például szélsőségesen individualista, versengő. 

A társadalmi normák erejére megkapó példa Albánia esete a holokauszttal. Albániát megszállták 

előbb az olasz fasiszták, majd a náci Németország, az országban mégis több zsidó élt a második 

világháború végén, mint előtte. Itt is voltak házkutatások és razziák, ezek azonban nem vezettek 

eredményre, ami a fenti modellek alapján nem megérthető: hogy lehet, hogy az emberek döntő 

többsége az együttműködést választotta, mikor az adott helyzetben a feljelentés volt a jutalmazott 

magatartás, az együttműködésnek (bújtatásnak, feljelentés megtagadásának) pedig óriási egyéni 

kockázata volt? A válasz az uralkodó albán társadalmi normában, a „besa”-ban keresendő, ami 

szigorúan előírta a gyengék és elesettek védelmét, amit – ha valaki erre külön ígéretet tett – akár a 

saját élete árán is be kellett tartania. 

A magyar közeg ebből a szempontból inkább versengőnek mondható. Egy 2006-os összehasonlító 

kutatásban, amit magyar, angol és szlovén iskolákban végeztek, a magyar diákok bizonyultak a 

legversengőbbnek. Ráadásul Magyarországon a tanárok is ezt a viselkedést ösztönözték az órákon, 

annak ellenére, hogy saját bevallásuk szerint inkább az együttműködés erősítését tartották 

fontosnak. 

Talán a kérdést nem is úgy kell feltenni, hogy versengés vagy kooperáció. Nyilvánvaló, hogy senkinek 

sem lenne jó, ha a gyerekeket egységesen versengésre kondícionálnánk, ugyanakkor a versengés 

démonizálása sem megoldás. A sportszerű versenynek megvan a helye és funkciója az életben.  A 

legújabb kutatások is azt mutatják, hogy a versengés és az együttműködés akár ki is egészíthetik 

egymást, ezért nem is hasznos őket szembeállítani egymással. A versengésnek is van együttműködési 

aspektusa, mégpedig éppen a sportszerűség, vagyis az írott és íratlan szabályok betartása. 

 
Forrás: telepgraph.co.uk 

https://mult-kor.hu/20131121_albania_es_a_zsidok
http://csermelyblog.tehetsegpont.hu/sites/default/files/fulop.pdf
http://csermelyblog.tehetsegpont.hu/sites/default/files/fulop.pdf
http://osszkep.hu/2017/05/a-versenyt-inkabb-haborunak-mint-jateknak-erezzuk-fulop-marta-szocialpszichologus-kutatasi-eredmenyei/
http://osszkep.hu/2017/05/a-versenyt-inkabb-haborunak-mint-jateknak-erezzuk-fulop-marta-szocialpszichologus-kutatasi-eredmenyei/
http://osszkep.hu/2017/05/a-versenyt-inkabb-haborunak-mint-jateknak-erezzuk-fulop-marta-szocialpszichologus-kutatasi-eredmenyei/
http://osszkep.hu/wp-content/uploads/2019/02/Telegraph_co_UK.jpg
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 Mit tanítsunk a gyereknek? 

Azt hiszem a lányomnak azt fogom megtanítani, hogy legyen barátságos és megbocsátó, de azért ha 

bántják, ne a másik orcáját fordítsa oda. 

Hogy az élet nem Monopoly, nem is Gazdálkodj okosan! vagy bármi más társasjáték. Sokkal 

komplexebb annál, hogy egyetlen séma ráhúzható legyen. Azt kellene megtanítani neki, hogy minden 

helyzetben mérlegelni kell. Nem mindegy, milyenek a körülmények, hogy milyenek az erőviszonyok. 

Az sem mindegy, hogy kit győz le: olyan valakit, akivel egyenlő esélyekkel indultak, vagy olyan valakit, 

aki már az induláskor hátrányban volt hozzá képest? Esetleg ő az, akinek már az elején kevesebb 

esélye volt nyerni? Akkor legalább az önostorozást megspórolhatja magának, ha nem sikerült 

győztesen kikeveredni egy eleve vesztes helyzetből. A bokszban is külön súlycsoportban 

versenyeznek egymással a 60 és 90 kilós emberek. Vannak tiszta versenyhelyzetek: ilyen például a 

sakk. Az esélyek egyenlőek, az győz, aki jobb stratéga és mindig résen van. De még itt is fontos 

észben tartani, hogy a játszma megnyerése csupán a sakktudást minősíti – nem az embert. 

