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BEVEZETŐ
A Tudományos Diákköri Konferencia egy kiváló kezdeményezés a tudományos élet mezejére
lépő fiatalok, fiatal felnőttek számára. Az egyetemi, főiskolai közösségekben minden második
évben megjelenő országos verseny komoly presztízzsel rendelkezik, olykor éveket készülnek a
hallgatók, hogy kutatási területeiket s azok eredményeit bemutathassák. Életünk mindennapjait áthatja a folytonos rivalizálás, és bár ezen a „versenyen” is osztanak helyezéseket, fontos
leszögeznünk, hogy az OTDK nem elsősorban verseny. A nevében is, és reméljük, ténylegesen
is konferenciáról beszélhetünk, sőt olyan ritka, országos méretű konferencia-sorozatról, ahol a
feltörekvő nemzedék bemutathatja szakmai, tudományos téren elkezdett kutatásait.
A Milton Friedman Egyetem jelen kötete a fentiekben leírtak tükrében készült el, a 2021-ben
rendezett Országos Tudományos Diákköri Konferencia résztvevőinek dolgozataiból válogatva.
A három írás mindegyike – melyeket kötetünkben rövidítve közlünk – a társadalomtudományok területén vet fel izgalmas kérdéseket, gondolatokat.
Pauló Edit munkája a szülői szerepek bemutatására vállalkozik egy sajátos kutatás és elemzés
keretében. Dolgozatában azt vizsgálja, hogyan valósul meg a nemekkel kapcsolatos normák átadása a gyerekkönyveken keresztül. Izgalmas kérdéseket vet fel a jelen és jövő társadalmáról, az
anyai és apai feladatok valós és vélt helyzetéről, amit a szövegek különböző módon ábrázolnak.
A 21. században összekeveredett szerepek a dolgozat íróját is elgondolkodtatták: vajon tényleg
megváltoztak-e a szerepek vagy csak átalakultak. Azonban úgy tűnik, a szerző a munka végére
sikeresen megadja a megfelelő választ.
Budai Roland értekezése a Közel-Kelet békéjének lehetőségét vázolja fel, a 2020. augusztus
15-i Ábrahám-egyezmény (Izrael és az Egyesült Arab Emírségek között fennálló konfliktust
rendezni kívánó bilaterális dekrétum) alapján. E nemzetközi színtérre fókuszáló összefoglalás
egyfajta értelmezése és értékelése egy olyan globális politikai kérdésnek, mely kihat számos
régióbeli és globális szereplő mozgásterére. A szerző még nem adhat kimerítő válaszokat, így
az olvasó számára úgy tűnhet, további folytatás várható.
Ezzel szemben Rácz Márk egy lokális kérdést vizsgált munkájában – azaz milyen körülmények között született, illetve fejlődött (korábbi elnevezésében) a debreceni Kossuth Lajos Tudományegyetem (KLTE) Szociológia Tanszéke. A történészi szemlélettel rendelkező szociológia
szakos hallgató személyeken és az intézmény kutatási, oktatási tevékenységén keresztül ragadja meg a tudományterület értékének kérdését, valamint az intézményi múlt, jelen és jövő
kapcsolódásának lehetőségét. Bátran mondhatjuk, itt is nyitva áll a dolgozat továbbgondolása.
Mindhárom szöveg kiváló tudományos hallgatói összefoglalás, ezért is ajánljuk a kutatóknak,
hallgatóknak, oktatóknak és szakembereknek egyaránt, akik e témák iránt érdeklődnek.
Kellemes időtöltést kívánunk Olvasóinknak!
Budapest, 2021. október
A szerkesztők:
Dr. Laki Ildikó
Dr. Schottner Krisztina
Dr. Soós Eszter Petronella
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ÁBRAHÁM-EGYEZMÉNY
(BÉKE A LÁTHATÁRON?)

Összefoglaló
Tanulmányomban a Közel-Kelet békéjének lehetőségét vizsgáltam, melynek egyik meghatározó mérföldköve a 2020. augusztus 15-i Ábrahám-egyezmény, mely az Izrael és az
Egyesült Arab Emírségek között fennálló konfliktust rendezni kívánó bilaterális dekrétum.
Jelentősége abban rejlik, hogy hosszú évek óta szembenálló felek esetenként feloldhatatlannak látszó ellenséges viszonyát kísérli meg rendezni. Az egész békefolyamat az Amerikai Egyesült Államok hathatós közbenjárásának köszönhetően vette kezdetét, majd a
2000-es évek elején megtorpant. Akkor a rendezni kívánt helyzet változatlan maradt. Napjainkra azonban újabb generáció nőtt fel és tapasztalta meg a konfliktus okozta nehézségeket. 2019−2020-ra fogalmazódott meg az igény a viszonyok lehetőleg békés rendezésére.
A terrorizmus és a szélsőségek térnyerése, terjedése miatt azonban a korábbiakhoz képest
új, váratlan szövetségek születnek, újabb és újabb közel-keleti államok akarnak békében
élni. Ezért Donald Trump egy víziót dolgozott ki a Közel-Kelet békéjének megteremtéséért.
Ez szolgált végül alapként a Jared Kushner által létrehozott Ábrahám-egyezményhez, mely
elindította a szóban forgó békefolyamatot. Ennek során arab országok próbálják viszonyaikat rendezni, főként Izraellel. Az, hogy Izrael, az Egyesült Arab Emírségek és Bahrein
szövetségesekké váltak a béke érdekében, véleményem szerint már önmagában sikernek
könyvelhető el a mai világunkban, azonban a tényleges béke megvalósulásáig még hosszú
az út, és az egyezmény még nem jelenti a viszonyok hosszútávú rendezését.
Kulcsszavak: Közel-Kelet, Izrael, USA, Palesztina, államalapítás, béke

Bevezetés
Tanulmányom a 2020. augusztus 15-i keltezésű Ábrahám-egyezményre épít és a 2020ban írott munkámon alapul.1 Az Ábrahám-egyezmény az újdonság erejével hatott, tekintettel arra, hogy két olyan állam között köttetett meg, amelyek mélyen gyökerező és megoldhatatlannak tűnő konfliktusban álltak egymással. Ezek az államok Izrael és az Egyesült
Arab Emírségek. Feltételezésem szerint a két állam vezetői 2020. augusztus 15-re értek el
arra a szintre, amikor a fennálló körülmények miatt megoldást kellett találniuk országaik
kapcsolatainak rendezésére. Az egyezmény tárgya a Közel-Kelet békéje, illetve a béke felé
való elindulás. Eddig is jellemző volt a Közel-Keletre az egyik napról a másikra eltűnő biztonság, a korábban felépített és létrehozott infrastruktúra szertefoszlása, legtöbb esetben a
terror és a szélsőségek létezése s térnyerése miatt. A 2001. szeptember 11-ei terrortámadás volt az az eset, amely rávilágított a Közel-Kelet fontosságára és ezzel együtt a terrorizmus veszélyeire. A globalizáció térhódítása miatt a terror és a terror intézménye is terjedni
1

Budai Roland (2020): Ábrahám-egyezmény (Úton a közel-keleti béke felé)
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kezdett, aminek során megszaporodtak a szélsőséges csoportok a világban. Ilyenek például
a Hizbul Mudzsahedin, a Nagy Iszlám Keleti Harci Front, a Hamász, az Arab Forradalmi
Brigádok. Ez csupán néhány példa a számos szervezet, csoport közül (az Európai Unió
Biztonsági Tanácsának KKBP 2020-1132. számú határozata alapján). A közel-keleti országok közül szép számmal akadnak olyanok, amelyeknek kormányaira és vezetőire a terrorszervezetek és -csoportok befolyással, ráhatással2 bírnak. A szeptember 11-i dátum volt a
vízválasztó, mivel ettől a ponttól vált szükségessé egységes politikai és katonai fellépés az
eszkalálódó terrorral szemben.3 A terroristák létrehozták a saját rendszereiket, ami nem
jelent mást, mint hogy választott vezetők helyett terrorista csoportok irányítják az adott
országot (Weitzmann, 2005). 2020. augusztus 15-e új esélyt jelenthet a Közel-Kelet számára: az Ábrahám-egyezményt felhasználva elindulhat a régió a békéhez vezető rögös úton. Az
Ábrahám-egyezmény az első olyan dekrétum, amellyel a felek megteremthetik a jelenlegi
helyzet rendezésének s annak lehetőségét, hogy a résztvevő országok együtt, közös értékek
segítségével sikeresen léphessenek fel a terrorizmussal és rendszerével, valamint az általa
előidézett konfliktusokkal szemben.

Érdekek
Kezdésként az Ábrahám-egyezményt aláíró felek és érintettek viszonyait, érdekeit tisztázom. Fontos kiemelni és röviden bemutatni a szerződő feleket, akik nem mások, mint
Izrael, az Amerikai Egyesült Államok, az Egyesült Arab Emírségek és a palesztin nép.

1. Amerikai Egyesült Államok
Izrael és az Amerikai Egyesült Államok kapcsolata immár több mint 70 éves. A modern
kori Izrael megalapításakor azonban az USA még nem állt napi kapcsolatban a közel-keleti
régióval. Az 1850-es évek hoztak változást, mivel az időközben kibontakozott, európai államok által gerjesztett gyarmatosítási folyamatok az Államokra is hatással voltak. Amikor
Afrikát már teljes mértékben felosztották, figyelmüket az akkor még felosztatlan Kínára és
Közel-Keletre irányították. A fent leírtak miatt az Amerikai Egyesült Államok is részesévé
vált a politikai játszmáknak és a globális átalakulásnak. 1898 óta az USA a politikai szabadság védőbástyájának szerepére törekszik a nemzetközi porondon (Sellers−May−McMillen,
1995). A védelem harcokkal járt együtt, melyek egyre inkább eltolódtak térben a Közel-Kelet felé, majd közel-keleti központúvá váltak. Mint minden fegyveres konfliktus, úgy ezek az
évek és események is különféle migrációs folyamatokat indítottak el. Ennek is köszönhetően ez idő alatt a Cionista Világszervezet megkezdte működését Herzl Tivadar vezetésével
(Sellers−May−McMillen, 1995). Az I. világégést követően, 1922-ben az akkori Palesztina
brit mandátumterületté vált, melyet az USA az 1922-es Lodge−Fish határozattal el is ismert. Ez lett végül a zsidó állam megalapításához vezető lépcső első foka. A Közel-Kelet az
2
3

http://www.publikon.hu/htmls/cikkek.html?ID=23&articleID=345 2020. 10. 31
http://www.publikon.hu/htmls/cikkek.html?ID=23&articleID=345 2020. 10. 31
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évtizedek alatt nemcsak a kőolaj kitermelése miatt vált kiemelten fontos politikai kérdéssé,
hanem a globális energiatermelés miatt is (Sellers−May−McMillen, 1995). A korra jellemző egyensúlyi helyzet a hidegháborúval változott meg teljesen, borult fel, melynek során
a Szovjetunió különféle eszközökkel a maga irányába kezdte elmozdítani az arab országokat, például fegyverkereskedelemmel (Sellers−May−McMillen, 1995). Emiatt Izraelnek
kizárólag az USA felé közeledés maradt lehetőségként (Rostoványi, 2006). Az USA három
főbb célt fogalmazott meg a térséggel kapcsolatosan: az első Izrael független államként
való fennmaradása, a második az energiatermelés biztosítása és végül a tömegpusztító
fegyverek ellenséges állam kezébe kerülésének megakadályozása (Sellers−May−McMillen,
1992). A két ország nyílt egymás felé közeledésének kezdete egy libanoni gerillatámadás
Izrael általi megtorlásához vezethető vissza. Az Izraelt elmarasztaló döntést követően az
USA, külpolitikai érdekeit szem előtt tartva nyíltan kiállt Izrael és az antiterrorizmus mellett (Mearsheimer−Walt, 2008 : 76). Az Egyesült Államok támogatásával tudott Izrael egy
meghatározó közel-keleti állammá fejlődni, amely ezáltal képessé vált az arab világbéli
egyensúly megteremtésére és a Szovjetunió befolyásépítésének megakadályozására.
Kennedy elnökkel pedig még szorosabbá vált az USA−Izrael elköteleződés (Mearsheimer−
Walt, 2008). (A tényleges elköteleződésről további információk John J. Mearsheimer és
Stephen M. Walt 2008-as könyvében találhatók.) Az USA végül kulcsszereplője lett az arab−
izraeli békefolyamatoknak. Több ízben kísérelt meg békeszerződést köttetni a két féllel,
kezdve a Camp David-i egyezménnyel (Mearsheimer−Walt, 2008). 2001. szeptember 11-e
volt az a dátum az USA számára is, amikor már saját bőrén tapasztalhatta meg a kelet felől
érkező terrort, ráadásul saját országán belül (N. Rózsa, 2015). Ezt a napot követően Izrael
és az Egyesült Államok mint szövetségesek kezdtek el fellépni a terrorizmus ellen (Mearsheimer−Walt, 2008), bővebben lásd John J. Mearsheimer és Stephen M. Walt The Israel
lobby and U. S. Foreign Policy című, 2007-ben megjelent munkájában. A terjedő terror miatt
elkezdtek felszínre kerülni a terroristák és támogatóik egyaránt, Irán, Irak, Szudán mint támogatók, a Hamász, a Hezbollah és a PLO – példaként – mint támogatott (Chapman, 2003).
2002 óta pedig szinte megbonthatatlanná vált az Izrael−USA szövetség, aminek George W.
Bush többedmagával hangot is adott. Ekkor használta először a „gonosz tengelye” kifejezést: „Senki sem vonhatja kétségbe, hogy az USA és Izrael közös ellenséggel rendelkezik.
Mindketten a gonosz tengelye célpontjai vagyunk.” (Mearsheimer−Walt, 2008 : 53) A megfogalmazás és kapcsolat miatt az Al-Kaida fellázította az arab világot (Mearsheimer−Walt,
2008), amely ezt követően több intifádát hirdetett meg a nyugati világgal szemben, s ennek
során növekedni kezdett a terroristákkal szimpatizálók száma is (Chapman, 2003). A háttérből egyik pillanatról a másikra a figyelem középpontjába került a terror, amely ellen fel
kell lépni. A megelőzés sokkal többet jelent a világnak, mint az utólagos „kezelés”. Törekednie kell mind az Egyesült Államoknak, mind Izraelnek a terror megfékezésére. A kialakult
kapcsolat azonban nem csupán ebből a szempontból (volt) fontos, hanem a nagyhatalmi és
geostratégiai célok, pozíciók, valamint a bel- és külpolitika vonatkozásában is.
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2. Izrael
Izrael az egyezmény másik nagy súllyal bíró szereplője. (Történetével részletesebben
Martin Gilbert Izrael története (1998) és Colin Chapman Kié az ígéret földje? – Elhúzódó válság Izraelben és Palesztinában (2003) című könyve foglalkozik.) A ma ismert Izrael kialakulásának folyamata Herzl Tivadarhoz, általa pedig a Cionista Világszervezethez és a hozzá
kapcsolódó cionizmushoz köthető (Sellers−May−McMillen, 1995). A történelmi események
okozta nagyméretű kivándorlási hullámok lépésről lépésre telepítettek be mind több izraelita lakost, amihez a Cionista Világszervezet nyújtott ideológiai hátteret az érintetteknek (Gilbert, 1998 : 22). [További részletek és adatok David Ben-Gurion The History of the Haganah
(1954), Hamilton Fish Memoir of an American Patriot (1991), illetve Colin Chapman Kié az
ígéret földje? – Elhúzódó válság Izraelben és Palesztinában (2003) című könyvében találhatók.] A zsidók palesztinai letelepedése egyik írásos alapjának az 1917-es Balfour-nyilatkozat
tekinthető. Fontos megjegyezni, hogy ez írott „engedély” megszületésétől már csak a többi
hatalmon múlott, megalapítják-e ténylegesen a modern Izrael államát (Gilbert, 1998). A zsidóság válaszút elé érkezett a térségben, melyek közül Herzl Tivadar is egy önálló zsidó állam
megalapítását támogatta zsidó vezetőkkel (Gilbert, 1998). A fokozódó palesztinai események
a II. világháborút követően az újjáépítéssel azonos fontosságúnak számítottak. 1948. május
14-én pedig Dr. Hájim Weizmann kikiáltotta Izrael állam megalapítását, majd David Ben-Gurion Izrael állam függetlenségét is (C. Chapman, 2003). Az államalapítással a zsidóság egy
önálló államot kapott, ahol a béke megteremthetővé vált, azonban az arab/palesztin viszályok és konfliktusok rendre megnehezítik, esetenként ellehetetlenítik a békefolyamatokat (N.
Rózsa, 2015). Akár arab, akár zsidó vagy palesztin lakosságról beszélünk, kívülről szemlélve
mindegyik fél alapvető érdeke lenne a helyzet békés rendezése a jövőbeli békés együttélés
érdekében, aminek során kiemelten fontos tényezővé válna a biztonság (Rostoványi, 2006).

3. Palesztinok
A történelmi sérelmek napjainkra modern kori köntösbe bújtak (Hirst, 2003). 1917. december 9-től a palesztinai területek brit mandátumterületté váltak. Ennek hatására 1918ra a történelemben először vált egységessé Palesztina (Mearsheimer−Walt, 2008). A betelepítések és módszereik egyszerre voltak ellenségességet kiváltó események s jelentettek
követendő példát az arab lakosság szemében (Boussois, 2007). 1948. május 15. az arabokban katasztrófaként él(t) tovább, mivel ettől a naptól fogva úgy érezték, mindenük elveszett
(Boussois, 2012). Ezek után elkezdődtek a fegyveres támadások is Izrael ellen, ilyen volt például az 1948. május 15-én különböző arab országok által indított offenzíva (Gilbert, 1998).
Ezek a konfliktusok tovább gyengítették és aprózták az arab és palesztinai területeket. Az
események hatására és azok mellett az 1960-as évekig olyan, hogy palesztin nemzeti identitás, egyáltalán nem létezett (Rostoványi, 2006). Nemzetté majd csak az 1968−1982 közötti
időszakban váltak a palesztinok (Hirst, 2003). A globalizáció miatt egyre szélesebb körben és
mind gyorsabb ütemben terjedő technológiai fejlesztések elérték a Közel-Keletet is, így újabb
lehetőség nyílt a térség helyzetébe való betekintésre, illetve a fejlődő technikai eszközök lehe10
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tővé tették a terrorizmus és a szélsőséges gondolatok gyorsabb és szélesebb körű terjedését
(Dávid−Dereskey, 2009). Körvonalazódni kezdtek a nemzetek, vallások és rendszerek közti
éles különbségek. A konfliktusokat több ízben próbálták rendezni, ilyen kísérlet volt az 1979ben kötött békeszerződés Izrael és Egyiptom között, az 1991. évi Madridi békeszerződés, az
1994-es jordán–izraeli békeszerződés, és ide sorolhatók az 1996-os béketárgyalások (Rostoványi, 2006).