Végül azt is elmagyarázom majd a lányomnak, hogy bármit is csinál, bárhogyan is dönt egy adott 

helyzetben, gondolja végig a következményeket. Hogyan fognak erre reagálni a többiek? Próbálja 

elképzelni, mi lenne, ha mindenki ugyanazt lépné, amit ő: ha ennek a folyamánya a teljes összeomlás 

lenne, akkor az az út biztos, hogy nem járható. 
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Kísérlet a „magyar probléma” kezelésére – az Országos Táj- és Népkutató 
Központ 

Ablonczy Bálint 2019. március 

A harmincas években egyértelműen látszott, hogy a paraszti létet gúzsba kötő nagybirtok rendszer az 

ország egyik legkomolyabb problémája, ez a „magyar probléma”. Hogyan látott neki a szellemi és a 

politikai elit a téma feldolgozásának és hogyan akadt el benne? Egy idő előtt bezárt kiállítás története 

1938-ból. 

„A magyarság birtokpolitikai szempontokból hátrányos helyzetben van. (…) Kemsén, sőt az egész 

Ormánságban a terület bevonás nem volt lehetséges: kirobbant az egykézés. A forgalmi gazdaságba 

kilökött parasztságnak választani kellett a szó legteljesebb értelmében: az élet és a halál között. És 

választottak! A föld hiánya így lesz a nemzetpusztulás előidézője és a nagybirtokok halálgyűrűje a nép 

megfojtója.” A két háború közötti Magyarország egyik legégetőbb társadalmi bajáról, a földkérdésről 

aligha lehetett egyértelműbb mondatokat írni. Az egyenlőtlen birtokszerkezetről szóló sorokat 

mégsem egy illegális kommunista vagy emigrációs oktobrista kiadványból idéztük. Az 1936-ban 

megjelent Elsüllyedt falu a Dunántúlon – Kemse község élete című kötetet fiatal, országreformot 

áhító értelmiségiek készítették egy Baranya megyei községben végzett munkájuk nyomán. A már-már 

lázító sorokat is tartalmazó könyv előszavát Teleki Pál földrajztudós, volt (és leendő) magyar királyi 

miniszterelnök, maga is birtokos arisztokrata írta. 

 
A kiállítás előkészítése Bereményi A Tanítványok című filmjében – Forrós: mandarchivum.hu 

A konklúzióval aligha értett egyet, de becsülte annyira a kötetet elkészítő tanítványait, hogy nevét 

adta a kiadványhoz. A már-már abszurd helyzetben (a fennálló rendet és a nagybirtokot 

nemzetpusztítással vádoló kötethez a hatalmi elit egyik közismert gróf tagja írja az előszót) ott van a 

Horthy-rendszert feszítő legerősebb ellentmondás. Nevezetesen, hogy a konzervatív hatalmi elit 

http://osszkep.hu/wp-content/uploads/2019/03/Tanitvanyok_terkepek.jpg
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egyes csoportjai látták, a földkérdés miatt is feszültségekkel teli rendszer komoly átalakítások nélkül 

fenntarthatatlan. Ám elegendő erő és politikai akarat az átfogó reformra végül soha nem volt, az ezt 

szorgalmazók útjai pedig idővel szétváltak. A kemsei kötet utóbbira is példa: Teleki 1936-ban még 

együtt szerepelt reformot követelő tanítványaival (például Kovács Imrével és Elek Péterrel), hogy 

aztán az Országos Táj- és Népkutató Központ Kiállításának 1938 decemberi bezárása után végleg 

eltávolodjanak egymástól. 

De mi is volt az Országos Táj- és Népkutató Központ? Egyrészt egy nemzedék, a Trianon utáni 

Magyarországon felnőtt fiatal értelmiségiek és a velük rokonszenvező idősebb tudósok meg 

politikusok összefogása. Másodsorban az országot feszítő szociális gond, az aránytalan 

földbirtokszerkezet megváltoztatását célzó törekvések szimbóluma. Harmadrészt a Központ rövid 

életű szellemi műhely is volt, amelynek kiállítása országos visszhangot keltett. Gyors bezárása 

ellenére a tárlat nagy lökést adott az ország reformján gondolkozó köröknek. Az alábbiakban e három 

pontból kiindulva mutatjuk be az Országos Táj- és Népkutató Központ történetét, s jelentőségét a 

magyar szellemi életben. 

A nemzedéki összefogás 

Bereményi Géza 1985-ös A tanítványok című filmje érzékletesen adja vissza az Országos Táj- és 

Népkutató Központ szellemi erőterét. Az Eperjes Károly által kiválóan játszott tehetséges parasztfiú a 

közigazgatás korszerűsítésen dolgozó Magyary Zoltán és (a filmben Nadányi Ákosként szereplő) 

Györffy István néprajzkutató körébe kerülve lelkesen veti bele magát az országjobbító 

tervezgetésekbe. Magyary és Györffy mellett a filmben szintén szereplő Teleki Pál volt a Központ 

harmadik kezdeményezője és vezetője. 

A Táj-és Népkutató Központ 1938-as létrehozásával mind Györffy, mind Teleki régóta dédelgetett 

elképzelése valósult meg. A magyar néprajzban már korábban is felmerült a „néptanulmány központi 

kutató intézmény ötlete” – például Bátky Zsigmond egy 1933-as javaslatában. De szerepelt Györffy a 

Vallás- és Közoktatásügyi Minisztériumnak 1938-ban benyújtott emlékiratában (A néphagyomány és 

a nemzeti művelődés) is. 

Teleki Györffy István kutatásait közelről ismerte, és Magyary Zoltán jogtudós tatai járásban végzett 

közigazgatásireform-munkáiról is értesült: a két professzor műhelye mellé saját tanítványi körét 

szerette volna odarendelni. A kormányba a kulturális tárca vezetőjeként visszatért Teleki 1938. 

október 17-én kiadott miniszteri rendelettel alapította meg a Táj-és Népkutató Intézetet, amelyet a 

meginduló hivatalos falukutatás tudományos bázisának szánt: az intézmény feladata a „táj- és 

népkutatás előkészítése és szervezése” volt. 
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társadalmi- és közéletének kutatására.  Ezzel kettős célt kívánt elérni: egyrészt szükségesnek tartotta, 

hogy  „a magyar ifjúság egy részének a magyar falu és a magyar nép iránti érdeklődését komoly 

irányba tereljük. Másrészt szükséges, hogy a magyar ifjúság megismerje a problémák sokoldalúságát, 

nehézségeit és komolyságát, ami majd lehetővé teszi, hogy helyesebben, nem egyoldalúan és 

könnyelműen ítélni tanuljon.” Egy miniszteri leiratban felvázolt menetrend szerint a téli előkészítő 

tanfolyam után nyáron 25-30 főnyi vezető (jellemzően Teleki, Györffy és Magyary tanítványai) 

irányításával küldenék ki a fiatalokat az ország előre kiválasztott falvaiba, tanyáiba. 

 
Forrás: mandarchivum.hu 

 Középpontban a földkérdés és a parasztság 

A politikai pályája mellett „civilben” földrajztudós Teleki, a magyar államigazgatás reformján dolgozó 

Magyary Zoltán és a nemzeti kultúra, illetve a középosztály átalakításán töprengő Györffy közös 

nevezője az volt, hogy – amint a szemtanú későbbi neves közigazgatási szakember Kiss István a 

korabeli szóhasználatot idézve fogalmazott – „vizsgálódásaikban mindig a magyar probléma egészét 

tartották szem előtt, mindig a konkrét adottságokból indultak ki.” A gazdasági, kulturális, 

demográfiai, szociológiai kérdéseket ötvöző „magyar probléma” összetettsége miatt volt szükség „a 

magyar jövő lehetőségeinek és a magyar adottságokkal való legjobb alakításának tudományos 

tárgyilagossággal” való vizsgálatára. Mit takart a kissé gomolygó „magyar probléma”? 

http://osszkep.hu/wp-content/uploads/2019/03/tanitvanyok_DVD.jpg
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A népi írók szociográfiáinak tanulságait, Teleki tanítványi körének már idézett kemsei kutatási 

tapasztalatait az ekkor Európa és Amerika-szerte kibontakozó szociológiai és kulturális antropológiai 

kutatásokkal ötvöző Táj- és Népkutató Központ már alapításakor nagy figyelmet keltett. 

Munkatervének nyilvános bemutatása, majd létrehozása is komoly fordulatot jelzett a kormányzati 

elképzelésekben. Egy évvel a Központ létrehozása előtt Kovács Imrét – az egykéző, szektázó magyar 

vidéket bemutató A néma forradalom című munkája miatt – még a bíróság nemzetgyalázás miatt 

három hónapos börtönbüntetésre ítélte. (Igaz, azt egy amnesztia miatt nem kellett leülnie.) Most 

pedig a kultuszminiszter kezdeményezésére jött létre egy intézmény, amelynek célja a magyar falu a 

népi írók (Kovács, Szabó Zoltán, Illyés Gyula és társaik) által régóta szorgalmazott feltérképezése  és 

megoldási javaslatok kidolgozása volt. A Központ legfontosabb ambíciója a kisbirtok, a tőkehiány 

miatt földjét növelni képtelen, vagy éppen földhöz nem jutó parasztság körülményeinek javítása volt. 