Előző béketervek, egyezmények
A közel-keleti helyzet megoldására napjainkban is vannak kísérletek, azonban mielőtt ezekre
rátérnénk, meg kell említeni a békefolyamatok néhány mérföldkövét. A jelenlegi konfliktus is
már több száz éves múltú, így az idő hosszúsága miatt a hétköznapok részévé vált, beivódott az
emberek viselkedésébe és attitűdjébe. Éppen ezért a felekben kialakult a gyanakvás és fenntartás
a másikkal szemben. Mindig voltak olyanok, akik különféle módszerekkel és eszközökkel megpróbálták meggátolni a békefolyamatokat, vagy ténylegesen meg is tették. A már meglévő alapkonfliktust csak súlyosbította Izrael államának kikiáltása. Ennek kapcsán feszültek leginkább
egymásnak a felek. Tovább fokozta az ellentéteket, hogy a zsidóság az államalapítás kikiáltása
után hallani sem akart egy önálló Palesztin államról, főleg egy olyanról nem, ahol palesztin
vezetés gyakorolja a hatalmat a zsidó lakosság felett, ráadásul arab törvények szerint. Az enyhülést az 1967-es háború hozta meg, amikor is a lezárását követően felmerült a gondolat Izraelben,
hogy arab területeken vonjanak be arab vezetőket az irányításba. A következő lépcsőfok az 1967es ENSZ BT 242. számú határozata volt (Rostoványi, 2006). 1977 októberében a Szovjetunió és
Izrael közös nyilatkozatot adtak ki, mely szerint mindenre kiterjedő reformra van szükség. 1978.
szeptember 17-én aláírták a Camp David-i egyezményt, mely több évtizedes korszakot zárt le.
1981 augusztusában látott napvilágot a Fahd-terv, mely Szaúd-Arábia akkori uralkodója után
kapta a nevét (Rostoványi, 2006). Ezt követte 1982 szeptemberében a Fezi-terv, mely szinte a
Fahd-terv ismétlése volt szóról szóra, azonban a palesztinok már önrendelkezési joggal szerepeltek benne. Az EGK által létrehozott 1980. júniusi Velencei deklaráció a PFSZ-t már a palesztinok képviselőjeként jegyezte (Rostoványi, 2006). A Velencei nyilatkozatot követte az USA Reagan-terve, mely a Camp David-i egyezményen alapul (Andor, 2002). A Reagan-terv már nem tesz
említést a PFSZ-ről, sőt elutasítja az önálló Palesztina gondolatát (Rostoványi, 2006). Nem sokkal
ezután állt elő James Baker amerikai külügyminiszter a Baker-tervvel. Ez vált a tárgyalások alapjává, ezért kezdetét vette az Oslói megállapodás és a Madridi konferencia időszaka (Rostoványi,
2006). 1993. szeptember 13-án aláírták a washingtoni Elvi-nyilatkozatot. Már fejlődés volt megfigyelhető a megfogalmazott gondolatok alapján, már átmeneti önkormányzatiság, önkormányzati intézkedések kerültek a szövegbe, továbbá aznap Arafat írásban is elismerte Izrael államot.
1994-ben aláírták a Gáza−Jerikó egyezményt (Izraeli Külügyminisztérium, 2020),4 amely már
részletesen tárgyalta az izraeli csapatkivonásokat, a palesztin szuverenitás átengedésével
4

https://mfa.gov.il/MFA/AboutIsrael/Maps/Pages/Gaza-Jericho-Agreement-between-Israel-and-the-PLO.aspx 2020. 10. 11
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és egyéb bizalomépítő eseményekkel (Rod−Larsen−Laiq-Aidan, 2014). 1995. szeptember 28-án aláírták az Izraeli−Palesztin Átmeneti Egyezményt a Nyugati-partról és a Gázai
övezetről elnevezésű dokumentumot. 1998-ben megjelent a Wye-egyezmény, majd 1999.
szeptember 4-én írták alá a Sharm el-Sheikh Memorandumot, amely a véglegesítésről szóló
tárgyalások megkezdését jelentette, ezek azonban 2001-ig sem jutottak eredményre.

2020: Ábrahám-egyezmény
Mielőtt rátérnénk az Ábrahám-egyezmény tényleges vizsgálatára, szükséges az alapjait,
közvetlen előzményét is megnézni. Fentebb láthattuk, hogy az előző béketervek és egyezmények ez idáig eredményre nem vezettek, azonban ettől függetlenül a Közel-Kelet még
napjainkban is kiemelt jelentőséggel bír, továbbra is az energiatermelés és kőolajkitermelés egyik központi helyszíne. Globalizálódó világunkban a határok fizikai értelemben kezdenek halványulni, eltűnni, így egyre inkább közös érdekké válik a béke kérdése. Minden
téren, legyen szó akár politikai, akár gazdasági szempontokról, a Közel-Kelet mindig érdekes és kihívásokkal teli régiónak számít, bonyolultságát nem is említve. Az előző évtizedekhez hasonlóan továbbra is az egyik meghatározó kérdés az izraeli−palesztin, illetve
az izraeli−arab viszony és annak rendezése. Elérkezettnek tűnt az idő egy olyan dokumentum megfogalmazására, mely ez(eke)t a konfliktus(oka)t rendezné. Ennek alapjaként egy
mindenre kiterjedő és mindent átfogóan kezelő terv szolgált volna (Trump, 2020), melyet
Donald Trump és kormánya dolgozott ki, s 2020. január 28-án Washingtonban be is mutatták. A Trump által megálmodott és létrehozott vízió a „Béke a jólétért” elnevezést kapta,
angolul „Peace to Prosperity”. Az elképzelés tulajdonképpen egy palesztin állam megalapításáról, annak teljes körű kiépítéséről, működtetéséről, rendszereinek megalkotásáról,
szabályainak felállításáról, más szavakkal egy teljesen új, önálló és szuverén modern állam megteremtéséről szól (Trump, 2020). A terv foglalkozik továbbá részleteiben gazdasági-politikai kérdésekkel és a polgári rendszer kiépítésével is. A vízió a végletekig részletesen magyarázza, aprólékosan építi fel egy szuverén állam rendszerét. Majdnem minden
lépést meghatároz ahhoz, hogy egy új, működő államot lehessen létrehozni a semmiből.
Két nagy keretrendszer mentén dolgozik. Egyike ezeknek a gazdasági, amely a teljes gazdaság, infrastruktúra felépítésének érdekében megteendő lépéseket tartalmazza és azokkal
operál. A másik pedig a politikai rendszer, amely megteremti az új állami struktúra politikai és jogi alapját. Az új jogrendszert, az egész államot már terror- és korrupciómentesen,
terror ellenesen képzelik megvalósítani. Az államalapítással merőben új metódust és szellemiséget kell meghonosítani a létrehozandó államban, gondolnak itt emberközpontúságra, egyenjogúságra, nyitottságra, modern egészségügyre, oktatásra etc. Más szavakkal egy
nyugatiasabb és szabadabb rendszert szándékoznak felállítani a régióban. A tervezetben
megfogalmazottak segíthetnek létrehozni az új állam kereskedelmét, gazdaságát, szabályrendszerét. Kitérnek továbbá katonai kérdésekre, a felelősség kérdésére, a választásokra,
a teljes infrastruktúra kiépítésére (Trump, 2020). Négy pillérre épít a teljes terv, az első a
korrupcióellenesség, a második a magántulajdon védelme befektetői oldalról, a harmadik
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a fiskális transzparencia, a negyedik pedig a jogállamiság megteremtése (Trump, 2020). A
vízió már csak az általa tárgyalt téma komolyságából, a cél elérése érdekében megvalósítandó feladatokból s azok aprólékos kidolgozottságából eredően sem lehet pár oldalas dokumentum. Ezt a Trump-féle tervezet jól mutatja is, hiszen több mint 180 oldalon keresztül
igen részletgazdagon kísérli meg írásban levezetni a valódi elgondolást. Taglalja az energiaszektort, az agrárszektort, az ipart, a termelést, az ellátást, a logisztikát, az egészségügyet,
a kommunikációs szektort, a hadsereget, az új állam teljes infrastruktúráját, valamint a
kultúrát (Trump, 2020). Kitérnek benne különféle reformokra is, amelyek az átveendő régi
metódusokat már egy frissebb formában adaptálnák az új államban. A „Béke a jólétért”
olvasásakor megállapítható, hogy hosszú távú tervekről van szó. Nem egyik napról a másikra elérhető, megvalósítható célokról, hanem minimum közép, de leginkább hosszútávó,
komoly stratégiai kérdésekről és döntésekről (Trump, 2020). A tervvel Donald Trump és
adminisztrációja biztosítani szándékozik a palesztin nemzeti életet méltó körülmények és
minőség mellett, ami magában hordozza a tiszteletet, a biztonságot, a jólétet és jóllétet. Az
állammal, az önállósággal és függetlenséggel a XXI. században a palesztinok végre erőt és
hatalmat kapnának ahhoz, hogy a maguk uraivá válhassanak. Ebben a felállásban viszont
szükséges egymás megvédése, amikor is az izraeli a palesztint, a palesztin pedig az izraelit védi, hiszen ez az alapja a fenntartható békés állapotnak. A vízió megalkotásakor olyan
kompromisszumos megoldásra törekedtek, amely egyaránt megfelelő a palesztin nemzetnek és Izraelnek. A tervezet szorgalmazza továbbá a katonai, gazdasági és politikai együttműködést Izraellel, hiszen a béke és biztonság köré épülne fel az új állam, ezzel pedig a
szomszédos országok békéjét lehetne könnyebben megvalósíthatóvá tenni (Trump, 2020).
Bővebb információk és adatok magában a vízióban találhatók.
A „Béke a jólétért” tervezetet tekinthetjük az Ábrahám-egyezmény alapjának. Az alappal azonban nem mindig egyezik meg a kész termék, nincs ez másképp jelen esetben sem.
Az Ábrahám-egyezmény már több ponton eltér a Trump-féle víziótól. Maga az egyezmény
egy keretszerződés, erre utal az eredeti angol elnevezése is: „Abraham Accords Peace
Agreement”. Az Ábrahám-egyezmény összesen három szerződésből tevődik össze, melyek
egyike a keretszerződés, a másik kettő a keretszerződést kiegészítő, külön-külön megkötött bilaterális szerződés: az Izrael−Egyesült Arab Emírségek, illetve az Izrael−Bahreini
Királyság közötti szerződés. Maga a teljes keret a béke, biztonság és jólét jövőképét vázolja, mely a kölcsönös tiszteleten, elismerésen, békés együttélésen nyugszik. Mindennek
alapja az emberi méltóság, vallásszabadság, szabadság, legyen szó akár a Közel-Keletről,
akár bármely más régióról. Az Ábrahám-egyezmény speciálisnak mondható, mivel a felekre vonatkozó konkrétumokat nem tartalmaz, csupán általánosságban említ közös célokat, megvalósítandó „terveket”. A forrást olvasva kizárólag iránymutatást találunk, magát
az irányt, amelyen el kell majd indulni a célok megvalósítása felé. A két külön, kiegészítő
szerződés viszont már tartalmaz specifikus feltételeket. A három dokumentum így kapcsolódik egymást kiegészítő részekként, külön a felek céljaira megfogalmazva, igényeire
szabva (Ábrahám-egyezmény, 2020). Az első kiegészítő szerződés az, melyet Izrael kötött
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az Emírségekkel (Abraham Accords, 2020). Ebben a felek garantálják egymásra nézve a
mielőbbi elfogadást, az állami szintű ratifikálást, vállalják, hogy diplomáciai kapcsolataikat
erősítik, aminek során egymás területén nagykövetségeket alapítanak (Abraham Accords,
2020). Továbbá megállapodtak abban, hogy különféle gesztusokkal elkezdenek békés úton
közeledni egymás felé. Nézeteltéréseiket diplomatikusan, tárgyalóasztal mellett próbálják megoldani. Megállapodtak abban is, hogy az ENSZ Chartájában foglaltakat betartják és
arra törekednek, hogy a bilaterális és multilaterális megállapodásaik is ilyen szellemben
születhessenek meg, illetve a nemzetközi jogot fogják országhatáraikon kívül mérvadónak és követendőnek tekinteni. Egyaránt fontos a feleknek a biztonság kérdése is, ezért
közösen lépnek fel a terrorizmus ellen, így a jövőben mindkét fél azon lesz, hogy egy esetleges terrorcselekmény bekövetkezését megakadályozza. Kifejtették pozitív véleményüket
arra vonatkozóan, hogy akár külön-külön is megteremtik a feltételeit az izraeli−palesztin
konfliktus tárgyalásos rendezésének (Abraham Accords, 2020). A szerződés tartalmazott
még pénzügyi és befektetési, polgári repülési, könnyebb és gyorsabb adminisztrációs, innovációs, kereskedelmi és gazdasági kapcsolati, egészségügyi, tudományos, technológiai,
energetikai, turisztikai, kulturális, sport, környezeti, oktatási, tengeri, távközlési és postai,
mezőgazdasági és élelmezésbiztonsági, vízi és jogi együttműködésről szóló részeket és kérdéseket is (Ábrahám-egyezmény, 2020).
A második szerződést a Bahreini Királysággal kötötte Izrael (Abraham Accords,
2020). Ebben is kifejtették a felek pozitív hozzáállásukat a békés Közel-Kelet és a békés
együttélés megteremtéséhez. A felek kölcsönösen megállapodtak abban, hogy a mielőbbi
megoldás jelenthet kiutat a jelenlegi helyzetből. A különféle államok szuverenitásának
alapjait is írásba foglalták. Megállapodtak a diplomáciai kapcsolataik elmélyítésében,
aminek során megoldást keresnek a beruházásokra, az idegenforgalomra, a biztonságra,
a telekommunikációra, a technológiai fejlesztésekre, az energiaszektor kérdéseire, az
egészségügyi helyzet javítására, a kultúra előmozdítására, valamint a környezetvédelem
kihívásaira (Abraham Accords, 2020). A diplomáciai megvalósíthatóság érdekében a felek
nagykövetségeket hoznak létre egymás területén a közeljövőben (Abraham Accords, 2020).
Az Ábrahám-egyezmény főként akut problémák orvoslásával foglalkozik, részletesebb
és hosszabb távú tervet nem tartalmaz. 2020. augusztus 15-én írták alá Washingtonban,
az Egyesült Arab Emírségek, Izrael és a Bahreini Királyság mint ténylegesen aláíró felek,
az USA pedig mint közvetítő (Ábrahám-egyezmény, 2020). Az egyezmény kuriózumnak
számít, hiszen ez lett a harmadik olyan megállapodás, melyet arab ország kötött meg Izraellel. A 2020 előtt létrehozott békeszerződéseknél, egyezményeknél még szó volt a palesztinokról, egy önálló palesztin állam létrehozásáról, az 1967-es háború előtti állapotok
visszaállításáról. Jó pár esetben, ha nem is a palesztin nép, de legalább a „meghatalmazott”,
vagy önmagukat meghatalmazottnak tekintő palesztin népi vezetők, a képviselőik jelen
voltak a tárgyalásoknál, velük is egyeztettek, és róluk is szóltak a dekrétumok. 2020-ban
viszont már szó sem esett egyik szerződésben sem egy önálló, szuverén Palesztináról, így
a probléma nem rendeződött. A felek utalnak arra, hogy a palesztinok helyzete megoldásra
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vár. Fontos fejlemény ez és intő jel, mivel az érintettek ismét úgy érezhetik, hogy megtévesztették és megvezették őket, további sérelmeket okozva az addigiakon túl is. Nagyszerű,
hogy arab országok szerződést kötöttek Izraellel, a közeljövőre nézve azonban aggodalomra ad okot, hogy az eredendő cél nem teljesült, s a szerződést kiváltó ok nem rendeződött, csupán megemlíttetett, hiszen ez akár további konfliktusok kirobbanásához és a már
meglévő szembenállás mélyüléséhez, a kapcsolatok elmérgesedéséhez is vezethet, ezzel
is tovább gyengítve a régió békéjét, „egységét”, és komolyan veszélyeztetve a békés jövő
képzetét.
A források tanulmányozásával és feldolgozásával, a rendelkezésre álló dokumentumok
segítségével összegyűjtöttem 30 célt, melyek vagy ténylegesen le voltak írva a dekrétumokban, vagy utalás szintjén megtalálhatóak bennük. Ezt követően megvizsgáltam ismét
külön-külön az egyes szerződéseket és magát a keretszerződést is, majd az összegyűjtött
30 cél közül megállapítottam, hogy melyik félnek mennyi célja teljesült, illetve hány célja
látszik teljesülni az egyezmény aláírásával, vagy azt követően. Végezetül összesítettem
külön-külön Izraelre, az Egyesült Államokra, az Emírségekre és a palesztin népre vonatkozóan az adatokat. A számok és adatok s az elkészült táblázat alapján (amely 1. számú
táblázatként szerepel) az alábbi következtetésekre jutottam.
Az elfogadott és a felek által aláírt egyezmény merőben eltér mind az előző béketervektől, mind a Trump-féle víziótól, mivel itt már utalást sem találunk kétállami megoldásra
vagy önálló palesztin államra. Azonban a dekrétum nem zárja ki további arab államok csatlakozását, ezáltal lehetőséget biztosítva a palesztin népnek a felzárkózásra. Az egész egyezménnyel leginkább Izrael céljai teljesültek, majd az Egyesült Arab Emírségekéi, őket követte a megvalósult célok számában Bahrein, majd az Egyesült Államok. Az Ábrahám-egyezmény inkább kedvez az előbbi államoknak, mint a palesztinoknak. A reformokból mindenki
részesül, azonban messze nem egyenlő arányban. A legtöbb esetben Izraelnek kedveznek,
majd az Emirátusoknak s ezt követően a Bahrein Királyságnak. Negyedikként az Egyesült
Államoknak és legvégül a palesztinoknak. A jog és az állami szuverenitás, valamint az
energetika kérdéskörét tekintve Izrael és az USA számára, a technológiai együttműködés
területén az Egyesült Arab Emírségek, a művészet, az orvoslás, a kereskedelem és a vízügy
területén minden félnek egyaránt megfelelnek a célok. A szabadság, a vallásszabadság, a radikalizmus csökkentése, a terror visszaszorítása, az emberi méltóság, a fejlett és elmélyített
diplomáciai kapcsolatok s a kölcsönös elismerés főként Izrael érdekeinek megfelelőek. A
polgári repülésre vonatkozó passzus egyaránt megfelelő a feleknek. Izraelnek és a palesztinoknak kedvez továbbá az izraeli−palesztin konfliktus megoldására kidolgozott javaslat.
Az Ábrahám-egyezményben megtalálható harminc célból és érdekből mindössze hat célnál
szerepeltek a palesztinok, s ebből is csupán két esetben mint kizárólagos fél. Izrael újabb
nagy lépést tett a maga útján azzal, hogy még két arab állammal sikerült dekrétum formájában elismertetnie magát. Ezzel tovább erősítette pozícióját, és saját helyzetét tette kön�nyebbé a radikalizmus és terrorizmus visszaszorításában, valamint a tolerancia és a vallásszabadság kérdésének megoldásában. A szélsőségek, a terrorizmus elleni fellépésével
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Izrael még több államtól kapott felhatalmazást és lehetőséget az államhatárain túlnyúló és
idegen államok határain belüli katonai akciókra. Megkönnyíti még saját helyzetét az orvostudomány, a kereskedelem és a művészetek fejlesztésének kérdésével is, mivel a felelősséget magára nézve csökkenti. Az egész egyezmény nem jelent konkrét megoldást a palesztin-kérdésre, azonban ettől függetlenül új a maga nemében. Újként hat, mivel nem háborús
cselekmény váltotta ki, nem fegyveres konfliktus lezárásaként jött létre. Békés, diplomatikus keretek között született meg. Újító, mert Izrael és további két olyan arab állam között
jött létre, melyek nem álltak ellenséges kapcsolatban Izraellel. Meglepően újként hathat
ma, hogy további két arab ország ismerte el Izraelt mint államot, két olyan ország, mely
korábban szinte csak kritizálta és tagadta Izraelt. E kérdések és problémakörök miatt nevezhető újítónak a Közel-Keleten az Ábrahám-egyezmény. Az Egyiptommal és Jordániával
kötött békeszerződéseket követően ez lett a harmadik, amely további két arab ország és a
zsidó állam között jött létre.

Összegzés
A Közel-Kelet mit sem változott az elmúlt évtizedekben, a fegyveres összecsapások és
konfliktusok nagyon megnehezítik, szinte már ellehetetlenítik a normális életet az érintett
területeken. Az előző évszázad nem csupán a háborúk, hanem a jelentős migráció miatt
is problémás évszázad lett. A politikai és gazdasági környezet nagyban hozzájárult ahhoz,
hogy a Közel-Kelet a konfliktusok egyik gócpontjává váljon, aminek során a terrort mint
eszközt használták-használják fel különféle radikális és szélsőséges csoportok. A megfélemlítésen és erőszakon alapuló rendszerek nem lehetnek életképesek, nem lehet erőszakkal ráerőltetni egy kisebbség akaratát a többségre. A vallási és egyéb megtévesztő, a
tényeket már-már elferdítő propaganda számtalan ember életébe került és kerül ma is. A
globalizáció korában élünk, amikor minden feltétel adott ahhoz, hogy bármit megvalósíthassunk, ami emberi szinten lehetséges. A globalizáció ugyan magával hozta a szélsőségek gyorsabb terjedését, azonban ennél jóval többről van szó a folyamatokban. 1948-as
megalapítását követően Izrael vált a közel-keleti szélsőségesek célpontjává, kiéleződött a
népek és országok közötti ellentét, napi szinten vannak fegyveres konfliktusok. Európaiként nehéz belegondolni, hogy milyen lehet egy fejlett államban élni, ahol még mindig a
szélsőséges támadások miatt kell félni. Azzal, hogy az Ábrahám-egyezmény megköttetett,
mind az Egyesült Arab Emírségek, mind Bahrein elkötelezte magát a békés jövő mellett.
Tették mindezt úgy, hogy arab országokként a béke útjára léptek a régóta ellenségnek kikiáltott zsidó állammal, Izraellel. Ez országok döntése mögött egyaránt állhatnak geopolitikai
és geostratégiai szempontok, de akár védelempolitikai megfontolás is. Izrael a régió egyik
legerősebb és legfejlettebb hadseregével rendelkező államaként védőbástyául is szolgálhat, mint a történelemben eddig számos alkalommal. Ha biztonságpolitikai szemszögből
vizsgáljuk az Ábrahám-egyezményt, akkor a régió legerősebb katonai hatalma és legfejlettebb országa mellé csatlakozott az Egyesült Arab Emírségek mint szövetséges, amelynek
akár katonai védelmet is képes nyújtani Izrael. Ez jelentheti akár az Irán elleni védekezés
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vagy fellépés lehetőségét is, vagy akár a szíriai helyzet miatt romló közbiztonság javítását.
Ha geopolitikai és geostratégiai szempontokat vizsgálunk, akkor egy erős és fejlett katonai
hatalommal, amely ráadásul szövetségese az Emírségeknek, biztosítani tudják a közel-keleti pozíciójukat. Ha élelmiszer és ivóvíz, akkor a megfelelő technológia Izraelnek adott,
abból már csak részesednie kell az Emírségeknek. Ha pedig gazdasági aspektusból vizsgálódunk, akkor a prosperálás egyik alapja a biztonság és fenntarthatóság, ez viszont csak
akkor érhető el, ha nem pusztul el, nem semmisül meg egyik napról a másikra az addig
felépített infrastruktúra, és a bizalom nem inog meg a régióban. Bahrein sem rendelkezik olyan ütőképes és jól ellátott haderővel, főleg nem technológiával, amely felvehetné a
versenyt a kívülről jövő fenyegetéssel. Így az Izraellel való pozitív és baráti kapcsolat számos területen előnyt jelent majd számukra. Igaz, arab országok, azonban leginkább a kőolajkitermelésben jeleskednek, túl sok harci felszereléssel nem rendelkeznek, így ami számukra fontos, megkaphatják Izraeltől. Bahreinre is hatalmas veszélyt jelenthet akár Irán,
akár Szíria, de akár Oroszország is. Összefogva szövetségesekként a tudás, a technológiai
vívmányok megosztásából mindegyik fél egyaránt többlettel és pozitívan részesülhet. Ha
pedig financiális oldalról szemléljük, akkor három igazán tőkeerős államról beszélhetünk,
ami viszont további előnyöket jelent minden fél számára. Akár a zsidó, akár az arab lelket
vizsgáljuk, mindkettőnél számos törés, megalázás, megpróbáltatás és viszontagságos múlt
található, ami esetenként mély, szinte állandóan visszatérő, vagy el sem múló sérüléseket
okozott. Gondolok itt a galutokra, a diaszpórára, a különféle elnyomó birodalmakra, az értelmetlen pusztításra, a soára, az üldöztetésre, amihez a napjainkban is létező és tapasztalható bizonytalanság, a nyugalom hiánya is hozzáadódik. Az Ábrahám-egyezmény ugyan
nem hozott átütő sikert az önálló palesztin állam vonatkozásában, de véleményem szerint
igenis fontos lépés a békés megoldás keresése terén. Igenis jelentős eredmény, hogy arab
országok képesek voltak zsidó országgal civilizált diplomáciai tárgyalásokat folytatni oly
módon, hogy a végén eredmény is született. Eredmény, mely végsősoron minden félnek
előnyös, még ha nem egyenlő mértékben is.
1.

számú táblázat [forrás: Budai Roland (2020): Ábrahám-egyezmény
Úton a közel-keleti béke felé, 50. oldal]
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„APA MOSDIK, ANYA FŐZ” – SZÜLŐI SZEREPEK A
MAGYAR GYERMEKKÖNYVEKBEN
Összefoglaló: A nemzetközi és hazai kutatások eredményei szerint a gyermekkönyvekben a férfialakok felülreprezentáltak, a szülői szerepek esetén azonban általában az apák
válnak láthatatlanná. Tartalomelemzéssel vizsgáltam négy évtized legolvasottabb magyar
gyerekkönyveinek mintáját, hogy megállapítsam, milyen domináns szülői nemi sztereotípiák jelennek meg. A nemzetközi szakirodalom által leírt láthatatlan apával szemben a magyar gyerekkönyvekben az apafigura a család domináns, jó vezetője. Az anya ábrázolása az
ismert nemi sztereotípiának megfelelő: ő a törődő, önfeláldozó szülő, aki a házimunkával
és a gyermekgondozással van elfoglalva.
A tartalomelemzés során vizsgált kvantitatív szempontok alapján képeztem a könyvekre jellemző apai és anyai dominanciát mutató indexet, amelyet a könyvek megjelenésének
évtizedével vetettem össze, hogy megvizsgáljam, változott-e a gyerekkönyvek szülői nemi
sztereotípiáinak erőssége. Az eredmény szerint minden évtizedben magasabb az anyai dominancia index értéke, mint az apaié, és nem állapítható meg egyik indexnél sem trendszerű növekedés vagy csökkenés. Ez az eredmény illeszkedik a nemzetközi eredményekhez,
miszerint a nemi sztereotípiák ábrázolásában bekövetkező változás nem lineáris.
A dolgozat újdonsága a magyar könyvek szülői szerepeinek, illetve a sztereotípia erősségének időbeli vizsgálata, valamint a nemileg kiegyensúlyozott ábrázolástól való eltérést
mindkét irányba mérő indexhasználat, ami hozzájárulhat a társadalmi nemekről szóló tudományos párbeszédhez.
Kulcsszavak: gender studies, gyermekkönyv, nemi sztereotípia, szocializáció

Bevezető
A gyerekkönyvek nemcsak szórakoztatnak, hanem kulturális és szociális normákat is
közvetítenek a gyerekek felé. Ezért sokat elmond a társadalmunkról az, hogyan beszélünk
a nemi szerepek témájáról a gyerekekkel, milyen módon közvetítjük az elvárásokat.
Dolgozatomban azt vizsgálom, miként valósul meg a nemekkel kapcsolatos normák átadása a gyerekkönyveken keresztül, hiszen a szakirodalom alátámasztja, hogy a mesekönyvek a normák, értékek kiemelkedően fontos közvetítő eszközei (Giddens, 2008; Mendoza
& Reese, 2001; Tsao 2008). A gyerekkönyvekben ábrázoltakkal ugyanis a gyerekek abban a
korban találkoznak, amikor különösen fogékonyak a nemi szerepekkel kapcsolatos sémákra (Cole & Cole, 1997), ezért a társadalomban uralkodó nemi sztereotípia megjelenítése a
gyerekkönyvben újratermeli a sztereotip attitűdöt.
Dolgozatomban az elméleti áttekintésben érintem a nemi szerepek, nemi szocializáció
kérdését, illetve azt, hogyan változtak Magyarországon a nemi szerepekre ható külső tényezők, és ezzel összefüggésben hogyan alakultak a nemi szerepekkel kapcsolatos attitűdök. Ismertetem a nemzetközi és magyar kutatási előzményeket, amelyek a tartalomelem20
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zés eszközével foglalkoztak a gyerekkönyvekben megjelenő nemi szerepekkel, kiemelve
a szülők nemi szerepeit. Ezután megfogalmazom a kutatási kérdéseket és bemutatom a
lefolytatott vizsgálatot s az eredményeket, valamint felvázolom a további lehetséges kutatási irányokat, a mellékletben pedig szemléltetek néhány példát a vizsgált gyerekkönyvek
illusztrációiból.

A gyermekkönyvek elemzésének elméleti háttere

Nemi szocializáció a könyveken keresztül
A szociológia tudománya különbséget tesz a biológiai és a társadalmi nem között. A biológiai nem a férfiak és nők anatómiai, fiziológiai különbségeinek jelölésére szolgál, míg a
társadalmi nem a társadalmi és kulturális különbségeket jelöli, amelyek tartalma területileg és időben is eltérő lehet. A társadalmi nem magában foglalja, hogy az egyén számára
mi az elvárt és elfogadható választás például magatartás, karrier, családban betöltött hely
tekintetében. Ezek a vélekedések leegyszerűsített formában jelennek meg a nemi sztereotípiákban (Kortenhaus & Demarest, 1993), amelyek széles körben elterjedtek, s a férfiak és
nők jellemzőire, viselkedésére és szerepeire vonatkoznak (Weintraub et al. 1984).
A gyerekek a nemi szocializáció során sajátítják el a társadalmi nemi szerepeket (Giddens, 2008 : 357). A szociális tanuláselmélet szerint a gyerekek megfigyelik a férfiak és a
nők különböző viselkedését, és észreveszik, hogy másmilyen viselkedésért kapnak jutalmat
a fiúk és a lányok, s ennek megfelelően alakítják ki saját magatartásukat. A gyerekek 2,5 és
6 éves koruk között tanulják meg, mit jelent a saját kultúrájukban fiúnak vagy lánynak lenni
(Cole & Cole, 1997 : 385). Ebben a korban sajátítják el a nemi sztereotípiákat (Endendijk
et al., 2013; McHale et al., 2003; Witt, 1997), ezért ezek lesznek a legerősebbek, és minden
más különbözőségnél szembetűnőbbé válik a nemi megkülönböztetés (Eagly et al., 2000).
A nemi sztereotípiák a szocializáció által beágyazódnak a társadalom szövetébe (Pálóczi
− Nagy, 2017). A nemi szocializációra számos tényező hat: a családi szocializáció, az oktatási rendszer, a kortárscsoport, a munkaerőpiac és a média (Stockard, 1999; Wharton, 2005;
Giddens, 2008; Kretchmar, 2011). A médiaeszközökön belül a gyermekkönyveknek lényeges szerepe van a gyerekek fejlődésében, akik általuk információhoz jutnak, megismerkednek a nyomtatott képekkel, szórakoznak és megtapasztalnak egy, a sajátjuktól eltérő
perspektívát (Mendoza & Reese, 2001). Ezenkívül a konvenciók jóváhagyása is megtörténik, amikor a felnőtt könyvet olvas fel vagy választ a gyermeknek, mert egyidejűleg azonosulási mintákat kínál fel, amelyeket a gyerek kritika nélkül elfogad.
A kutatások igazolták, hogy a gyerekkönyvekben megjelenő nemi egyenlőtlenségek hatással vannak a gyerekek attitűdjeire (Tsao, 2008; Knell & Winer, 1979; Diekman & Murnen,
2004; Narahara, 1998). Megerősíthetik, ismételhetik a nemi sztereotípiákat, így a gyerekek
később, felnőttként családot alapítva továbbadják hiedelmeiket, megtörténik az attitűdök
átörökítése. Ezért fontos azt megismernünk, hogy mit kommunikálunk a gyermekeknek a
nemi szerepekkel kapcsolatban.
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A nemi szerepekre ható tényezők változása Magyarországon
A társadalmi nemi szerepekre a történelmi változások, jogi szabályozások is hatnak. Dolgozatomban a II. világháborúig nyúlok vissza, mert ekkortól következnek be olyan történelmi események, amelyek generációszervező erővé válnak azoknál a nemzedékeknél, amelyek a mai
napig élnek, és amelyek attitűdjeiben tükröződnek a nemi sztereotípiák.
Róbert Péter és Valuch Tibor összevont generációs felosztása öt generációt különböztet meg
Magyarországon a II. világháború után: a hosszú ’50-es években (1949−1962), a kádári konszolidáció idején (1963−1979), a Kádár-korszak válságának idején (1980−1989), a transzformációs válság idején (1990−1995) és a posztszocializmus időszakában (1996−) szocializálódott
generációt. (Róbert – Valuch, 2013 : 122) Ez a felosztás a transzformációs válság idején szocializálódott nemzedék megkülönböztetésén kívül megfeleltethető a legismertebb generációs felosztásnak: baby boomerek (1946−1964), X-generáció (1965−1979), Y-generáció (1980−1995),
Z-generáció (1996−) (Norris & Inglehart, 2019 : 91). E generációk nemi szocializációját meghatározták a külső történelmi és jogi változások.
A szocializmus időszakában a munkalehetőségek terén a férfiakéhoz hasonló hozzáférést
igyekeztek biztosítani a nők számára, ezért tömegesen léptek be a nők a munkaerőpiacra, így a
férfiak elveszítették a kizárólagos kenyérkeresői szerepüket. A dolgozó nőket az állami szerepvállalás (bölcsődék, óvodák fejlesztése, hozzáférhetősége) segítette abban, hogy összeegyeztessék a munkahelyi és a családi kötelezettségeiket. A rendszerváltást követően csökkent az állami
részvétel, a bölcsődék férőhelyei csökkentek, így a kisgyermekgondozás és ezzel együtt a házimunka ismét szinte kizárólag női feladattá vált (Takács, 2017) és a szociálpolitikai intézkedések
is a tradicionális nemi szerepeket támogatták.
A magyar társadalomban nem alakult ki az egyenlő családi munkamegosztás, a külső adottságok a nők elsődleges gondoskodó szerepét erősítették. Ez az egyenlőtlenség a nemzetközi
összehasonlításban is tükröződik. 2017-ben Magyarország a nemek közötti egyenlőség mutatójának rangsorában az utolsó előtti helyen állt az Európai Unió tagállamai között (EIGE). A
legnagyobb különbség a gyereket nevelő, kapcsolatban élő nők és férfiak között tapasztalható,
ahol a nők 84%-a, a férfiak 70%-a végez mindennapi gondozási feladatokat, míg a napi főzés
és házimunka a nők 72%-ára és a férfiak 11%-ára igaz. „A kétféle feladatcsoport között az a fő
különbség, hogy mennyire szabhatja meg az egyén, hogy mikor végzi a munkáját. A nő otthoni
feladatai általában meghatározott időpontokhoz kötöttek, míg a férfi általában nem rendszeresen végzi háztartási feladatait, és többé-kevésbé akkor, amikor ő akarja” (Giddens, 2008 : 180).
Az időmérleg-vizsgálatokból azonban az is látszik, hogy a férfiak is egyre több időt töltenek
a gyermekek gondozásával, de még így is átlagosan feleannyi időt fordítanak erre, mint a nők.
A férfiak gyermekgondozási tevékenységébe főként mesélés és játék tartozik, a testi gondozás
megmaradt női tevékenységnek (Harcsa, 2014).
Napjainkban tehát a magyar családokra a tradicionális munkamegosztás jellemző, ami
együtt jár a nők túlzott leterheltségével, ugyanakkor az érintettek ezt elfogadják, tudomásul veszik (Pongrácz, 2005). Érdemes megvizsgálni, hogyan alakul a magyar társadalom
nemi szerepekkel kapcsolatos attitűdje.
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A nemi szerepekkel kapcsolatos attitűdök változása
A nemi szerepekkel kapcsolatos attitűdváltozások alakulásának bemutatását a rendszerváltást megelőző időszaktól kezdem, mivel ekkor készültek nemzetközi összehasonlítást is
lehetővé tevő vizsgálatok, amelyekből az derült ki, hogy a magyar társadalom más európai
országokkal összehasonlítva konzervatív beállítottságú a nők és a férfiak alapvető feladatát, funkcióit illetően, ami összefonódik az erős családorientált értékrenddel (Pongrácz,
2005).
A rendszerváltáskor jelentkező politikai változások, a gazdasági visszaesés az
antiemancipatorikus törekvéseket erősítették fel. Magyarországra más kelet-európai
országokkal együtt az a jellemző, hogy a női munkavállalás gazdasági és ideológiai kényszer
miatt, a folyamat központi vezérlésével terjedt el, ami különbözött a nyugat-európai
országokra jellemző fokozatos, nem felülről vezérelt női munkaerő-piaci megjelenéstől. Ez
okozhatott a társadalomban egy belső pszichés ellenállást is, ami hozzájárult a tradicionális
szerepfelfogás konzerválásához (Pongrácz, 2005).
A 2000-es évektől a nők és férfiak társadalmi szerepvállalásával kapcsolatos konzervatív
vélekedések kissé lazultak, visszatértek a rendszerváltás előtti, kevésbé tradicionális szintre (Pongrácz, 2011), ez azonban csak az általános nézetek szintjén igaz. Azok a kutatások,
amelyek a nemi szerepeket a családon belül értelmezték, továbbra is tradicionális
értékrendet mutattak, tehát a családon belüli szerepek megítélése továbbra is konzervatív
maradt (Gregor, 2016).
A magyar gyerekkönyvek esetében tehát érdemes azt vizsgálni, hogy az attitűdváltozásokra lehet-e következtetni a könyvek tartalmából, és hogy eltérő nemi sztereotípiák jelennek-e meg, mint más, kevésbé konzervatív attitűdökkel, eltérő történelmi örökséggel
rendelkező társadalmak gyerekkönyveiben.