A Központ munkájában résztvevők számára ez volt a „magyar probléma”, amelyből a magyar 

társadalom számos gondját-baját le lehetett vezetni. A munkára szegődött fiatalok és tudósok – 

minden stílusbeli és esetleges taktikai különbség ellenére – megegyeztek abban: a földbirtokreform 

az ország jelentős részének szociális felemelését is szolgálja, hiszen ekkor még a lakosság körülbelül 

hatvan százaléka mezőgazdaságból élt. 

A Táj-és Népkutató Központ vezetésében formalizálták is Györffy, Magyary és Teleki szerepét. Az 

intézményt vezető hármas bizottság elnöke a kultuszminiszter, ügyvezető alelnöke a néprajzkutató, 

központi vezetője pedig a közigazgatási szakember lett. Elindult az egyetemi hallgatók Teleki 

leiratában már bejelentett toborzása, ám a képzést – az események fontos szemtanúja szerint – 

kevéssé jellemezte a kultuszminiszter által korábban érzékeltetett elszántság. Kiss István úgy 

emlékezett, a heti egy-egy előadás mellett főleg a tatai járásba, Magyary közigazgatási kísérleteinek 

helyszínére szerveztek autóbusz-kirándulást. A hármas bizottság sem ült össze, Teleki Magyaryval és 

Györffyvel mindig külön-külön tárgyalt. 

 
Egy paraszti sorból származó egyetemista A tanítványok című film főhőse – forrás: wikipedia.hu 

  

http://osszkep.hu/wp-content/uploads/2019/03/tanitvanyok_szamoca.jpg
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A Központ csúcsteljesítménye: a kiállítás 

Az először Magyary Zoltán által felvetett kiállítás-ötletet Teleki és Györffy is támogatta, annak 

anyagát előzetesen a kultuszminiszter jóváhagyta, sőt a kiállítást ő maga nyitotta meg.  A Károlyi-

palotába szervezett, 1938. november 22-én megnyitott és december 9-én bezárt tárlat anyagát nem 

friss gyűjtésekből, hanem a három tudós tanítványai által már korábban felhalmozott anyagaiból 

állították össze. A nagybirtokrendszer reformjának szükségességére, a hazai városiasodás 

kezdetlegességére, a közigazgatás átalakításának elkerülhetetlenségére rámutató tablókat, 

táblázatokat, magyarázatokat ezért sikerült viszonylag rövid idő alatt elkészíteni. 

A kiállításnak nagy közönségsikere és sajtóvisszhangja volt A népszerűségre jellemző, hogy a 

katalógust az első ötezer példány elfogyása után újabb ötezer példányban kellett kinyomtatni. 

Felmerült a meghosszabbítás gondolata, amihez Teleki először hozzájárult, ám az Országgyűlésben és 

a sajtó egy részében a kiállítás ellen  (elsősorban a földkérdésről, a magyarországi birtokviszonyok 

aránytalanságáról szóló tablói miatt) induló hadjárat miatt megváltoztatta álláspontját. 

A kiállítás vendégkönyvébe az ország egyik legnagyobb földbirtokosa, gróf Esterházy Móric az alábbi 

mondatot írta: ,,Egy idehaza tengődő főrendű birtokos, aki mégis aggódik”. Amikor erről tudomást 

szerzett, az ország szociális feszültségeire utalva Györffy állítólag szarkasztikusan megjegyezte:  ,,Az ő 

helyében én is aggódnék.” 

A parlamentben a szociális érzékenységét demonstrálni akaró szélsőjobboldal támadó 

interpellációival szemben a kormánypárt alig-alig kelt saját minisztere védelmére. Egyértelmű, hogy 

Teleki politikai nyomásnak engedve záratta be a kiállítást és oszlatta fel a központot 1938 

decemberében. Valamiféle földreform szükségességéről ő is meg volt győződve, noha annak formáját 

nem olyan radikálisan képzelte el, mint a tárlat bezárásával egy időben megtagadott tanítványai. A 

politikus védelmében azonban hozzá kell tenni, hogy a kiállítás megrendezésében közreműködött 

egyetlen fiatalt sem ért retorzió. 

Teleki elhatárolódott tanítványaitól, Magyaryval pedig közölte, hogy személyesen őt tartja felelősnek 

a kiállítás problémás részeiért, amelyekről a parlamenti vitában azt állította, hogy nem látta őket. 

(Ami nem volt igaz.) Kiss István érzékletes beszámolója szerint: „December hetedikén este Teleki két 

professzortársa [azaz Magyary és Györffy] és a kiállítás anyagát összeállító munkatársak jelenlétében 

a termeken végigmenve – sajátos tárlatvezetésként – fejtette ki nézeteit a kiállításról. Csak ő beszélt. 

Senki közbe nem szólt. Nem mindent kifogásolt és nem mindent egyaránt kifogásolt. 