A GYERMEKKÖNYVEK NEMI SZEREPEINEK KUTATÁSI ELŐZMÉNYEI
Nemzetközi kutatások
A gyermekkönyvekben megjelenő nemi sztereotípiákat számos kutatás vizsgálta a hetvenes évektől kezdve. 1972-ben Weitzman és munkatársai nagyhatású tanulmányukban elemezték az óvodáskorúak számára írt díjnyertes könyveket, és számos különbséget találtak
a nemi szerepeket illetően. Tizenegyszer több férfialak szerepelt a könyvekben, mint női
(idézi Giddens, 2008). Ezt a megfigyelést eltérő arányokkal valamennyi későbbi kutatás is
igazolta. Befolyásolta az arányszámot a szereplők életkora, és hogy emberek vagy állatok
voltak-e: a gyermekkarakterek megjelenítése a legkiegyensúlyozottabb, s a nemi identitást
mutató állatkaraktereket ábrázolják a legegyenlőtlenebb módon (Weitzmanék kutatásában az arány 1:11-ről 1:95-re nőtt, amikor az állatkaraktereket is bevonták a vizsgálatba)
(McCabe et al., 2011).
Nemenként eltér az ábrázolt leggyakoribb tevékenység is: a férfiak, fiúk általában a szabadban vesznek részt változatos, izgalmas kalandokban, ezzel szemben a női karakterek az
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otthon és a család szférájában maradnak: főznek-mosnak, várják a hazatérőket. Key (1971)
megállapítása szerint a „fiúk cselekszenek, a lányok vannak” (boys do, girls are) – lásd 2. sz.
melléklet 2.1. (idézi Turner-Bowker, 1996).
Ezzel függ össze a tipikus női szereplő képi ábrázolása is: az otthona biztonságából (ablakban ülve, vagy ajtóban, tornácon állva) valamilyen akciót néz, és még akkor is szoknyában jelenik meg, amikor annak viselése nem illik a tevékenységéhez, vagy nem kényelmes
(Tsao, 2008). Nilson 1971-ben végzett kutatásában 80 könyvből 25-ben szerepeltek női
karakterek, ebből 21-ben kötényben tűntek fel (a kötény kultusza – cult of apron) – lásd. 2.
sz. melléklet 2.2. (idézi Creany, 1995).
A karakterszámok arányát tekintve nem meglepő, hogy a férfiak és fiúk leírására sokkal
több jelzőt használnak, mint a nők és lányok esetében (Nair & Talif, 2010). A lányokat leginkább a külsejük alapján írják le (szép), a fiúkat belső tulajdonságaikkal jellemzik (erős,
bátor, okos) (Turner-Bowker, 1996).
Janice McCabe és munkatársai (2011) átfogó, az egész XX. század könyvtermését felölelő
vizsgálatukban megállapítják, hogy a legnagyobb nemi különbség az 1930−1960-as években tapasztalható, a változás pedig nem lineáris, és a feminista mozgalom hullámainak hatásával mutat összefüggést. Jellemző a változásra, hogy a lányok gyakrabban rendelkeznek
maszkulin tulajdonságokkal, a fiúk cselekedetei és érzelmei azonban nem mozdulnak el az
ellenkező irányba (Creany, 1995).

Szülői szerepek kutatása
A gyerekkönyvekben megjelenő nemi szerepek kutatásának szűkebb területe, a szülői
szerepek kutatása a 2000-es években kezdődött David A. Anderson és Mykol C. Hamilton
vizsgálatával (2005). Megállapításuk szerint a könyvekben az anyákra sokkal inkább jellemző, mint az apákra, hogy fegyelmezik a gyerekeket, gondoskodnak róluk és az érzelmek
széles skáláját fejezik ki, ami megfelel annak a nemi sztereotípiának, amely szerint a nők
érzelmesek, törődőek, jók a házimunkában és a gyermekgondozásban (Kovács, 2007). Más
esetekben a női szereplők alulreprezentáltak, a szülői szerepek esetében viszont az apák
tűnnek el, válnak láthatatlanná (invisible fathers). Ez azt a nemi sztereotípiát fejezi ki, hogy
az anya az, aki otthon marad a gyerekekkel, akinek szinte kizárólagos feladata a gyermekgondozás, míg az apa szerepe a jövedelemszerzés, ami annyira lefoglalja, hogy emiatt nem
is vesz részt a családi életben, nem kap fontos szerepet a gyerekek életében.
Adams és munkatársai (2011) is arra a következtetésre jutottak, hogy az anyákhoz képest
sokkal kevesebbszer jelennek meg az apák a gyerekkönyvekben: kevesebbszer említi őket
a narrátor vagy valamelyik szereplő, kevesebbszer jelennek meg a gyermekükkel együtt,
nem kerülnek velük fizikai kontaktusba, nem vesznek részt a házimunkában és kevésbé
fejezik ki az érzelmeiket.
A fizikai kontaktusok minőségét vizsgálva azonban kiderült, hogy a hagyományosan
anyainak tartott érintés (ölelés, puszi) az apáknál ugyan alacsonyabb arányú, de nem szignifikánsan, az atyainak tartott érintés (csiklandozás és hintáztatás) esetében pedig nem
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volt szignifikáns különbség az apák és az anyák között. Ezzel szemben az anyák többször
szerepeltek ugyan valamilyen otthoni tevékenység végzése közben, de nem a kifejezetten
rutinszerű gyermekgondozási feladatokat végezték. Adamsék értelmezése szerint ez jelentheti a hagyományos sztereotípiák fellazulását, illetve a törődő apa szerepének megjelenését (ibid).

Magyar kutatások
Magyarországon az 1960-as években kezdődtek olvasáskutatási vizsgálatok, amelyek
egyrészt a könyvvásárlási és -gyűjtési szokásokkal, másrészt befogadásvizsgálatokkal, az
ízlés alakulásával, olvasási szokásokkal foglalkoztak. A gyermek- és ifjúsági könyvekben,
a tankönyvekben és a kötelező olvasmányokban megjelenő nemi szerepek vizsgálata az
1980-as években kezdődött.
H. Sas Judit (1984) az első hazai taneszközelemzés során felhívta a figyelmet a férfi szereplők túlsúlyára, amit a későbbi magyar kutatások is megismételtek (Kereszty, 2005; Decki, 2020; Hódosy, 2013). Czachesz Erzsébet és munkatársai (1996) a családi élet tankönyvi megjelenítésével kapcsolatban kiemelik, hogy abban a férfiak nem vesznek tevékenyen
részt: háztartási munkát egyáltalán nem végeznek, néha egy-egy kalandba bekapcsolódnak
a gyermekükkel. Eközben az anya zokszó nélkül gondoskodik a családról, vagyis a Key által
leírt séma köszön vissza: a női karakterek az otthon és a család szférájában maradnak és
főznek-mosnak (Key, 1971). Jellemző az is, hogy érzelmeket szinte kizárólag a nők fejeznek
ki (Czachesz et al. 1996).
A magyar gyermekkönyveket elsőként Pálóczi Bence és Nagy Beáta vizsgálta 2017-ben.
A nemzetközi kutatásokhoz hasonló eredményre jutottak a szereplők nemét, tevékenységeit, a tulajdonságokat és jelzőket illetően. Kutatásuk újdonsága az volt, hogy vizsgálták a
szerzők és illusztrátorok nemének és az ábrázolt nemi sztereotípiák erősségének összefüggését. A hazai kutatások közül Pálóczi Bence és Nagy Beáta munkáját tartom a dolgozatom
előképének, de az általános férfi−női megkülönböztetés helyett a dolgozat fókuszában a
szülői szerep áll.

Kutatási kérdések
A fenti szakirodalmi áttekintésből látszik, hogy a magyar gyerekkönyvekben megjelenő
szülőkre vonatkozó sztereotípiákat eddig még nem vizsgálták.
Az eddigi kutatások alapján megállapítható, hogy a gyermekkönyvekben a férfialakok felülreprezentáltak, a szülői szerepek esetén azonban általában az apák válnak láthatatlanná
(Anderson & Hamilton, 2005, Adams et al., 2011). Felmerül a kérdés, hogy a magyar gyerekkönyvek esetében is létezik-e ez a jelenség, és hogyan jelennek meg a szülőkre vonatkozó
nemi sztereotípiák, tükröződnek-e ezekben a magyar társadalom sztereotípiái, attitűdjei.
Ezek a domináns szülői sztereotípiák eltérnek-e a nemzetközi szakirodalomban leírtaktól?
A nemzetközi szakirodalomban megjelent az a vélemény is, hogy a gyermekkönyvekben
ábrázolt nemi egyenlőtlenségek mértékének változása nem lineáris. Magyarországon sa25
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játos tényezők hatottak a nemi szerepekre, az ezzel kapcsolatos attitűdök nem maradtak
változatlanul az elmúlt időszakban. Vajon változott-e a gyerekkönyvek szülői nemi sztereotípiáinak erőssége az elmúlt 70 évben?

A VIZSGÁLAT ÉS EREDMÉNYEI
A vizsgálat módszertana
A jelen vizsgálatba bevont gyermekirodalmi alkotások célközönségét a 3−6 éves korosztállyal azonosítottam, mivel ekkor a legfogékonyabbak a gyerekek nemi sztereotípiákra
(Cole & Cole, 1997; Witt, 1997; Endendijk et al., 2013; McHale et al., 2003). A szakirodalom
szerint a gyermekirodalom legfontosabb műfajai: mondóka, gyermekvers, mese, monda,
legenda, történelmi elbeszélés, meseregény, ifjúsági regény (Cs. Nagy, 1991). Ezek közül az
ifjúsági regények célközönsége a vizsgált korosztály felett van, a mondókáké alatta, ezért
az ezekhez a műfajokhoz tartozó könyveket kizártam a vizsgálatból. A legendák, történelmi
elbeszélések, népmesék sem képezték a vizsgálat tárgyát, mivel arra voltam kíváncsi, hogy
az aktuális korról a kortárs szerző mit tart érdemesnek közölni, hogyan reflektál a saját
korának tapasztalataira.
A II. világháború utáni gyermekkönyveket vizsgáltam, és négy évtizedet választottam ki
ebből az időszakból (1950−59, 1970−79, 1990−99, 2010−19). Ezek az évtizedek jól megkülönböztethető korszakokat jelölnek a II. világháború utáni magyar történelemben. Az
1950-es évek a Rákosi-korszak végét és a Kádár-korszak kezdetét jelentik, az államszocializmus megszilárdulásának vészterhes időszakát, amikor azonban megjelentek olyan
emancipatorikus törekvések, amelyek aztán a rendszer stabilizálódásakor, a konszolidáció
időszakában, az 1970-es években teljesedtek ki. Az 1990-es évek a rendszerváltás évtizedét
jelölik, amikor antiemancipatorikus törekvések erősödtek fel, amelyeket a válságok
elnyújtanak egészen a 2010-es évekig is.
Ezek az évtizedek érintik a hosszú ’50-es évek (1949–1962), a kádári konszolidáció
(1963–1979), a transzformációs válság (1990–1995) és a posztszocializmus időszaka
(1996–) generációinak nemi szocializációs időszakát is (Róbert & Valuch, 2013 : 122). A
vizsgált évtizedek között kimarad 10-10 év, így feltételeztem, hogy ha történt valamilyen
változás, akkor az szembetűnőbben rajzolódik ki, jobban nyomon követhető. Azok a könyvek kerülhettek be a vizsgálatba, amelyek ezekben az évtizedekben jelentek meg először.
Az eddigi kutatások túlnyomórészt olyan könyveket vizsgáltak, amelyek valamilyen gyermekirodalmi díjat nyertek vagy felkerültek valamely rangos gyermekirodalmi toplistára
(pl. Creany, 1995; Turner-Bowker, 1996; McCabe et al., 2011; Pálóczi & Nagy, 2017), illetve eladási listákra támaszkodtak, sikerkönyveket vontak be a vizsgálatba (pl. Anderson &
Hamilton, 2005). Én azokat a könyveket szerettem volna vizsgálni, amelyek ismertek, olvasottak, de ennek meghatározásában nem az eladott példányszámokra, hanem olvasottsági
adatokra támaszkodtam, ehhez a moly.hu üzemeltetőjétől kértem segítséget. Az adatbázisban a könyveket címkék jellemzik, a lekérdezés során azokat a „mese”, „gyermekkönyv”,
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„gyermek- és ifjúsági irodalom” címkével rendelkező, magyar szerző által írt könyveket
gyűjtöttük le, amelyek első kiadásának éve a vizsgált évtizedekre esett. A kapott listából
kivettem azokat a könyveket, amelyek nem a 3−6 éves korosztálynak szólnak, ezután olvasottság alapján választottam ki az adott évtized 10 könyvét, ezek kerültek be a vizsgálatba.
Így jött létre az a 40 elemszámú minta, amely az 1. sz. mellékletben tekinthető meg. A vizsgálat során 2236 oldal szöveget olvastam el és 1507 illusztrációt vizsgáltam meg.
A mintába került 40 könyvből 26-ban szerepeltek szülők: 24-ben tűntek fel anyák, 19-ben
pedig apák. Ez a szám az áttekintett kutatások tükrében nem számít alacsonynak: összehasonlításképpen Weitzman és munkatársai kutatásukban 18 könyvet vizsgáltak. Azonban
elmarad például McCabe és munkatársainak (2011) átfogó, a XX. század könyvtermését
felölelő vizsgálatától, amelyben 5618 könyv szerepelt.
Kvantitatív megközelítést alkalmaztam, vagyis a szereplők, jellemző helyzetek, cselekedetek számát vizsgáltam mind a szövegben, mind az illusztrációkon. Jodi LY Kok és Bruce
Findlay (2006) nyomán az illusztrációkon annyiszor vettem számba a karaktereket, ahányszor megjelentek, és azokat az állatokat is számoltam, amelyeknek egyértelmű neme volt.
A kódolás megbízhatósága érdekében törekedtem a manifeszt tartalmak feldolgozására, az
egyes könyveket kezeltem elemzési egységként (Babbie, 2003). Megállapításaimat a könyvekből származó idézetekkel támasztom alá, a 2. sz. mellékletben pedig az illusztrációkból
mutatok példát.

AZ EREDMÉNYEK BEMUTATÁSA
Előfordulás
A szülők előfordulását vizsgálva a nemzetközi szakirodalomban megismerthez hasonló
eredményt kapunk: a férfialakok majdnem kétszer gyakrabban jelennek meg a képeken,
mint a nők (65% − 35%). Ugyanez igaz a szülők megjelenését vizsgálva: a képeken (60% −
40%) és a szövegben is (54% − 46%) az apák vannak túlsúlyban.

1. ábra: Férfi/apa és nő/anya előfordulása százalékos arányban a képeken
és a szövegben, saját kutatás alapján
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Ha nincs jelen az anya, az tematizálódik a szövegben, és a történet végül általában
megnyugtató fordulatot vesz („Szép dolog mondhatom! Nyakamba sózzák ezt a porontyot!
Micsoda anyák!” – Csukás István: A Nagy Ho-ho-ho-horgász télen). Az apa hiánya, még ha
többször fordul is elő, nem kap magyarázatot, természetesebb jelenség.
Az anyák a lányaikkal jelennek meg gyakrabban, az apák pedig kétszer többször jelennek
meg a fiaikkal együtt, mint az anyák. Akkor is az apai fölény látszik, ha a gyermekről nem
dönthető el a neme. Lenore Weitzman és munkatársai 1972-es vizsgálatában a
gyermekkarakterek megjelenítése volt a legkiegyenlítettebb, ebben a kutatásban azonban
a szüleikkel szereplő gyerekkarakterek nemi aránya a teljes férfi−női, illetve a szülői szerepekhez képest is egyenlőtlenebb [„ő (a gólya) mást ad a két fiának: békát meg gilisztát” –
Szabó Magda: Ki hol lakik?].

2. ábra: A szülők megjelenése gyermekükkel (darabszám), saját kutatás
alapján
A hagyományos nemi sztereotípiának megfelel, hogy az apa többször jelenik meg az otthonán kívül (otthon: 39%, nem otthon: 61%), míg az anya nagyobb arányban szerepel a
„családi tűzhely” mellett (otthon: 70%, nem otthon: 30%) („Mit csinál otthon az édesanyja?
Gondol-e őrá, édes fiára, akit beadtak, ím óvodába?” – Kormos István: Mese Vackorról, egy
pisze kölyökmackóról).
A szülők munkavállalása az 1950-es és az 1970-es években tematizálódik, később nincsen róla említés („Szülei, bár főleg megerőltető éjszakai műszakban dolgoztak, mégse
tudtak úgy megtollasodni.” – Romhányi József: Doktor Bubó). Egyszer kapunk választ arra,
hogy pontosan mit csinálnak a szülők, amikor nem a gyerekekkel foglalkoznak, ez pedig
a nemi sztereotípiáknak megfelelő (apa: „Én most nem érek rá. Én most az ország sorsán
gondolkozom.”; anya: „Most nem érek rá. Ebédet kell főznöm.” – Csukás István: Süsüke a
sárkánygyerek).
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Tevékenységek
A szülők tevékenységeinek vizsgálatakor a gyermekekkel való foglalkozás, a házimunka
és a fegyelmezés eseteit figyeltem meg.
Sokféle, a gyermekekkel kapcsolatos tevékenységet végeznek a szülők: az apák és az anyák is
óvodába viszik a gyermekeiket és ajándékot adnak nekik (apa: könyvet, savanyú cukrot, tornacipőt, baltát; anya: játékot, hegedűt). Az anyák rutinszerű gyermekgondozási feladatokat végeznek, pl. ébresztés, mosdatás, fésülés, etetés („Gyere, gyere – szól anyó – nem maradsz te éhes.”
– Szabó Magda: Marikáék háza). Ebből az apák kimaradnak, sőt, egyszer arrébb is küldik az
apát, aki inkompetens szülőként jelenik meg, aki nem képes a gyermekgondozási feladatot ellátni („Süsüt arrébb küldte, hogy üljön a trónszékbe, onnan ﬁgyelje az etetést.” – Csukás István:
Süsüke a sárkánygyerek).