»Tárlatvezetése« után Teleki görnyedten, lassú léptekkel hagyta el a kiállítás termeit. Györffy István – 

némi habozás után – sietve követte. Mi a visszamaradottak pedig eléggé megrökönyödve, szótlanul 

néztünk egymásra. Talán ekkor – esetleg az ezt követő napokban – jegyezte meg Magyary Zoltán: 

»Mindig tudtam, hogy a grófokkal nincs mit kezdeni. Azt hittem, Teleki Pál kivétel. Tévedtem.«” 
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Noha a Központot feloszlatták, annak tevékenységét jóval szűkebb keretek között ugyan, de 

folytathatta a Györffy vezette Egyetemi Néprajzi Intézet Táj- és Népkutató Csoportja. Túlélte a 

második világháborút, különböző neveken egészen 1949-ig létezett. kutatásokat indított el, 

kiadványokat tett le az asztalra, de természetesen már nem fejthette ki ugyanazt a hatást, amit 

félhivatalos intézményként elérhetett volna. A Táj- és Népkutató Központ végül egyszerre lett a 

magyar társadalom megismerésének, fiatal értelmiségiek és az elithez tartozó politikusok meg 

tudósok hamvába holt összefogásának, illetve az elmeszesedett Horthy-rendszer 

reformbénultságának mementója. 
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Érdemes átgondolni, miben is hisz az ember 

Szepesi Balázs 2019. április 

 Miről szól a húsvét a csokinyúl, a sonka és a locsolás mellett? 

Az köt a világhoz, amiben hiszünk. Valahogy eldől, mi fontos nekünk, mit milyen nézőpontból 

értelmezünk. 

Van akit az mozgat, ahogy zsong körülötte az élet. Készen kapja a kérdéseket és a válaszokat. Aki 

nagyobb szabadságra vágyik, annak érdemes rászánni az időt, hogy átgondolja, mi mozgatja 

döntéseit, mi határozza meg gondolkozását. Aki pedig alakítani szeretné a világot, annak azt is végig 

kell gondolnia, mikor érdemes konfliktust, áldozatot vállalni azért, amiben hisz. 

A húsvét ünnepe (a csokinyuszi, a sonka és a locsolás mellett) ennek az ideje. Arról szól a történet, 

hogy aki kiáll a hitéért és vállalja azt, ami ezzel jár, az a szenvedések után jóval többet kaphat és 

adhat, mint ahogy eredetileg elképzelhetőnek tűnt. 

Most érdemes átgondolni, miben is hisz az ember. Kezdőlökésnek itt egy változat. 

 Hiszek a szeretetben, 

Hiszek a világ jóságában, 

Hiszek önmagamban, 

Hiszek a családomban, 

Hiszek a hazámban, 

Hiszek a kultúrámban, 

Hiszek az emberiségben, 

Hiszek az életben. 

Így hiszem Istent. 

Ez ad nekem erőt, feladatot, boldogságot. 

Ámen. 

  

A folytatásban ugyanez, pár fotóval illusztrálva. 
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Hiszek a szeretetben, 

 
Forrás: reddit.com 

  

Hiszek a világ jóságában, 

 
Az angol és a német katonák fociznak a harcok szünetében, 1914 karácsonyán – Forrás: pbs.org 

  

http://osszkep.hu/wp-content/uploads/2019/04/SegitMerges.jpg
http://osszkep.hu/wp-content/uploads/2019/04/Foci_forras_pbsDOTorg.jpg
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Hiszek önmagamban, 

 
Túra a Magas-Tátrában – Forrás: magas-tatra.info 

  

 

Hiszek a családomban, 

 
Picasso (1903.) A Soler család – Forrás: wikipedia.org 

  

http://osszkep.hu/wp-content/uploads/2019/04/MagasTatra_MagasTatraInfo.jpg
http://osszkep.hu/wp-content/uploads/2019/04/Picasso_SolerCsalad_wikipedia.jpg
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Hiszek a hazámban, 

 
Dunakanyar – Forrás: nagymaros.hu 

  

Hiszek a kultúrámban, 

 
Sóbánya, Wieliczka – Forrás: wikipedia.org 

  

http://osszkep.hu/wp-content/uploads/2019/04/Nagymaros_forras_nagmyarosDOThu.jpg
http://osszkep.hu/wp-content/uploads/2019/04/Wieliczka_sobanya_wikipedia.jpg
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Hiszek az emberiségben, 

 
A világ legrégibb1300 éves faépülete Japánban – forrás: wikipedia.org 

  

Hiszek az életben. 

 
Élet a Kiwa mélytengeri gejzír körül – forrás: wikipedia.org 

  

 

http://osszkep.hu/wp-content/uploads/2019/04/JapanTemplom_Wikipedia.jpg
http://osszkep.hu/wp-content/uploads/2019/04/KiwaDeepSea_Wikipedia.jpg
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Így hiszem Istent. 

 
Csíksomlyó – forrás: wikimedia.org 

  

Ez ad nekem erőt, feladatot, boldogságot. 

 
Turistaút a Bükkben – Forrás: kektura.click.hu 

 

Ámen. 

http://osszkep.hu/wp-content/uploads/2019/04/Csiksomlyo_Wikimedia.jpg
http://osszkep.hu/wp-content/uploads/2019/04/ErdeiUt__KekturaClickHu.jpg
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A társadalomról alkotott képünket alapjaiban alakítja át a hálózatelmélet – 
gondolatok Barabási Albert-László A Képlet című könyvéről 

Szepesi Balázs 2019. október 

Barabási Albert-László sikerről szóló könyve úgy alapozza meg a társadalomról való gondolkozásunk 

megújítását, ahogy az arany titkát ígérő alkimisták megalkották a fizikát és a kémiát. 

A világról alkotott képünk alapos átgondolására késztet Barabási Albert-László legutóbbi könyve (A 

Képlet – A siker egyetemes törvényeiről). Elsősorban nem azért érdemes a könyvet elolvasni, hogy 

jobban megértsük, hogy mi is a siker. Ezt a célját persze maradéktalanul teljesíti a könyv, de ennél 

sokkal többet is tesz. Feltárja az emberi döntések korlátait, és megmutatja ennek következményeit. 

Új megvilágításba helyezi a közvélekedés kialakulásának folyamatát. Olyan társadalmi 

mechanizmusok tárulnak fel előttünk, amiket talán sejtettünk, de kimondani nem nagyon mertünk. 

A könyv komoly kutatások eredményeit összegzi. Néhány meglepő eredmény ízelítőül: A 

borversenyek zsűritagjai ugyanarra a borra teljesen különböző pontokat adnak, amikor újra 

becsempészik azokat a kóstoló sorba. A legnevesebb zenei versenyeken a zenetudásnál jobban hat az 

eredményre, hogy ki melyik időpontban ad elő. Az elitiskolák az ugyanolyan hátterű diákoknak 

semmivel sem adnak többet, mint az átlagos intézmények. A műtárgyak értéke teljesen a szerző 

kultuszától függ. 

 
Barabási Albert-László a könyvével – forrás: konyves.blog.hu 

  

Küzdve küzdj és bízva bízzál 

http://osszkep.hu/wp-content/uploads/2019/10/Barabasi_konyvvel.jpg
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A Képlet a hálózatkutatás eredményeit és jelentőségét szeretné sok emberhez eljuttatni, ezért egy, 

az olvasók számára érdekes és praktikus megközelítést választ: a sikerről szól. Barabási és 

szerzőtársai rengeteg adatot gyűjtöttek össze tudósokról, művészekről, sportolókról, vállalkozókról, 

alkotásokról, internetes oldalakról. Az volt elemzéseik célja, hogy megtalálják, mitől is függ, hogy egy 

ember vagy a műve mekkora figyelmet kap, mekkora hatást képes kiváltani. 

 Elsőre úgy tűnhet, hogy a hatalmas apparátus közhelyes eredményekhez vezetett: Fontos a 

rátermettség, de semmire sem garancia. Tehetség nélkül nem megy, de a sikerhez sok munka is kell. 

A győztes szinte mindent visz. Az a csapat a nyerő, amiben sok különböző ember tud együtt dolgozni. 

A fizikusok már csak ilyenek. Ahogy mi laikusok megértjük a hatalmas szellemi erőfeszítések 

eredményeit, azok máris triviálisnak tűnnek számunkra: a Föld a Nap körül kering, az energia nem 

vész el, csak átalakul. Az igazán izgalmas állítások a nagy eredményhez vezető lépésekben rejlenek, és 

abban, hogy mik a következményei annak például, hogy nincs perpetum mobile. 

Barabási lényegében öt fő állítást fogalmaz meg: 

 A jók közül igazából nem a tehetség választja ki, hogy ki fut be, hanem részben a sikereseket 

megnevező testület vagy mechanizmus belső működése, részben a véletlen. 

 A teljesítmény attól válik sikerré, ha az láthatóvá válik az adott terület meghatározó 

intézményei számára. 

 Ha valakinek valami sikerült, a következő alkalommal még nagyobb esélye van, hogy őt 

ismerik el. 

 A csapat sikere sok különböző ember együttműködését igényli, az elismerés javát azonban a 

leginkább látható vagy már korábban is sikeres tag kapja. 