3. ábra: A szülők tevékenységének megoszlása százalékos arányban, saját
kutatás alapján
Az apák a vizsgált tevékenységek közül a legnagyobb arányban a gyermekkel foglalkoznak. Az apa esti mesét mond, ami megegyezik az időmérleg-vizsgálatokból ismert eredménnyel („Bagolydoktor pedig belekezdett az esti mesébe.” – Bartos Erika: Bogyó és Babóca
– Évszakos könyv). Továbbá megméri, mennyit nőtt a gyerek, és ha elcsatangol, akkor ő
indul el megkeresni. Ez összefüggésben áll azzal, hogy az anyák kevésbé jelennek meg az
otthonon kívül, ezért, ha a (fiú)gyermek elvész, az apára hárul a feladat, hogy felkutassa.
Az apa nagyon fontos feladata, hogy megmagyarázza a világ működését, ismeretet ad át a
gyermeknek („És papa, miből vannak ezek az atomok?” – Farkas Róbert: Első könyvem az
univerzumról). Az apa gondoskodó szerepe tehát másképpen jelenik meg, mint az anyáé: az
otthoni gyermekgondozás és -ápolás helyett az apa a megmentő és tudásátadó szerepben
jelenik meg, ami megfelel a hagyományos nemi sztereotípiáknak.
Az anyák hasonló arányban foglalkoznak a gyermekkel, mint ahogy házimunkát végeznek.
Az anyára jellemző, hogy süt-főz: ebédet, uzsonnát, vacsorát, pogácsát, madártejet, mandulatortát, feketét, kakaót, lekvárt, esetleg újramelegíti a kihűlt ételt. Ezenkívül mos, kézimunkában
is ügyes, mert varr és fon, és mindemellett takarít is („Az én anyukám nagyon szereti a rendet.”
– Janikovszky Éva: Velem mindig történik valami; „Anyuka eltette [a játékmackót], hogy ösz29

PAULÓ EDIT – SZOCIOLÓGIA (BA) SZAK

szevarrja a hasát” – Marék Veronika: Boribon, a játékmackó; „Medve néni fonogat – így őrzi a
bocsokat” – Nemes Nagy Ágnes: Ki ette meg a málnát?).
Az apák kevesebbszer jelennek meg házimunka végzése közben, sohasem főznek, de takarítanak (söprögetnek, kidobálják a felesleges kacatokat), megjavítják az elromlott dolgokat („Az apák igazítottak a biciklik küllőin, zsíroztak ide és oda egy kenőcsös dobozból,
hogy jól pörögjön a bicikli” – Máté Angi: Volt egyszer egy...) és olyan nehéz fizikai munkát
végeznek, mint a favágás. Vagyis az anyák a rutinszerű napi teendőket végzik, az apák pedig alkalmi feladatokat. Fontos, hogy az apa egyáltalán megjelenik a házimunka végzése
közben, azonban a feladatkiosztásban és a munka mennyiségében tükröződik a házimunka
elvégzésének nemi felosztása („Este Dani megvárta, amíg apa leül a fotelba, és előveszi az
újságot. [...] Dani kiment a konyhába anyához.” – Janikovszky Éva: Cvikkedli).
Az anyák tevékenységei között csak 7%-ot tesz ki a fegyelmezés, viszont az apáknál ez az
arány 28%. Az anya enyhébb verbális eszközöket alkalmaz („Péterke, már megint mit műveltél? – csóválta meg a fejét a mamája szomorúan.” – Szepes Mária: Pöttyös Panni), az apa
viszont fizikai erőszakkal fenyegetőzik („Hogyha én elnáspángollak, istenesen elporollak,
sajogni fog ám a bunda!” – Kormos István: Mese Vackorról, egy pisze kölyökmackóról).
A szülők szigorú elvárásrendszert fogalmaznak meg, és azt be is tartatják, megtudjuk,
hogy „sohasem szabad hazudni a papának” (Bodó Béla: Brumi Mackóvárosban), és hogy
„anya szava parancs” (Szegedi Katalin: Lenka). Mégis a szabályok betartatása inkább az
apához kötődik, ami összefügg azzal, hogy ő magyarázza meg a dolgokat, ő tanít, és ezért ő
adja át a viselkedési normarendszert is.

Jelzők, érzelmek
A vizsgálat során az illusztráción kifejezett érzelmeket s a szövegben szereplő, a szülőt
jelölő mellékneveket és határozószókat vettem számba. Az anyák és apák esetében is hasonló eredményt kaptam: közel kétszer olyan sok pozitív tartalom fordult elő, mint negatív.

4. ábra: A szülőkre vonatkozó jelzők és az általuk kifejezett érzelmek
megoszlása százalékos arányban, saját kutatás alapján

30

„APA MOSDIK, ANYA FŐZ” – SZÜLŐI SZEREPEK
A MAGYAR GYERMEKKÖNYVEKBEN
A pozitív jelzők és határozók a szülőkkel való kapcsolat bensőségességére utalnak (apa: drága,
kedves, jó, édes, szeretett, szerető, szelíd, gondos, nyugodtan, boldogan, elérzékenyülve; anya:
drága, kedves, jó, édes, mosolyogva, elérzékenyülve), s egyenlően oszlanak meg az apai és anyai
szerep között. Az apákra és anyákra vonatkozó negatív jelzők és határozók tartalma hasonló
(apa: szomorú, fáradt, marcona, bősz, zord, aggódva; anya: szomorú, durva, mérges, ideges,
zord, aggódó), és mindketten kifejeznek pozitív és negatív érzelmeket is („A papám szelíden
mosolygott.” – Bodó Béla: Brumi Mackóvárosban; „A coca-mama elmosolyodott.” – Csukás
István: A kelekótya kiskakas; „Tücsök-bácsi kesereg. [...] A mamája csak zokog, a jó Tücsök-néni” – Maróti Lajos: Tücsök Tóni). Vagyis mind a jelzők és határozók, mind a kifejezett érzelmek
kiegyenlítetten jelölik az anyákat és az apákat, és nem illeszkednek a nemi sztereotípiákhoz.
A szülők külső tulajdonságaira kevés jelzőből tudunk következtetni, az viszont a nemi sztereotípiákkal egybevág, hogy az anya „széptincsű”, az apa pedig „mézsörhasú”. A sör egyébként
még kétszer tér vissza a gyerekkönyvekben, mindkétszer az apához kapcsolódóan („A papám
is nagyon fáradt volt. Ezért ő sört ivott.” – Bodó Béla: Brumi Mackóvárosban; „Apukám azért
örül [a vendégségnek], mert olyankor van itthon hideg sör.” – Janikovszky Éva: Velem mindig
történik valami).

A szülői érintés
A szülői érintések három típusát különböztettem meg: a funkcionális érintést, a dajkálást
és a játékos érintést. A funkcionális és dajkáló érintés nem választható el élesen a gyermekkel való foglalkozástól, amit a tevékenységek között vizsgáltam. Ott csak azok az esetek szerepeltek, amikben nem volt érintés a szülő és a gyermek között, így egy interakciót csak egy
típusba soroltam be a vizsgálat során: vagy a tevékenység, vagy az érintés kategóriába. A
kettő közötti különbséget érzékeltetik a 2. sz. mellékletben a gyermekkel való foglalkozást
(2.3.1.) és a szülői érintéseket (2.5.) bemutató illusztrációk.
A szövegben és a képeken legtöbbször a funkcionális érintés jelent meg, a legkevesebbszer a játékos érintés (az összes érintés 55%-a, illetve 3%-a). A szakirodalomban a játékos
érintésre példa a hintáztatás és a csiklandozás, ezek egyszer sem tűntek fel a vizsgált könyvekben. Fontos kiemelni, hogy a funkcionális érintés és a dajkálás is megjelenik az apák
és az anyák esetében is, bár eltérő arányban („Medve papa és Medve mama egész délután
ölben ringatták Tádét” – Bálint Ágnes: Mazsola és Tádé).
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5. ábra: A szülői érintések megoszlása százalékos arányban, saját kutatás
alapján
Az apák esetében a funkcionális érintés szerepel a legnagyobb arányban, általában kézen
fogják a gyermeküket és elkísérik valahova („De már ott áll édesapja, csöpp magzatát kézen
kapja, és vezeti szótlanul.” – Kormos István: Mese Vackorról, egy pisze kölyökmackóról). Kisebb arányban érintik meg gyermeküket dajkálva, és ugyan megjelenik a játékos érintés, de
az apákra nem ez a jellemző.
A játékos érintés az anyák esetében meg sem jelent, azonban a funkcionális érintéssel azonos arányban érintették meg dajkálva a gyermekeket. Tehát ez a típusú érintés (pl. dédelgetés,
simogatás, ölelés, puszi, ringatás) sokkal inkább az anyákhoz kötődik („A gyermek, akit anyja
ringat-renget.” – Kányádi Sándor: A kíváncsi Hold; „Ápolgatja, dédelgeti [...] mintha volna
édesanyja” – Fazekas Anna: Öreg néne őzikéje).

Évtizedenkénti vizsgálat
Az utolsó kutatási kérdés arra vonatkozott, hogy változott-e a szülőkre vonatkozó nemi
sztereotípiák erőssége a vizsgált időszakokban. Ennek méréséhez Pálóczi Bence és Nagy
Beáta nemi sztereotípia indexe alapján egy olyan indexet számítottam, amely Matthew
Adams és munkatársainak (2011) vizsgálati pontjait összegezte, így az apai és anyai dominanciát mutatta a következők figyelembevételével: ha valamely nemhez tartozó szülő
legalább 20%-os eltéréssel
• többször fordult elő a szövegben és az illusztrációkon,
• több tevékenységet végzett (összevonva a gyermekkel való foglalkozás, a házimunka
és a fegyelmezés eseteit),
• a rá vonatkozó jelzők, az általa kifejezett érzelmek száma több volt,
• többször érintette meg a gyermekeket,
akkor nőtt az adott index pontszáma. Ha például az anyák egyik vizsgált területen sem
jelentek meg legalább 20%-kal többször, akkor a könyv 1 pontot kapott, ha mind a négy
területen többször jelentek meg, mint az apák, akkor 5 pontot kapott az anyai dominancia
indexen. A vizsgálatban az indexet külön kiszámoltam az anyai és az apai szereplőkre vo32
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natkozóan is, hogy pontosabb képet kapjak arról, hogyan, milyen irányban tér el egy könyv
a nemileg kiegyensúlyozott szülői ábrázolástól. A könyvek apai és anyai dominancia indexének évtizedenkénti átlagát a 6. ábra mutatja be.

6. ábra: Apai és anyai dominancia index évtizedenként, 5-fokozatú skála,
saját kutatás alapján
Megfigyelhető, hogy minden évtizedben magasabb a könyvek anyai dominancia indexének átlaga. Az 1950-es években majdnem 1 fokozatnyi különbség van a két mutató között.
Mindkét mutató értéke és a kettő különbsége is csökken az 1970-es években. A legnagyobb
különbség az 1990-es években tapasztalható, amikor az anyai dominancia index átlagértéke a legmagasabb, az apai dominancia index átlagértéke viszont a legalacsonyabb. A 2010es években az anyai dominancia index átlagértéke a legalacsonyabb, az apaié a legmagasabb, a különbség csupán 0,2 fokozatnyi.

Következtetések
Az elemzés során megvizsgáltam, hogy a könyvek közül hányban található legalább 20%os apai vagy anyai felülreprezentáltság az előfordulás, a tevékenységek, a jelzők, érzelmek
és az érintések területén; a könyvek megoszlását az egyes tényezők szerint a 7. ábra mutatja be.
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7. ábra: Apai és anyai túlsúlyt mutató könyvek aránya a vizsgált
területeken, saját kutatás alapján
Leolvasható, hogy mind a négy vizsgált területen azok a könyvek vannak túlsúlyban, ahol
az anyák felülreprezentáltak, és a nemileg legkiegyenlítettebb terület a jelzők, érzelmek
használata. Az anyai túlsúly a tradicionális szülői nemi sztereotípia megjelenéseként értelmezhető.
A szülői szerepek vizsgálatakor Matthew Adams és munkatársai (2011), valamint Anderson és Hamilton (2005) is úgy találták, hogy az anyák felülreprezentáltak és az apák válnak
láthatatlanná. Ezzel ellentétes eredményt hozott a magyar könyvek vizsgálata, ahol összességében (nem a könyvenként vizsgálva) mind a képeken (60% – 40%), mind a szövegben
(54% – 46%) az apák vannak túlsúlyban. Mégis több olyan könyv van, ahol az anyák felülreprezentáltak, ami azzal magyarázható, hogy amikor az apák megjelennek, olyan fontos
szereplőkké válnak, hogy többször ábrázolják, említik őket, mint az anyákat.
David A. Anderson és Mykol Hamilton (ibid) eredménye, hogy jellemzően az anyák végzik a házimunkát, ebben a vizsgálatban is igazolódott. Az sem jelent meglepetést, hogy az
anyák az ábrázolások szerint jellemzően otthon maradnak és a gyermeküket gondozzák.
Anderson és Hamilton azon megállapítása (ibid), hogy az anyák fegyelmezik a gyerekeket,
a jelen kutatásban nem igazolódott: az anyák tevékenységei között csak 7%-ot tesz ki a
fegyelmezés, viszont az apáknál ez az arány 28%. Azonban az apák is foglalkoznak a gyerekekkel, megmentő szerepben tűnnek fel, és a fegyelmezés inkább az ő feladatuk, mint az
anyáké, ahogy az is, hogy magyarázatot adjanak a világ jelenségeire.
Anderson és Hamilton (ibid) valamint Adams és munkatársai (2011) is arra a megállapításra jutottak, hogy míg az apák kevésbé fejezik ki az érzelmeiket, addig az anyák az
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érzelmek széles skáláját jelenítik meg, beleértve a negatív érzelmeket is. Ez megegyezik a
magyar szakirodalomból ismert eredménnyel, mely szerint érzelmeket szinte kizárólag a
nők fejeznek ki (Czachesz et al., 1996). Ettől eltér jelen vizsgálat eredménye, hiszen a kifejezett érzelmek nemileg kiegyensúlyozottak, ahogy a jellemző jelzők és határozók is. Itt egy
nemi sztereotípiától kevésbé terhelt terület figyelhető meg.
Adams és munkatársai (2011) megállapítása szerint az apák kevesebbszer kerülnek fizikai kontaktusba a gyerekeikkel, kevesebbszer érintik meg őket, azonban a vizsgálatban ez
sem igazolódott. Az apák nem maradnak le az anyáktól a funkcionális érintések terén, mivel
gyakran viszik vagy kísérik a gyerekeket.
Az anyákat tehát a külföldi szakirodalomból is ismert nemi sztereotípiáknak megfelelően
ábrázolják a magyar gyerekkönyvek: otthon házimunkát végeznek és a gyerekek gondozásával vannak elfoglalva. Az apákról kialakított kép azonban eltérő. A láthatatlan apák mindig az otthonukon kívül dolgoznak, nem folynak bele a gyerekek világába. Velük szemben
a magyar gyerekkönyvek apái nagyon fontos szereplői a gyermekek életének: megmentik
őket, átadják a tudásukat, normarendszerüket, betartatják a szabályokat. Autoritásfiguraként jelennek meg, ami szintén nemileg sztereotip ábrázolásmód, de eltérő a mindig távol
lévő, dolgozó apáétól.
A magyar társadalomra jellemző, a nemi szerepekre vonatkozó konzervatív attitűdök
megerősítést nyernek a gyerekkönyvekben ábrázolt tipikus anya és apa által. Az apafigura
a ház, a család erős uraként, egyfajta „pater familias”-ként jelenik meg, ő a család domináns,
jó vezetője. Az anya törődő, önfeláldozó, aki a házimunkával és a gyermekgondozással van
elfoglalva, ami tükrözi a magyar társadalom sztereotípiáit (Kovács, 2007).
A másik kutatási kérdés arra vonatkozott, hogy változtak-e a nemi szerepek a gyerekkönyvekben a vizsgált évtizedekben.
Megállapítható, hogy minden évtizedben magasabb az anyai dominancia index értéke,
mint az apaié, és nem állapítható meg egyik indexnél sem trendszerű növekedés vagy csökkenés. Ez az eredmény illeszkedik Janice McCabe és munkatársainak (2011) kutatásához,
akik szerint a nemi sztereotípiák ábrázolásában bekövetkező változás nem lineáris.
Az anyai és apai dominancia index akkor jelez nemileg kiegyensúlyozott képet, ha a két
index értéke közel van egymáshoz. Ekkor az egyes könyvek szintjén ugyan az anya vagy az
apa felülreprezentált, a mintában azonban ezek a különbségek kiegyenlítődnek. A leginkább kiegyensúlyozott állapotot az mutatná, ha mindkét érték alacsony lenne, ekkor magukban a könyvekben is egyenlő arányban jelennének meg a szülők.
A vizsgálatban az 1990-es évek mintájára jellemző a legnagyobb, a 2010-es évekre pedig
a legkisebb különbség az indexértékek között. Ez a változás elmozdulást jelent a tradicionális szülői nemi sztereotípiáktól. Az attitűdvizsgálatok eredményeihez képest gyerekkönyvekben a 2010-es években egy emancipálódottabb helyzet rajzolódik ki, ahol az apák
az anyákhoz hasonló mértékben jelennek meg. A mai szülőknek és pedagógusoknak tehát
lehetőségük van olyan gyerekkönyveket választani, amelyek a szülőket változatosabb szerepben tüntetik fel. Az, hogy milyen mesét hallgatnak a gyerekek otthon vagy az oktatási in35
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tézményben, befolyásolja a nemi szocializációjukat, így hatással van a most felnövekvőben
lévő generáció által preferált nemi attitűdökre és sztereotípiákra. A semlegesebb attitűdöt
a könyvek, történetek gondos kiválasztásával, az olvasmányokhoz kapcsolódó tevékenységekkel lehet megerősíteni (Trepanier-Street & Romatowski, 1999).
A kutatás mintájának kis elemszáma miatt nem lehet az attitűdváltozás és a gyerekkönyvek nemi sztereotípia indexének változása közötti összefüggésből messzemenő következtetéseket levonni, de további, szélesebb körű kutatás feltárhat kapcsolatot. További kutatás
tárgya lehet még más kulturális termékek vizsgálata, például a dalszövegekben, animációs
filmekben, televíziós műsorokban, gyermekeknek szánt alkalmazásokban előforduló nemi
megjelenítés, szülői szerepek kutatása.
Abstract: According to previous researches, male characters are overrepresented in
children’s books, but in the case of parental roles, fathers become invisible. The sample of
the most read Hungarian children’s books of four decades was examined by content analysis in order to determine what dominant parental gender stereotypes appear. In contrast
to the invisible father, in Hungarian children’s books the father figure is a dominant, good
leader of the family. The portrayal of the mother is in accordance with the usual gender
stereotype: the mother is a caring, self-sacrificing parent who is busy with housework and
childcare.
Based on the content analysis, an index was created to measure the paternal and maternal dominance of the books. The index was compared with the decade of the publication
of the books to examine whether the strength of parental gender stereotypes in children’s
books has changed. The result shows that the value of the maternal dominance index is
higher than the paternal one in every decade, and no trend-like increase or decrease can be
observed. This result supports that the change in the representation of gender stereotypes
is not linear.
The novelty of this research is the temporal examination of the parental roles and the
strength of stereotypes of Hungarian children’s books, as well as the use of an index measuring the deviation from gender-balanced representation in both directions, which can
contribute to the field of gender studies.
Keywords: gender studies, children book, gender stereotype, socialization
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Minisztérium, 207–228.
38

„APA MOSDIK, ANYA FŐZ” – SZÜLŐI SZEREPEK
A MAGYAR GYERMEKKÖNYVEKBEN
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Mellékletek
1. sz. melléklet – A vizsgálatba bevont könyvek listája
Cím

Év

Kiadó

Illusztrátor

1.

Fazekas Anna: Öreg néne őzikéje

1952

Minerva

Róna Emy

2.

Szepes Mária: Pöttyös Panni

1953

Ifjúsági

F. Győrffy Anna

3.

Zelk Zoltán: A három nyúl

1952

Móra

Reich Károly

4.

Kormos István: Mese Vackorról,
egy pisze kölyökmackóról

1956

Móra

Reich Károly

5.

Bodó Béla: Brumi
Mackóvárosban

1956

Móra

Szávay Edit

6.

Marék Veronika: Boribon, a
játékmackó

1958

Móra

Marék Veronika

7.

Szabó Magda: Ki hol lakik?

1957

Móra

Köpeczi Bócz István

8.

Nemes Nagy Ágnes: Ki ette meg
a málnát?

1957

Móra

Kondor Lajos

9.

Szabó Magda: Marikáék háza

1959

Móra

F. Győrffy Anna

10.

Maróti Lajos: Tücsök Tóni

1957

Kossuth

Gózon Lajos

11.

Janikovszky Éva: Velem mindig
történik valami

1972

Móra

Réber László

12.

Janikovszky Éva: Már óvodás
vagyok

1975

Móra

Réber László

13.

Bálint Ágnes: Mazsola és Tádé

1971

Móra

Bródy Vera
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14.

Marék Veronika: Boribon és a hét 1976
lufi

Minerva

Marék Veronika

15.

Bálint Ágnes: Frakk, a macskák
réme

1973

Móra

Várnai György

16.

Romhányi József: Doktor Bubó

1979

Móra

Ternovszky Béla

17.

Csukás István: A téli tücsök
meséi

1974

Móra

Heinzelmann Emma

18.

Csukás István: Pom Pom meséi −
Szegény Gombóc Artúr

1979

Móra

Sajdik Ferenc

19.

Bálint Ágnes: Labdarózsa

1975

Móra

Reich Károly

20.

Csukás István: Pintyőke cirkusz,
világszám!

1971

Móra

Heinzelmann Emma

21.

Csukás István: Sün Balázs

1990

Polygon

Dargay Attila

22.

Lázár Ervin: A manógyár

1993

Századvég

Faltisz Alexandra

23.

Marék Veronika: Kippkopp és a
hónapok

1993

Unió

Marék Veronika

24.

Janikovszky Éva: Cvikkedli

1999

Móra

Réber László

25.

Csukás István: Süsüke, a
sárkánygyerek

1998

Gesta

Füzesi Zsuzsa

26.

Csukás István: A Nagy Ho-ho-hohorgász télen

1999

Gesta

Sajdik Ferenc

27.

Csukás István: Mirr-Murr
nyomoz Budapesten

1998

Városháza

Cakó Ferenc

28.

Csukás István: A kelekótya
kiskakas

1990

Új Idő

Cakó Ferenc
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29.

Fodor Sándor: Csipike és a
gonosz ostoba

1990

Rege

Rusz Lívia

30.

Kányádi Sándor: A kíváncsi Hold

1997

Cartaphilus

Szegedi Katalin

31.

Dániel András: Egy kupac kufli

2013

Pagony

Dániel András

32.

Marék Veronika: Boribon cicája

2013

Pagony

Marék Veronika

33.

Bartos Erika: Bogyó és Babóca −
Évszakos könyv

2011

Pagony

Bartos Erika

34.

Berg Judit: Maszat alszik

2010

Pagony

Agócs Írisz

35.

Varró Dániel: A szomjas troll

2018

Jelenkor

Maros Krisztina

36.

Dániel András: Kicsibácsi és
Kicsinéni (meg az Imikém)

2013

Pagony

Dániel András

37.

Farkas Róbert: Első könyvem az
univerzumról

2017

Kolibri

Farkas Róbert

38.

Máté Angi: Volt egyszer egy...

2010

Pagony

Szulyovszky Sarolta

39.

Szegedi Katalin: Lenka

2010

Csimota

Szegedi Katalin

40.

Harcos Bálint: A boszorkánycica

2018

Pagony

Bognár Éva Katinka
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2. sz. melléklet – Illusztrációk
2.1. „A fiúk cselekszenek, a lányok vannak” (boys do, girls are)

Bartos Erika (2011): Bogyó és Babóca −
Évszakos könyv, illusztrátor: Bartos Erika

Bálint Ágnes (1975): Labdarózsa,
illusztrátor: Reich Károly

2.2. A kötény kultusza (cult of apron)

Csukás István (1998): Süsüke, a sárkánygyerek, illusztrátor: Füzesi Zsuzsa
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2.3. Tevékenységek
2.3.1. Foglalkozás a gyermekkel
• Gyermekgondozás

Bodó Béla (1956): Brumi Mackóvárosban, illusztrátor: Szávay Edit
•

Mesélés

Bartos Erika (2011): Bogyó és Babóca − Évszakos könyv, illusztrátor: Bartos Erika
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•

Magyarázás

Farkas Róbert (2017): Első könyvem az univerzumról, illusztrátor: Farkas Róbert
2.3.2. Házimunka
• Mosás

Romhányi József (1979): Doktor Bubó,
illusztrátor: Ternovszky Béla

Nemes Nagy Ágnes (1957): Ki ette meg a
málnát?, illusztrátor: Kondor Lajos
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•

Főzés

•

Janikovszky Éva (1999): Cvikkedli,
illusztrátor: Réber László
•

Rendrakás

Szepes Mária (1953): Pöttyös Panni,
illusztrátor: F. Győrffy Anna
Javítás

Janikovszky Éva (1972): Velem mindig történik valami, illusztrátor: Réber László
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2.3.3. Fegyelmezés

Szegedi Katalin (2010): Lenka, illusztrátor: Szegedi Katalin

Janikovszky Éva (1972): Velem mindig történik valami, illusztrátor: Réber László
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2.4. Jelzők, érzelmek
2.4.1. Pozitív érzelmek

Janikovszky Éva (1972): Velem mindig történik valami, illusztrátor: Réber László
2.4.2. Negatív érzelmek

Maróti Lajos (1957): Tücsök Tóni, illusztrátor: Gózon Lajos
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2.5. A szülői érintés
2.5.1. Funkcionális érintés

Bartos Erika (2011): Bogyó és Babóca − Évszakos könyv, illusztrátor: Bartos Erika

Janikovszky Éva (1975):
Már óvodás vagyok,
illusztrátor: Réber László

Csukás István (1998): MirrMurr nyomoz Budapesten,
illusztrátor: Cakó Ferenc
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Kormos István (1956):
Mese Vackorról, egy
pisze kölyökmackóról,
illusztrátor: Reich Károly
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2.5.2. Dajkálás

Bodó Béla (1956): Brumi Mackóvárosban, illusztrátor: Szávay Edit
2.5.3. Játékos érintés

Bartos Erika (2011): Bogyó és Babóca − Évszakos könyv, illusztrátor: Bartos Erika
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Rácz Márk – szociológia (BA) szak

ADALÉKOK A DEBRECENI SZOCIOLÓGIA TANSZÉK
TÖRTÉNETÉHEZ 1989-IG (AZ EGYETEMI ÉVKÖNYVEK
TÜKRÉBEN)
Összefoglaló
Munkámban alapvetően azt mutatom be, hogy 1989 előtt milyen módon és körülmények
között született, illetve fejlődött a debreceni Kossuth Lajos Tudományegyetem (KLTE) Szociológia Tanszéke. Mindenekelőtt általános bevezetővel, egyfajta köztörténettel és tudománytörténeti gondolatokkal kezdtem munkámat. Ezt követően főként a debreceni KLTE
1974−1995 közötti egyetemi évkönyveit vettem alapul, ahol tanévről tanévre mutattam
be a tanszékre vonatkozó eseményeket. Ezen kívül az MSZMP KB megfelelő határozatait
és dokumentumait is segítségül hívtam, amivel a párt irányvonalát akartam demonstrálni. Bemutattam az említett oktatási egységben dolgozó egykori oktatók életútját, kutatási
területüket és a tudományos fokozatukat. Kitértem a korabeli OTDK-k során bemutatott
szociológia témájú dolgozatokra is. Alapvetően a kádári szocializmus időszakában szökkent szárba a modern szociológia mint önálló tudomány. Az 1960-as évek elejétől kezdve
volt megfigyelhető az a folyamat, amelynek köszönhetően a 90-es évekre már egy nyugatos szociológia kezdett kialakulni, amely mögött rengeteg tudományos munka és szervezési feladat állt. Abból indultam ki, hogy magának a szociológiának minden korszakban
megvolt egyfajta rendszerkritikus attitűdje, amely meghatározta a létét is. Ugyanakkor
érdekes lehet azt megvizsgálni, hogy 1989 előtt sok helyütt éppen egy ideológiai szervezeti egységben kezdte meg működését. A vizsgált terület Debrecenben található, a KLTE
Marxizmus-Leninizmus Intézetében. Hogyan fordulhatott elő, hogy az 1989 előtti politikai
rendszer legfőbb védelmezői, illetve a szocializmus tanainak hirdetői között találták meg
helyüket a szociológia művelői? Mennyire voltak eredményesek, hatékonyak és hitelesek a
fiatal hallgatók szemében ebben a közegben? Nos, mint utaltam rá, többen is voltak, akik a
szociológia területét választották, és abból írtak szakdolgozatot már a 70-es és 80-as években is. Érdekes lehet azt is megtapasztalni, hogy a KLTE-n a Politikai Gazdaságtan Tanszék
volt a bölcsője a szociológusoknak, míg ezzel párhuzamosan a budapesti ELTE-n a helyi
Filozófia Tanszék töltötte be ezt a szerepet. Nem mellesleg ez a folyamat a fenti analógia
mentén 20 évvel később újra lejátszódott a hazai tudományos élet berkeiben, csakhogy ezúttal a politológia tört magának utat és követelte ki helyét, igaz, ez esetben a „bölcső” kissé
kínos lett 1990 után, de ez már egy másik történet…
Kulcsszavak: Debrecen, tanszéktörténet, ideológia, szociológiatörténet, helytörténet,
marxizmus-leninizmus
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Bevezető gondolatok és hipotézis
Dolgozatom írásához két hipotézist fogalmaztam meg. Az egyik, hogy azt feltételezem,
Debrecenben azért indulhatott el a szociológia oktatása az 1960-as évektől, mert egyfajta
igény jelentkezett Budapest ellenpólusaként egy másik képzési helyre is. A másik pedig az,
hogy a szociológia tudományegyetemi szintű képzésének képviselete a helyi vagy térségi
társadalmat más értékek mentén volt képes megjeleníteni, ami Debrecenben egyedülálló
módon mutatkozott meg.
Ami a kutatási kérdést illeti, több dolog is felmerült bennem, de most csak kettőre térek
ki. Az egyik az, hogy a Marxizmus-Leninizmus Intézet (MLI) a modern szociológiatudomány egyik megalapozója lehetett, alapjait itt rakták le. A másik pedig, hogy a cívistársadalommal összefüggésben a kissé megrekedt társadalmi közegben szocializálódott embereket képes-e a szociológia a modernitás, illetve az innovatív megoldások irányába vinni.
Az ún. kritikai szociológia nemcsak napjainkban létező jelenség, hanem azt gondolom,
hogy 1990 előtt is megfigyelhető volt a jelenléte, igaz, sokkal visszafogottabb módon. A
keretek sokkal zártabbak voltak, ráadásul épp egy ideológiai oktatási egységen belül kellett
megállni a helyét, ahol művelői a Kádár-rendszerben a marxizmus égisze alatt dolgozhattak.
A másik feltevésem, hogy létezett marxista ideológia a szociológiában 1990 előtt. Több,
egymásból fakadó hipotézis áll fenn tehát, ennek értelmében arra vállalkozom, hogy ezeket
valamilyen formában bemutassam, illetve alátámasszam, vagy éppen cáfoljam.
Azt a célt tűztem ki magam elé, hogy jobban megértessem az olvasóval azt a fajta szellemi
légkört a felsőoktatásban, amely 1990 előtt uralkodott Magyarországon. Egy helytörténeti
eseménysoron keresztül közelebb hozható az a folyamat, amely meghatározta az emberek
mindennapjait.
Adódik a kérdés, hogy miért ezt a témát választottam. Eredetileg történelem−politológia
szakon kaptam diplomát Debrecenben. Mindig is érdekelt ez a téma, ezért fogtam bele ebbe
a kutatásba. Hallatlanul izgalmasnak ítélem meg ezt a helytörténeti, illetve mikrotörténeti
elemeket is ötvöző szociológiai kutatást. Munkám aktualitását az adja, hogy éppen 40 esztendeje alakult meg Debrecenben a Szociológia Csoport, Béres Csaba vezetésével. 1980 óta
nagyot változott a világ, és bár napjainkban is létezik Szociológia Tanszék a városban, az ún.
bolognai rendszer ketté bontotta a korábban ötéves képzést: BA és MA fokozatot szerezhet
a hallgató; három, illetve azt követően két év után már diplomát kaphat.
Tanulmányom módszertanáról elmondható, hogy elsősorban a vonatkozó szakirodalmat
tekintettem át és vettem alapul. Ezen kívül pedig a debreceni Kossuth Lajos Tudományegyetem (KLTE) 1973 és 1990 között megjelent évkönyveit hívtam segítségül, illetve tanulmányoztam át. Egyrészt leíró jellegű tehát az írás, másrészt igyekszik elemezni is adott
jelenségeket, amelyeket az életrajzok vizsgálatából szűrtem le.
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Történeti adalékok és háttér
Gerő András szerint is „Magyarországot 1945-ben a szovjet csapatok szabadították fel a
náci megszállás alól. A felszabadított ország megszállt országgá vált, és egészen az 1990es évek elejéig az is maradt.”1 Évtizedekig ez a fajta narratíva vált tehát meghatározóvá a
közgondolkodásban is, ebben a keretben mozgott mindenki. Úgy vélem, hogy a szociológiai
kutatások is ennek lettek alárendelve, vagyis pl. nem boncolhatták azt a kérdést sem, hogy
1991 előtt hazánkban is állomásoztak ideiglenesen szovjet katonák, akiknek sajátos belső
társadalmát és hierarchiáját sem akkor, sem azóta nem vizsgálta meg senki szociológiai
szempontból, hiszen az itt tartózkodásuk tabunak számított.
Miközben 1945 után egy teljesen új társadalmi, politikai és gazdasági rendszer kezdett
kialakulni, emberek tömegei veszítették el a talajt a lábuk alól. A kommunisták azt tűzték
ki célul, hogy „a magyar oktatási rendszerbe minél nagyobb számban kerülhessenek be
szegényebb sorsú, hátrányos helyzetű fiatalok.”2 „Az ötvenes években az egyetemekre és a
középiskolák egy részébe azonban főszabály szerint, s a gyakorlatban is erősen megrostálva juthattak be »osztályidegennek« bélyegzett – polgári vagy ún. kulák – szülők gyermekei.
Az eltökélten tovább tanulni akarók viszont hamar megtalálták az ideológia vezérelt
adminisztratív intézkedés ellenszerét: többnyire kétkezi, ún. fizikai állományban munkába
álltak. Majd egy-két év elteltével – mint a rendszer kedvezményezettjének számító
munkáskáderek” – folytathatták tanulmányaikat. Az iskolák kapuinak »kinyitásához« minden szinten a rendszer bélyegeként társult orosz nyelv oktatásának kötelezővé tétele és az
ideológiai tárgyak – különböző lebontásban tantárgyiasított marxizmus, valamint a szovjet
és magyar (kommunista) párttörténet – olyan részaránya a tanrendben, amely a funkcionális, szakirányú képzés rovására ment. Arról nem is szólva, hogy mivel Magyarországon
az említett tárgyaknak korábban szocio-kulturális okokból jóformán nem volt előzményük,
ezek oktatói gyakran két-három leckével jártak csak előbbre a tananyagban, mint az oktatandók serege.”3 Minden bizonnyal ez így volt Debrecenben is a kora 50-es években, ahol
szintén megfigyelhető volt a nagyarányú fluktuáció a Marxizmus-Leninizmus Tanszéken.
A Szabad Nép című korabeli kommunista pártlap is azt közölte 1951-ben, hogy „felsőoktatásunk nagy jelentőségű, új intézménye kezdte meg munkáját: Az Eötvös Loránd Tudományegyetem bölcsészettudományi karának marxizmus-leninizmus tanszaka. A szakról
négy év múlva kikerülnek az első olyan egyetemi pedagógusok, akik majd az egyetemi
ifjúságot oktatják a marxizmus-leninizmus tudományára. A szak ünnepélyes megnyitásán
megjelent a párt képviseletében Mód Aladár elvtárs, a közoktatásügyi minisztérium részéről Kovács József elvtárs, miniszterhelyettes. Ünnepi beszédet mondott Kassai Géza elvtárs,
1

2
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Gerő András: A munkásosztály metamorfózisa, in: Vargyas Zoltán szerk.: Mit kezdjünk vele? – Kádár
János (1912−1989), Budapest, XX. Század Intézet 2007., 116. o.
Gyarmati György: A Rákosi-korszak – Rendszerváltó fordulatok éve Magyarországon, 1945−1956,
Budapest, ÁBTL-Rubicon, 2013., 143. o.
i. m. 145−146. o.
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a marxizmus-leninizmus tanszék vezetője. Hangsúlyozta, hogy a marxizmus-leninizmus
szakkal igen nagy jelentőségű egyetemi intézmény kezdi meg működését. A szak létesítésére azért van szükség, mert a szocializmus építése olyan hatalmas feladatok megoldását
kívánja, amelyeket csak a marxizmus-leninizmus elméletével és módszerével felvértezett
szakemberek tízezrei tudnak elvégezni. […] Minden egyetemi és főiskolai hallgató, akár
nappali, akár az esti tagozat hallgatója, vagy levelezőoktatásban vesz részt, köteles marxizmus-leninizmust tanulni és abból vizsgázni. Ehhez igen sok és jól felkészült előadókra, oktatókra van szükség. A marxizmus-leninizmus szak feladata, hogy ezeknek az oktatóknak
javarészét kiképezze.”4 Ennek a folyamatnak azért fontos a bemutatása, mivel jól jelzi a már
akkor is megjelenő túlzott Budapest-centrikusságot.
„A magyar tradíciókban addig – legalábbis a munkásosztályt illetően – egy rövid kommunista kísérlettől eltekintve a marxizmus másik ágazata, nevezetesen a szociáldemokrata
irány vált uralkodóvá. A szociáldemokrácia is a munkásosztályban látta a megváltót, de betartotta azokat a liberalizmusban gyökerező játékszabályokat, amelyek a választójogon, az
egyesülési jogon és egyéb jogokon keresztül álltak rendelkezésére. Nem gondolta azt, hogy
a filozófiai legitimáció automatikusan átváltható hatalmi legitimációs logikává. Azzal, hogy
a Szovjetunió lépett be a magyar politikai térbe, nyilvánvalóvá vált, hogy a parlamenti többséget megszerezni képtelen kommunisták rendkívül erős hatalmi hátvédet kaptak, s megnyílt az útjuk arra, hogy demokratikus politikai legitimáció nélkül, saját hatalmat építsenek
ki. A hatalom kiépülésében pedig alapvető szerepet játszott a mintává stilizálódott szovjet
gyakorlat. Ezt sok minden segítette. Legfőképpen az, hogy miután a kommunistáknak látványosan nem sikerült megszerezni a társadalom majoritásainak támogatását, és Magyarország is – jelentős többségben – agrárország volt, ők is azzal a feladattal néztek szembe,
hogy meg kellett teremteniük a kiépülő diktatúra úgymond társadalmi igazolását: a nagy
létszámú munkásosztályt. Magyarország is az erőltetett iparosítási pályára került, amit általában az akkori hidegháborús logikával szoktak indokolni, de én továbbra is azt állítom,
hogy ez legitimációs logika is volt, s a két komponens – akárcsak a Szovjetunió esetében –
erősítette egymást. Magyarországon az erőltetett iparosítás éppúgy erőltetett munkásosztály-teremtéssé vált, mint a Szovjetunióban, de persze – miután a folyamat jóval rövidebb
ideig tartott, mint ott – a repressziós időszak is rövidebb volt, mint a szovjet esetben. A
kezdeti időszakban a kommunista logika élvezett valamennyi társadalmi támogatottságot,
ami azzal függött össze, hogy elvett azoktól, akiknek volt valamijük. A probléma inkább az
volt, hogy viszont nem adott eleget azoknak, akiknek nem volt semmijük. Ahogy a magyar
lakosság a megelőző időszakban szívesen költözött be a zsidók megüresedett lakásaiba,
és vitte el ruháikat, ugyanígy a hazai sztálinizmus kezdeti időszakában is szívesen vették
birtokba a kitelepítettek lakásait. A probléma sokkal inkább abban állt, hogy a két háború
között erős kispolgárság az új rendszerben nemigazán találta meg a számítását, s az erőltetett iparosítás éppen úgy a nagytömegű parasztság kárára történt, mint a Szovjetunióban.
4

Szabad Nép, 1951. január 10.
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Az emberek nagyon rövid időn belül szembesültek azzal, hogy ugyanaz a metamorfózis-sorozat zajlik le, mint a szovjet esetben: a munkásosztály hatalma a párt hatalmát jelenti,
és a párt mintegy delegálja a munkásosztály teljes történelmi esszenciáját a párt ökléhez.
Másként fogalmazva: a magyar gyakorlat azt jelezte a társadalomnak, hogy a rendszer a
társadalom brutális proletarizálásában érdekelt. Ez persze újabb eltérés a szociáldemokráciához képest, amely a munkásosztály polgárosításában volt érdekelt.”5 Az eszme és módszerének ismertetése elengedhetetlen, hogy megértsük e gondolkodásmódot. A szemmel
látható különbség adott volt a létező szocializmus és az elméleti marxizmus között.