 Ha az egyes alkotások, próbálkozások során szétválasztjuk az elképzelés nagyszerűségét és az 

alkotó tehetségét, akkor azt találjuk, hogy a tehetség időben nem változik – a rátermettség 

időben állandó, nem változik, ahogy valaki kezdő fiatalemberből tapasztalt vén rókává 

öregszik. 

  

 

 

Tudjuk, de nem értjük 

Magabiztos és szerény a könyv: erős állításokat fogalmaz meg, azonban azok következményeinek 

értelmezését, feldolgozását az olvasóra hagyja. Székelyes ez a logika: odateszi magát, de nem 
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telepszik rá az emberre, úgy zökkent ki a megszokott világból, hogy az ember észre sem veszi. Pedig 

komolyan véve Barabási állításait, alaposan át kell gondolnunk, hogyan is működik a társadalmunk. 

 
Pszeudoszféra – egy másik székely tudós, Bolyai emlékműve, aki a geometriát görbítette meg – forrás: 

vasarhely.ro 

 A könyv által alkalmazott hálózatelmélet megközelítésének alapja, hogy az anyagok, élőlények, 

társadalmi viszonyok működését a kapcsolatban lévő emberek, sejtek, atomok közötti viszonyok 

jellemzői alapján vizsgálja. Nem az egyes elemekre fókuszál, hanem arra, hogyan alakul ezek hálózata 

és ez hogyan hat a világra. 

Ez a megközelítés több évtizedes, mégis nehéz, nagyon nehéz felfogni mindennapi jelentőségét. 

Hiába tudja az ember, hogy a városok felemelkedését leginkább a többi településtől való távolság 

határozza meg, mégis nehéz kitörölni az első földrajz órák leckéit. A településeket aszerint kellett 

bebiflázni, hogy van-e ott szénmező, textilüzem és római romok. Hiába jön nap, mint nap szembe, 

hogy a siker a kapcsolatokon múlik és azon, hogy jókor van-e valaki jó helyen. Mégis a tudásában 

bízik (vagy azzal kapcsolatban bizonytalan) az ember, a gyerekét azon egzecírozza, hogy helyesen 

tudja a szarvasmarha különböző gyomrainak nevét. 

Kemény a lecke, hiába tudjuk, még mindig nem értjük teljesen. Ne a dolgokat nézd, hanem a köztük 

lévő viszonyokat! Az egyes szereplőket ne magában vizsgáld, hanem arra figyelj, mitől függ 

kapcsolataik száma és minősége! Egy közösséget ne tagjai tulajdonságai alapján jellemezz, hanem a 

tagok közötti viszonyok alapján! Nem a tartalom a fontos, hanem a kontextus. Az egész szerkezete 

számít, nem a részek minősége. 

 Miért olyan nehéz ezt elfogadni? 

Három fő oka van annak, miért olyan nehéz megemészteni a hálózatelmélet megközelítését. 

http://osszkep.hu/wp-content/uploads/2019/10/Pszeudoszfera.jpg
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Egyrészt azért, mert a világot értelmező megközelítéseink még abból a korból származnak, ahol a 

kapcsolatok, kapcsolati hálók megfigyelése nehéz volt. Átlagokkal, a tagjai közötti különbségekkel 

jellemzünk egy közösséget. Az embereket tudásuk és motivációjuk, a vállalatokat technológiájuk, 

belső szervezettségük és vezetőjük alapján vizsgáljuk. Az országokat legtöbbször úgy képzeljük el, 

mintha szigetek lennének – még akkor is, ha határaikon korlátozás nélkül áramlanak az emberek és 

az áruk. 

Másrészt azért, mert arról szól a legtöbb történet, hogy egy adott szituációban hogyan lehet 

sikeresnek lenni. Azt keressük, hogyan lehetünk jobbak a tipikus játszmákban. Életrevalóságon azt 

értjük, hogyan lehet, bizonyos helyzetekben jól szerepelni: jobban tudsz nyerni, vagy jobban tudsz 

barátkozni. Sejtjük, persze, hogy amikor a helyzet adott, akkor az esetek többségében már eldőlt, 

hogy mi lesz a játék vége. Ezzel nincs mit tennünk, a maradék nem előre lejátszott meccsre 

készülünk. Pedig azon múlik minden, mikor milyen helyzetbe kerülünk. 

Harmadrészt minden porcikánk tiltakozik az ellen, hogy a tekintélyes döntési eljárások 

megalapozottságát megkérdőjelezzük. Nem akarjuk elfogadni, hogy jelentéktelen teljesítménybeli 

különbségek vagy a véletlen szerencse révén valakit az egekbe röpít az elismerés, a többieknek pedig 

nem jut belőle szinte semmi. Ez így nem igazságos, ezért ez nem lehet így. 