Tudománytörténet
A szociológia magyarországi történetének 1945 utáni alakulása azért kapcsolódhat ehhez
az íráshoz, mivel több felsőoktatási intézményben éppen a Marxizmus-Leninizmus Intézetekben alakult újjá e kutatási műhely. Ugyanakkor Andorka Rudolf kissé nagyvonalúan mindössze annyit írt ennek kapcsán, hogy „az ELTE-n, majd az MKKE-n megindul a szociológus
szakképzés. A többi egyetemeken és főiskolákon szociológiai tanszékek és csoportok létesülnek, a szociológiát önálló tárgyként oktatják az egyetemeken és főiskolákon, a szociológia helyet kap a vezetőképzésben.”6 Szerintem releváns kérdés az is, hogy miért éppen egy
ideológiai közegben alakultak meg ismét ezek az oktatási egységek. Hogyan bírták egymást
elviselni szakmailag és ideológiailag (netán emberileg)? Azonban Andorka jól látta az 1990es évek elején, hogy „a jelenleg folyó rendszerváltás megértéséhez alaposan értékelni kellene
az 1945 óta eltelt időszak, vagy azt is mondhatnánk, az 1918 óta eltelt időszak gazdasági és
társadalmi változásait, azt, milyen mértékben segítették elő a modernizációt, és ugyanakkor
milyen társadalmi és gazdasági károkat okoztak az 1918 óta Magyarországon uralmon levő
rendszerek. Tisztázni kellene a különböző szociológiai elméletekkel szembeni viszonyukat.
A marxizmusról a magyar szociológia az 1960-as évek óta lényegében hallgatott, szinte nem
vett róla tudomást. Ma azonban megvan arra a lehetőség, hogy kritikailag átgondoljuk a marxizmus értékeit és tévedéseit. Nem lenne helyes a következőkben Marxot és a marxizmust
»nem-emberként« (no-man) elfelejteni.”7 Az azóta eltelt majdnem 30 esztendőben ugyanakkor kevesebb olyan munka jelent meg, amely ennek a feladatnak eleget tett volna.
Az MSZMP KB Agitációs és Propaganda Osztály egyik 1966-os állásfoglalása a szociológia helyzetéről és a további feladatokról című leiratában az olvasható, hogy „önálló
szakszociológus-képzés nincs, s ennek még nem is értek meg a feltételei. Így a szociológusok
a társadalomtudományok különböző ágainak olyan szakembereiből kerülnek ki, akik
hajlandóságot és készséget mutatnak a marxista szociológia művelésére: filozófusok,
közgazdászok, jogászok, történészek, irodalmárok, pszichológusok kezdtek el foglalkozni
5
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Gerő András: A munkásosztály metamorfózisa, in: Vargyas Zoltán szerk.: Mit kezdjünk vele? – Kádár
János (1912−1989), Budapest, XX. Század Intézet 2007., 117. o.
Andorka Rudolf: Bevezetés a szociológiába, Budapest, Aula Kiadó, 1992, 49. o.
Andorka Rudolf: i. m. 50−51. o.
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a szociológiai kutatásokkal, akiknek többsége szociológiai ismereteit nem szervezett
oktatásból szerezte, hanem önművelés útján.”8 A kezdeti időszak természetesen nehéznek
mutatkozott a szociológia esetében is, mint minden újonnan létrejövő tudományéban.
Azonban „a hetvenes évek »felszálló ága« volt a szociológiának, de voltak témák, amelyekkel nem lehetett foglalkozni. Például a »szegénység« problémakörével, mert az ellentmondott bizonyos utópisztikus elméleti tételeknek és illúzióknak. Pedig a szocialista
társadalom átmeneti szakaszában, olyan történelmi múlttal rendelkező országban, mint
Magyarország, ez valóságos probléma. […] Nemcsak a magyar szociológia társadalomszemlélete változott meg az elmúlt két évtizedben, hanem a marxista ideológia elvárása is a
szociológiával szemben, és e kétoldalú mozgás teremtette meg a mai helyzetet, amelyben a
marxista társadalomismeret alapját a marxista elmélet segítségével felállított hipotézisek
vezette empirikus kutatások teremtik meg. Nem merül fel többé a fennálló viszonyok apologetikájának igénye a szociológiával szemben, és a kritikai természetű következtetéseket
sem értelmezik ellenséges megnyilvánulásnak.”9 Az új szemlélet, a különféle társadalmi és
– a kereteken belüli – politikai változások a szociológiát is elérték.
1987 augusztusában Cseh-Szomathy László, a szociológiai tudomány doktora szerint „a
magyar szociológia története viharos. 1919 és 1945 között a reakciós, konzervatív hatalom
a szociológiát mint lázító, forradalmiságra bujtogató tudományt szorította háttérbe. 1949
és 1956 között pedig a sztálinizmus mint »burzsoá áltudományt« száműzte a tudományos
életből. 1956 után is évekbe került, amíg a lassan meginduló tudományos munka eredményei és a társadalomtudományok egyes kiemelkedő képviselőinek meggyőző munkája
hatására illetékes fórumokon kedvező döntés született az első szociológiai kutatóbázis felállításáról. 1963-ban kétségtelenül nagy hátránnyal indult a magyar szociológia nemcsak
azokhoz az országokhoz viszonyítva, ahol a XX. század kezdete óta folyamatosan művelték
e tudományt, és az egyetemeken is intézményesített helye volt; hanem még olyan országokhoz képest is, ahol a szociológia csak a második világháború után indult fejlődésnek, mint
a nyugat-európai országok nagyobb részében. A szocialista országok közül Lengyelország
járt előttünk, ahol már a két világháború között is komoly szociológiai kutatások folytak, és
ahol az ötvenes években sem szűnt meg a tudományág művelése. Az 1963 óta elért eredmények jelentősek, és a szociológia több ágazatában a magyar kutatások nemzetközi elismerést szereztek, a magyar szociológusokat az élvonalban tartják számon. A fejlődés azonban
egyenetlen, vannak viszonylag visszamaradt területei is a szociológiának.”10
8

9
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Vass Henrik szerk.: A Magyar Szocialista Munkáspárt határozatai és dokumentumai 1963−1966,
Budapest, Kossuth Könyvkiadó, 1968, 283. o.
Vass Henrik: Történelmi múlt – társadalmi jelen – Társadalomtudományi kutatóműhelyek
Magyarországon, Budapest, Kossuth Könyvkiadó, 1989, 173. o.
Vass Henrik: Történelmi múlt – társadalmi jelen Társadalomtudományi kutatóműhelyek
Magyarországon, Budapest, Kossuth Könyvkiadó, 1989, 171. o.
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A tanszék története
Ebben az alfejezetben tovább szűkítem a témát, és bemutatom az alma materen belüli
mozgolódásokat. „A Kossuth Lajos Tudományegyetem (a mai Debreceni Egyetem) Bölcsészettudományi Karán az 1960-as évek első felétől nyílt lehetőség a szociológia mint általános értelmiségképző tárgy oktatására. Az 1963/64-es tanévben a népművelés szakos
hallgatók már a szakképzés részeként látogathatták a szociológia előadásokat, szemináriumokat. A Béres Csaba által vezetett szociológiai műhelyben a hetvenes évek az építkezés és
a tudományszervezés időszaka volt. Tanfolyamok és konferenciák sora ismertette és népszerűsítette a szociológia tudományát az egyetemen és a régióban. 1980-ban a debreceni
szociológus képzés történetében új korszak kezdődött. A Kossuth Lajos Tudományegyetem
Bölcsészettudományi Karán öt oktatóval megalakult a Szociológiai Csoport. Ezt követően
a rendszerváltásig a Csoport oktatói látták el a város minden felsőoktatási intézményében a szociológia oktatását. A régió tudományos életében is teret kapott a szociológia. A
Debreceni Akadémiai Bizottság és az abban az időben igen jelentős tudománynépszerűsítő
szerepet betöltő Tudományos Ismeretterjesztő Társaság (TIT) keretében is önálló munkabizottságokat hoztak létre. 1984-ben – a meglévő szervezeti keretekre és szakmai munkára
épülve – megalakult a Szociológia Tanszék. A nyolcvanas évek második felétől a Tanszék
oktatói a szociológiai képzés mellett jelentős szerepet vállaltak a hazai szociális képzések
megalapozásában is. Az első években a szakmai keretek kialakítása és a curriculum fejlesztésben való részvétel mellett szociális területen tevékenykedő diplomások, szakemberek
számára szerveztek továbbképző tanfolyamokat, majd 1992-ben a KLTE-n megalapították
a szociális munka és szociálpolitika önálló szakokat.”11 Érdekes, hogy itt 1984-et említ az
összeállítás, míg az évkönyvek 1985-re teszik a megalakulást. Béres központi szerepet játszott ebben, nélküle nem történhetett semmi a debreceni szociológia születése körül.

Vizsgálódások évkönyvek alapján
Tekintettel arra, hogy 1944 és 1973 között nem adtak ki egyetemi évkönyveket Debrecenben, a kutatásomat 1973-tól kezdem.
A KLTE évkönyvei szerint is a Marxizmus-Leninizmus Tanszékcsoporton belül, a Politikai
Gazdaságtan Tanszék részeként működhetett a szociológiai műhely, ahol megtalálható volt
Béres Csaba és Mojzesné Székely Katalin. Béres megjelentette egy tanulmányát is Életmód,
életforma, társadalmi rendszer (Adalékok az életmód általános szociológiai elméletéhez)
címmel. Ez az Acta Marxistica-Leninistica XIX. Politikai Gazdaságtan Tanulmányok füzetben jelent meg 1973-ban.12 A téma nem kifejezetten bír politikai tartalommal, de ez csak a
címe alapján állítható.