Pedig elég meggyőzőek Barabási példái. 

 Hogyan néz ki a világ ebben az új tükörben? 

Az a világ, amit Barabási tükre mutat nekünk, a felvilágosult szellem számára elég borzasztó. (Hasonló 

témájú cikkünket itt találod.) Nagyon sok múlik a véletleneken. Ezért a világ messze nem a lehető 

legjobb, hanem a sok hasonlóan jó lehetőség közül az egyik. Gyakori, hogy az utolsó pillanatban 

szerzett pici előnyön múlik, hogy ki lesz sikeres. Ezek a helyzetek ’mindent vagy semmit’ jellegűek: azt 

jegyzik csak, aki az élmezőnybe került, közülük is a legjobbaké a dicsőség és a nyeremény 

meghatározó része. A siker vagy kudarc az eléggé esetleges módon működő intézményeken, 

gurukon, vagy a platformok játékszabályain múlik. 

Kemény kérdések hosszú sora következik mindebből. 

 Hogyan fogadjuk el a javak eloszlását igazságosnak, ha a sikeresek jóval többet kapnak, mint 

amennyivel teljesítményük vagy képességeik jobbak? 

 Hogyan fogadjuk el az elitet, mikor a legnagyobb befolyásúak alig vagy semmivel sem 

rátermettebbek, mint a háttérben, csendben dolgozó többiek? 

 Hogyan fogadjuk el a döntéshozatal intézményeit, ha azok lényegében egy esetlegesen 

kialakult status quot stabilizálnak, döntési mechanizmusainak alapossága alig különbözik a 

pénzfeldobásétól? 

http://osszkep.hu/2019/05/nem-is-volt-taviranyitonk-a-vilaghoz/
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 Hogyan bízzunk a közbeszédben, általában az értelmes vitában, ha az elsőre megszólalók és a 

véleményvezérek többségéhez igazodik a többiek véleménye? 

A professzor valószínű csendben elmosolyodna ezeken a kérdéseken. Egyrészt, megnyugtatna a jó és 

a rossz közötti különbség azért látszik, az általa bemutatott törvényszerűségek arra vonatkoznak, 

hogy a szorgalmasak és tehetségesek közül ki lesz sikeres. Másrészt azt mondaná, nem átírta a világ 

működésének szabályait, hanem megmutatta: ezek ilyenek voltak ezer és kétezer éve is. 

Valóban, az internetnek köszönhetően létrejött adatbázisok, a gyors számítógépek előnyeit 

kihasználó elemzési eljárások foncsorozták ezt az új tükröt a társadalomról, amiben most 

rácsodálkozhatunk magunkra. Sok régi elméletet és arra épülő ideológiát fognak átformálni a 

hálózatkutatás eredményei. 

Komoly kihívások érik például a klasszikus közgazdaságtant. Barabásiék kutatásainak egyik 

kulcseredménye, hogy az emberi kapcsolatok természetéből adódóan néhány szervező gócpont 

kezébe kerül az irányítás és a jövedelmek jelentős része. Hogyan beszélhetünk akkor tökéletesen 

versenyző piacról, az árak és a hozamok kiegyenlítődéséről, a térségek és az országok közötti 

jövedelmi különbségek elolvadásáról? 

A hálózatelméleti logika új keretbe helyezi az alapvető ideológiai vitákat is. Az egyenlőségpártiak 

azzal érvelhetnek, hogy az emberek közötti lehetőség és jövedelemkülönbségek jelentős része 

morálisan nem igazolható. A szabadság fontosságát hangsúlyozók arra világíthatnak rá, hogy a 

hatalmi központok egyrészt túlságosan befolyásosak, másrészt cselekvőképességükben 

megkérdőjelezhetőek. A kultúra és a közösségek szerepét fontosnak tartók rámutathatnak, hogy az 

visz előre minket, ami közös bennünk és összetart minket – a világot tudatosan formálni kívánó 

cselekvéssel kapcsolatban jogosan vagyunk szkeptikusak. Azaz a régi jó vitáinkat folytathatjuk majd, 

csak teljesen máshogyan fogunk érvelni. 

Ahogy a hálózatelmélet átszivárog a gondolkozásunkba, átalakul majd, ahogy a világot nézzük. 

Barabási könyve szerényen megbújik abban a szerepben, hogy a tudomány konyhájáról hoz falatokat 

a siker titkára éhes embereknek. Pedig a tudományban a képletek nem a kivételekről szólnak, hanem 

az általános szabályokról. Ezért ne magunk kivételességét keressük a Barabási adta tükörben, hanem 

a minket körülvevő világ képét nézzük az új látószögből. 