11
12

https://szociologia.unideb.hu/hu/node/187 (letöltve: 2020. július 31.)
dr. Papp László szerk.: A debreceni Kossuth Lajos Tudományegyetem évkönyve 1973−1974,
Debrecen, 1974, 254. o.
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A tanszék bemutatkozó profiljában a következőket olvashatjuk: „Politikai Gazdaságtan
Tanszékünk tudományos profil (és részben oktatási profil) szempontjából két részre osztható. A politikai gazdaságtan elméleti kérdéseit vizsgáló munkatársakon kívül ezen a tanszéken alakult ki egy olyan kutatói kollektíva, amely szociológiai kutatásokat végez. […] A
szociológiával foglalkozó munkatársak kutatási témái: a marxi munkamegosztás-elmélet
vizsgálata, társadalmunk átrétegződéseinek problémái, s ezzel összefüggésben az életmód
és az üzemi demokrácia kérdései.”13 Ezek a kutatási témák viszont erősebben bírnak politikai töltettel, ami azon hipotézisemet igazolja, hogy jellegüknél fogva erősebben kötődtek a
marxista ideológiához, illetve annak pozitív beállításához.
Az egyetemi évkönyv jól dokumentálja az oktatók, illetve tudományos kutatók hivatalos
külföldi útjait. A Politikai Gazdaságtan Tanszékről 1973. október végén 10 napos
tanulmányúton volt Mojzes Jánosné a Lengyel Népköztársaságban, Lublinban.14 Ezek a
tanulmányutak nemcsak szakmai alapon szerveződtek, hanem politikai jelleggel is bírtak,
illetve nem mindenki pályázatát bírálták el kedvezően.
Érdekességképpen megjegyzem, hogy ekkoriban a KLTE MLI-ben 28,5 státus volt,
amiből 1974 nyarán 1 fő egyetemi tanár, 5 fő egyetemi docens, 13,5 egyetemi adjunktus, 8
fő egyetemi tanársegéd és 1 fő tudományos ösztöndíjas. Összehasonlítva: a Bölcsészkaron
ugyanebben az időszakban 129,5 státus volt, míg a TTK-n 208,5. Miközben ugyanakkor az
egyetemi hallgatók létszáma (nappali és levelező tagozaton együtt) 2478 fő volt.15
1975. május 12−13-án tartottak a KLTE-n Magyarország felszabadulásának 30. évfordulója alkalmából egy tudományos ülésszakot, ahol Béres Csaba is előadást tarthatott „Társadalmi rendszerünk fejlődése és az üzemi demokrácia” címmel.16 Ez a részvételi gesztus
viszont erős ideológiai töltettel bírhat, legalábbis az én értelmezésem szerint.
A tudományos életben már akkor is megszokott módon „a tanszék 3 munkatársa kapcsolódott budapesti intézményeken keresztül országos és tárcaszintű kutatási főirányokhoz a
köznevelés fejlesztés, a tudományos technikai forradalom, az üzemi demokrácia témakörökben.”17 Ez a módszer azóta sem változott meg, a kapcsolódási pontok minden esetben
adottak voltak.
Ebben a tanévben is lehetett külföldre utazni: Béres Csaba egyetemi adjunktus az NDKba, azon belül a Rostock-i Egyetemre látogathatott el 1974 novemberében, ahol 1 hetes
tanulmányúton vehetett részt.18
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i. m. 78. o.
i. m. 134. o.
i.m. 189−190. o.
dr. Papp László szerk.: A debreceni Kossuth Lajos Tudományegyetem évkönyve 1974−75-ös tanév,
Debrecen, 1975, 75. o.
i. m. 169. o.
i. m. 252. o.
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Ebben a tanévben nemcsak Béres, hanem Mojzesné is tartott előadást mint egyetemi adjunktus. „A politikai gazdaságtan oktatás néhány módszertani kérdése” címmel az MSZMP
Hajdú-Bihar megyei Oktatási Igazgatósága által Lenin születésének 105. évfordulója alkalmából szervezett tudományos ülésszakon adta elő Debrecenben, 1975. április 22-én.19 Ez
is inkább tekinthető politikai megnyilvánulásnak, mint szakmai jellegűnek.
Ebben a tanévben 31 főre növekedett a MLI oktatói létszáma, amiből 2 fő egyetemi tanár,
5 fő egyetemi docens, 12 fő egyetemi adjunktus, 9 fő egyetemi tanársegéd, 2 fő tudományos
továbbképzési ösztöndíjas és 1 fő tudományos segédmunkatárs volt. Ebből 8 fő a tudományok
kandidátusa és 14 fő egyetemi doktori fokozatot szerzett.20 Vagyis lassú elmozdulás volt megfigyelhető az intézetben az 1950-es évekhez képest. Természetesen ezekben a számokban már
benne vannak a szociológiával foglalkozó oktatók is; megjegyzem, ők voltak a legkevesebben.
Mojzesné írt a Tájékoztató c. kiadványba a XI. OTDK marxizmus-leninizmus szekció tapasztalatairól.21 Magától értetődőnek tekintették ebben az időszakban, hogy az OTDK-n
létezett ideológiai szekció is, amely alcsoportokra oszlott (filozófia, politikai gazdaságtan,
tudományos szocializmus, később pedig megjelent a szociológia is), ahol olyan hallgatók
mérték össze tudásokat, akik kifejezetten ilyen témák iránt érdeklődtek.
1977-ben is hasonlóan vélekedtek az egyetem vezetői, amikor megállapították, hogy a Politikai Gazdaságtan Tanszéken „új kutatási terület a szocialista életmód, valamint a politikai
gazdaságtan-oktatás módszertani kérdései. A tanszék néhány oktatója bekapcsolódott a
Debrecen munkaerő-helyzetével foglalkozó kutatásokba, a Debrecenben folyó konkrét
szociológiai vizsgálatokba, illetve a társadalmi tervezéssel kapcsolatos kutatásokba.”22 Ebben az időszakban főként a helyi viszonyok feltérképezésére volt igény és lehetőség, amelynek eleget is tettek.
Béres Csaba egyetemi adjunktus a Szovjetunióban vett részt előadói körútion a TIT, illetve a Znanyie szervezésében. A téma a szocialista életmód kérdései voltak. Mindez 1977ben történt.23 Az aktív társadalmi élet ebben is megmutatkozott, időt és pénzt nem kímélve
fordítottak ilyen és ehhez hasonló projektekre.
Ebben az időszakban is jelentek meg már tudományos publikációk a szociológia terén:
Béres Csaba Szocialista életforma – harmonikus életmód címmel írt a Filozófiai Közlemények
1975/2-es számába. Molnár László egyetemi adjunktusnak A különbözeti földjáradék és a
munkás-paraszti jövedelmek arányos növelése címmel jelent meg munkája 1975-ben az Acta
Marxistica-Leninistica XXI. Politikai Gazdaságtan Tanulmányok elnevezésű kiadványban,
továbbá A földjáradék-számítások szükségessége címmel az MSZMP Oktatási Igazgatósá19
20
21
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i. m. 269. o.
i. m. 320. o.
i. m. függelék 4. o.
dr. Papp László szerk.: A debreceni Kossuth Lajos Tudományegyetem évkönyve 1975−77. tanév,
Debrecen, 1977, 120. o.
i. m. 233. o.
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gának évkönyvében 1975-ben. Ezen túl Az életkörülmények változásainak néhány jellemzője
Hajdú-Bihar megyében a felszabadulás után című írása a DATE Tudományos Közleményeiben, azon belül is a marxizmus-leninizmus sorozatban jelent meg. Végül Életszínvonalunk
három évtizede címmel az Alföldben is publikált.24
1977. október 4-én és október 5-én ünnepelte fennállásának 25 éves évfordulóját a KLTE
MLI, mely alkalomból Kónya István tartott ünnepi beszédet, aki kiemelte, hogy „évek óta
folyik bizonyos szakokon szociológia oktatás egyetemünkön,. S ezt a feladatot is mi látjuk
el. Most megszületett a döntés arról, hogy ki kell fejleszteni az egyetemi központokban,
− elsősorban a tudományegyetemek marxizmus-leninizmus tanszékein a szociológia oktatásának bázisait, előbb néhány oktatóból álló önálló csoportok, majd fokozatosan szociológiai tanszékek formájában. A főosztállyal25 összhangban úgy tervezzük, hogy a nálunk
létrehozandó ilyen csoport, majd tanszék ellátná több debreceni felsőoktatási intézményben26 is az általános szociológia oktatását, a mi egyetemünkön bizonyos szakszociológiai
diszciplínák oktatását is, és fokozatosan a szociológia kutatásának fontos tiszántúli bázisává fejlesztenénk.”27 Az emlékezetes jubileumi összejövetel kiváló alkalmat teremtett az
összegzésre és a bizakodó jövőbe tekintésre is. Ezt Kónya remekül meg is oldotta, és nagy
ívű fejlesztési terveket vázolt fel.
Csikai Gyula tudományos rektorhelyettes arról írt az évkönyvben, hogy a Politikai Gazdaságtan Tanszéken „az adott időszakban elkészült egy művelődésszociológiai jegyzet, illetve
házi vitára kész állapotba került egy kandidátusi értekezés.”28 A szakmai fejlődés nyomon
követhető az évkönyvekben, természetesen az ideológiai tanszék munkatársaira is vonatkoztak ezek az elvárások.
Ebben a tanévben is Béres Csaba volt a legaktívabb, hiszen részt vett 1978. augusztus
13−18. között a IX. Szociológiai Világkongresszuson a svédországi Uppsalában. A már említett jubileumi, 25 éves évfordulón Béres is tartott előadást A szocialista életforma és életmód fejlődésének néhány kérdése címmel.29 Ezek a külföldi tanulmányutak komoly szakmai
presztízzsel járó lehetőségnek bizonyultak – éltek is velük. A 25 éves jubileumi rendezvényen pedig hivatalból kellett részt venni, hiszen szerves alkotórészként nem maradhattak
ki ebből a szociológusok sem.
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i. m. függelék 4. o.
Itt a Művelődési Miniszterim Marxizmus-Leninizmus Oktatási Főosztályára gondolt és utalt az
előadó.
Ebben az időszakban a következő felsőoktatási intézmények léteztek Debrecenben: DOTE, DATE,
YMMMF, DTKF
dr. Papp László szerk.: A debreceni Kossuth Lajos Tudományegyetem évkönyve 1977−78. tanév,
Debrecen, 1978, 88. o.
i. m. 116. o.
i. m. 192. o.
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Fontosnak tartom megjegyezni, hogy Szekeres Melinda tudományos munkatárs ebben a
tanévben rektori dicséretben részesült.30 Debrecenben is odafigyeltek a jutalmazás nemcsak anyagi, hanem erkölcsi vonatkozásaira is.
Az egyetem dolgozóinak névsorában felfedezhető már Béres Csabán és Mojzes Jánosné
Székely Katalinon túl Kabai Imre mint tudományos továbbképzési ösztöndíjas, illetve Jánosi György, aki tudományos segédmunkatársként tevékenykedett ebben az időszakban. Kiemelendő Jánosi neve, aki a későbbi MSZP egyik vezető politikusa is lett. Életrajzában szerepel, hogy „1979-ben a debreceni Kossuth Lajos Tudományegyetem Bölcsészettudományi
Karán népművelés szakon szerzett diplomát. 1977-tõl két éven át mint egyéni levelező
végezte tanulmányait, miközben tudományos segédmunkatársként dolgozott az egyetemen. 1979-től 1983-ig a Kaposvári Tanítóképző Főiskola Szekszárdi Kihelyezett Tagozatán
(1991-től Illyés Gyula Pedagógiai Főiskola) tanársegéd, majd 1983−1988 között adjunktus.
Közben 1982−1985 között elvégezte az Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karán a szociológiai kiegészítő szakot. 1985-ben Debrecenben egyetemi doktor
címet szerzett szociológiából. 1988-ban főiskolai docenssé nevezték ki. Kultúraelméletet,
család- és művelődésszociológiát tanított.”31
Továbbá Turiné Kemény Csilla is a szociológia vonalán kezdett el dolgozni, neve szintén megtalálható már az egyetemi évkönyvben.32 1978 novemberében már tanulmányúton vehetett részt.33
Mojzes Jánosné, aki egyúttal PB-titkár is volt, ifjúsági érdemrendet kapott 1979-ben.34
Ugyanebben a tanévben volt tudományos továbbképzési ösztöndíjas Kabai Imre és Kiss
József.35 További fejlődésnek lehetünk tanúi, a csoport immár nemcsak szakmai szempontból, hanem létszámában is gyarapodott.
Ebben a tanévben tanársegédként dolgozott – a szociológia terén – Turiné Kemény Csilla.
Adjunktusként – szintén a szociológia területén – Béres Csaba és Mojzes Jánosné.36
Ami a tanévben folytatott tudományos munkát illeti, Mojzes Jánosné írt három művet,
amelyek meg is jelentek. A Dolgozó Ifjúsági Szövetség debreceni szervezetének tevékenysége
címmel írott a Tanulmányok és források Hajdú-Bihar megye munkásmozgalmának történetéhez c. kötetben jelent meg, 1977-ben. Ezen kívül a Művészet és elkötelezettség c. kiadványhoz írt előszava Debrecenben jelent meg 1978-ban. Végül a Debreceni munkásosztály helyzete, összetétele és politikai-ideológiai fejlődése 1957−1962 című szintén a Tanulmányok
és források Hajdú-Bihar megye munkásmozgalmának történetéhez című kötetben látott
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i. m. 233. o.
https://www.parlament.hu/kepviselo/elet/j368.htm (letöltve: 2020. augusztus 6.)
i. m. 242. o.
dr. Papp László szerk.: A debreceni Kossuth Lajos Tudományegyetem évkönyve 1978−79. tanév,
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i. m. 175. o.
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napvilágot, 1978-ban. Ugyanakkor Turiné Kemény Csilla is írt egy tanulmányt A társadalmi-gazdasági fejlődés színvonalának és struktúrájának összefüggései címmel a METESZ –
SZVT II. Hazai Jövőkutatási Kongresszus előadásai c. kötetbe, 1978-ban, amely Budapesten
jelent meg.37
Fehér András oktatási rektorhelyettes kijelentette egy beszámolójában, hogy „a Politikai Gazdaságtan Tanszék keretében kiépült a Szociológiai Csoport. Az általános szociológia
későbbi oktatása bevezetésének előkészítéseképpen a csoport működéséhez biztosítottuk a
személyi és tárgyi feltételeket.”38
Ami a fontosabb kutatási eredményeket illeti, azokat Csikai Gyula tudományos rektorhelyettes ismertette: „Debrecen megyei városi Tanács VB megbízásából KK kutatást végeztek
Debrecen belvárosának rendezésével kapcsolatos lakásszociológiai problémákról. Egy korábbi kutatás eredményeként a DAB kiadványaként megjelent a »Lakótelep kertes házak helyén« c. tanulmány az életforma-váltás szociológiai problémáiról egy szanálási övezetben.”39
Fontos kiemelni, hogy az évkönyvekben is nyoma van annak, ki mikor nyert felvételt az
aspirantúrára, illetve mi volt a témája. Mojzes Jánosné, a Politikai Gazdaságtan Tanszék
egyetemi adjunktusa a következő témát választotta: A mai magyar társadalom szerkezete
Erdei Ferenc társadalomelméleti és agrárszociológiai munkássága tükrében.40
Kiss József ebben a tanévben is tudományos továbbképzési ösztöndíjas volt szociológia
vonalon, rajta kívül a Filozófia Tanszékről, illetve a Tudományos Szocializmus Tanszékről
is volt egy-egy ember.41
Ebben a tanévben már a Politikai Gazdaságtan Tanszékre került Szekeres Melinda mint
tanársegéd. Tanársegéd volt továbbá Turiné Kemény Csilla, valamit Kovách Imre is. Kabai
Imre már szakalkalmazott lett a tanszéken.42
A következő tanévben „a Szociológia Csoport tovább folytatta a szocialista életmód kutatását, illetve az ifjúságszociológiai, és ifjúságtörténeti kutatások publikálását. Másrészt
publikációkat jelentetett meg a szociológia elmélet történetének témaköréből, különös tekintettel Erdei Ferenc munkásságára.”43
Érdekességképpen megjegyzem, hogy ebben az időszakban a XV. OTDK-n a marxizmusleninizmus szekcióban nívódíjat kapott Fónay Mihály, V. éves történelem−népművelés
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i. m. 239−240. o.
dr. Papp László szerk.: A debreceni Kossuth Lajos Tudományegyetem évkönyve 1979−80. tanév
Debrecen, 1980. 90. o.
i. m. 91. o.
i. m. 150. o.
i. m. 160. o.
i. m. 165−166. o.
dr. Papp László szerk.: A debreceni Kossuth Lajos Tudományegyetem évkönyve 1980−81. tanév,
Debrecen, 1982, 82. o.
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szakos hallgató, akinek Dér Aladár44 volt a témavezetője. Fónay később szociológus lett
Debrecenben, ma is tanít a helyi jogi karon.45 A KLTE-ről 9 dolgozatot nyújtottak be, ezekből kettő kapott nívódíjat.46
Ebben a tanévben Kemény Csilla egyetemi adjunktus Rostockban volt tanulmányúton
1980 novemberében, természetesen a Szociológia Csoport képviseletében,47 s jóval több
tudományos publikáció jelent meg a Szociológia Csoport tagjai tollából. Ugyanakkor az évkönyv még nem kezeli külön, hanem a Politikai Gazdaságtan Tanszék oktatóiként tünteti fel
őket. Kovách Imre 7 tanulmányt, illetve tudományos munkát jelentetett meg, Kabai Imre
és Mojzesné Székely Katalin egyet-egyet, míg Szekeres Melinda 4 dolgozatot, illetve Turiné
Kemény Csilla is egyet.48
Az 1981/82-es tanévben „a Szociológia Csoport befejezett egy nagyobb lakásszociológiai vizsgálatot a debreceni Újkerti lakótelepen. Elkészült a KLTE-n végzett és jelenleg is
dolgozó pályakezdő fiatalok körében végzett szociológiai vizsgálat zárótanulmánya is. Hozzákezdtek az egészségileg károsodott gyermeket nevelő családok hátrányos helyzetének
vizsgálatához is.”49 Ebbe a kutatási témába már jóval kevésbé szólhatott bele a direkt politika, tehát itt szabadabban tudtak alkotni.
Érdekes, hogy a szerződéses kutatási és fejlesztési munkák között is szerepel ez tételként:
az Egy belvárosi lakótömb szociológiai vizsgálata c. projektet a Kelet-Magyarországi Tervező Vállalat 40.000 Ft-tal támogatta, míg a Debrecen megyei városi Tanács Építési és Közlekedési Osztálya 250.000 Ft-tal járult hozzá a kutatás anyagi részéhez.50
1982-ben is még csak adjunktusi beosztás volt a legmagasabb fokozat, amit elértek a
szociológiát oktató tanárok: Béres, Mojezsné, Kemény Csilla, Szekeres Melinda. Tanársegéd
ekkor is Kovách Imre, míg tudományos szervező lett Kabai Imre.51
Ekkor is szép számmal jelentek meg publikációk: Béres Csaba (1), Kolozsvári Mária (1),
Kovách Imre (2), Mojzesné Székely Katalin (4), Szekeres Melinda (5).52 A zárójelben olvasható számok természetesen a publikáció számát jelzik.
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Dér Aladár a KLTE MLI Tudományos Szocializmus Tanszék oktatója volt ekkor. 1963-ban végzett az ELTÉ-n történelem−tudományos szocializmus szakon. Miskolcon kezdett el oktatni, majd
Debrecenbe került.
i. m. 99. o.
i. m. 98. o.
i. m. 117. o.
i . m. 194−196. o.
dr. Papp László szerk.: A debreceni Kossuth Lajos Tudományegyetem évkönyve 1981−82. tanév,
Debrecen, 1983, 84. o.
i. m. 101. o.
i. m. 159. o.
i. m. 206−207. o.
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1982-ben az olvasható az évkönyvben, hogy „a Szociológia Csoporton az elmúlt tanévben
elkészült egy kandidátusi disszertáció. Egy oktató a DAB53 pályázatán díjat nyert a Fiatal
diplomások a Kossuth Lajos Tudományegyetemen c. szociológiai vizsgálatával. Debrecen
megyei városi Tanács Építési és Közlekedési Osztálya részére szociológiai vizsgálatot
végeztek a kertségek folyamatos átépítésével, a részletes rendezési terv lakossági
fogadtatásával és az építési tervek kialakításával kapcsolatban.”54
Újra olvashatók voltak szerződéses kutatási és fejlesztési munkák, amelyek közül a Marxizmus-Leninizmus Tanszékcsoporton belül működő Politikai Gazdaságtan Tanszékhez
tartozó Szociológiai Csoport Debrecen két lakóterületének szociológiai vizsgálata című
kutatását a Debrecen Megyei Városi Tanács Építési és Közlekedési Osztály 200.000 Ft-tal
támogatta, míg a Lakásgazdálkodási és településfejlesztési folyamatok értékelése Debrecen
példáján című projektet az Építésgazdasági és Szervezési Intézet további 100.000 Ft-tal.55
Örvendetes a csoport számára, hogy bekapcsolódhattak az 1983-as OTDK-ba, melynek
köszönhetően szociológia témakörből 2 kiemelt díj született, 1-1 első, illetve második hely,
így összesen 4 díjazott hallgatói munka született. Az évkönyv megemlíti Böröcz József IV.
éves történelem-néprajz szakos hallgató nevét, akinek Béres Csaba volt a témavezetője; ez
a hallgató kapta meg a kiemelt díjat. A másik hallgatónak Szekeres Melinda volt a témavezetője, Mester Sándor 1982-ben végzett történelem-népművelés szakon. Ő kapta a másik
kiemelt díjat. Első helyezett lett Szarvas Rita, aki szintén 1982-ben végzett történelem–
népművelés szakon.56 A másik első helyezett kiléte nem volt egyértelmű számomra a nevek
alapján.
Fontos megjegyezni, hogy Szekeres Melinda kiváló munkáért kitüntetést kapott az egyetemtől a tanév végén.57
Csoba Judit, IV. éves egyetemi hallgató megkapta a népköztársasági ösztöndíjat,58 amit
azért tartok fontosnak kiemelni, mivel a későbbiekben ő is csatlakozott a debreceni szociológusokhoz mint oktató.
Az 1982/83-as tanévben 19 fős volt a Politikai Gazdaságtan Tanszék, de ebbe már beleszámoltam az adminisztrátort, a könyvtárost és a tudományos ügyintézőt is. Ebből 6 fő
oktatott szociológiát adjunktusi, illetve tanársegédi beosztásban.59
Ebben a tanévben Mojzesné Székely Katalin 6 tanulmányt jelentetett meg, Béres Csaba
egyet, Szekeres Melinda egyet. Béres városfejlődések társadalmi problémájáról írt, Mojzes53
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Debreceni Akadémiai Bizottság
dr. Papp László szerk.: A debreceni Kossuth Lajos Tudományegyetem évkönyve 1982−83. tanév,
Debrecen, 1983, 88. o.
i. m. 106. o.
i. m. 113−114. o.
i. m. 157. o.
i. m. 163. o.
i. m. 169. o.
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né Erdei Ferenc marxista gondolkodásáról, a DISZ Hajdú-Bihar megyei létrejöttéről, a KISZ
megalakulásáról, valamint ifjúsági mozgalom-történeti dilemmákról értekezett.60
A következő tanévben nevezték ki docenssé Mojzesné Székely Katalint az MLI szociológiai csoportjához.61
„A Marxizmus-Leninizmus Intézet Szociológiai Csoportja az 1983/84-es tanévben több
fontos kutatást végzett: Erdei Ferenc életművével kapcsolatban (a kutatás eredménye egy
időközben sikeresen megvédett kandidátusi disszertáció); Debrecen városfejlődésének
szociológiai problémáit illetően (a kutatás eredménye egy kandidátusi disszertáció, amelynek megvédésére 1984 őszén kerül sor); a fiatal családok életmódjával kapcsolatban (eredménye egy sikeresen megvédett egyetemi doktori disszertáció).”62
Ebben a tanévben a szerződéses kutatási és fejlesztési munkák keretében a Debrecen
megyei városi Tanács 60.000 Ft-tal támogatta a Debrecen lakáshelyzetének társadalmi problémái c. projektet.63
Az OTDK-n az MLI-hez írt dolgozatok kapcsán a következők mondhatók el: Csoba Judit V. éves történelem és népművelés szakos hallgató Bejárók és érdekérvényesítés című
munkájával első lett a szekciójában. Fülöp Ilona végzett hallgató II. helyezést ért el saját
szekciójában Többszörösen hátrányos helyzetű lányok életútvizsgálata című dolgozatával.64
Bár a dolgozatokat nem volt módom elolvasni, címük alapján sokat mondóak és tartalmasak lehettek.
Ekkor nyerte el Mojzesné Székely Katalin egyetemi adjunktus kandidátusi fokozatát, egyben a filozófia-tudományok doktora lett az évkönyv szerint.65
Szekeres Melinda egyetemi adjunktusként a Munka érdemrend ezüst fokozatát kapta
meg.66 Csoba Judit pedig aranykoszorús KISZ-jelvényt kapott.67 Ugyanúgy ebben a tanévben
is népköztársasági ösztöndíjas lehetett, immár V. évesként.68
Először ebben a tanévben olvasható az egyetemi évkönyvekben, hogy bizony már 1980
óta létezett a szociológiai csoport a KLTE-n. Ekkor a csoportvezető Béres Csaba volt, docens
Mojzesné Székely Katalin, adjunktus volt Kolozsvári Mária és Szekeres Melinda, tanársegéd
Kabai Imre, illetve tudományos szervező Csoba Judit.69
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Ami a tudományos publikációkat illeti: Kolozsvári Mária három tanulmányt publikált, Mojzesné Székely Katalin kettőt, Ullaga József egyet. Kolozsvári írt az oktatói hármas
követelményrendszerről, illetve azokról a friss diplomásokról, akik a KLTÉ-ről kerültek ki.
Mojzesné a magyar szövetkezeti mozgalom útjaival, illetve Erdei Ferenc írásai alapján a szövetkezeti kérdésekkel foglalkozott. Ullaga az 1980-as évek eleji debreceni értelmiségről írt.70
1985-ben az is kiderült, hogy „a csoport a tanév során több empirikus szociológiai kutatást végzett. Folytatódott a Debrecen városfejlődésével és lakáshelyzetének alakulásával
kapcsolatos kutatás. A tartós ápolásra szoruló személyek családi viszonyainak vizsgálata
a gépi adatfeldolgozás után a sokváltozós matematikai statisztikai elemzés szakaszába jutott. Befejeződött az adatfelvétel az egyetemi-főiskolai hallgatók szakmai-politikai szocializációval kapcsolatos vizsgálatunkról és elvégeztük a matematikai-statisztikai elemzést egy
ifjúság körében végzett zeneszociológiai vizsgálatról is. Munkatársaink tevékenyen részt
vettek pártbizottsági előterjesztések készítésében, fontos megyei tudományos kiadványok
szerkesztésében is.”71
A szerződéses kutatási és fejlesztési munkák keretében a szociológiai csoport Pedagógusok és népművelők értékorientációs kutatása címmel végzett projektjére a Népművelési
Intézet 63.600 Ft-ot adott.72
Az 1985-ös OTDK-n Csoba Judit I. helyezést ért el a szociológia szekcióban, míg Mester
Brigitta III. helyezett lett.73 Mint korábban említettem, Csoba később a tanszék munkatársa,
oktatója lett.
Béres Csaba egyetemi docenst (Szociológiai Csoport) a DAB Szociológiai Munkabizottságának elnökévé választották.74 Béres még ebben a tanévben lett a szociológiai tudományok
kandidátusa.75
Amikor az egyetemi dolgozókat felsorolta az évkönyv az 1984/85-ös tanévben, annyi
változás történt az előző évihez képest, hogy immár Béres is docens lett, illetve lett egy új
tanársegéd Kiss József személyében.76
Ebben a tanévben a csoport oktatói szintén szép számmal jelentettek meg tanulmányokat, meglehetősen termékenynek bizonyultak: Béres Csaba egy tanulmányt írt, Kabai Imre
hármat, Kiss József egyet, Mojzesné Székely Katalin hármat, illetve Szekeres Melinda is hármat. Béres a szocialista életmód fejlesztéséről, Kabai a debreceni kisgyermekes családok
életmódjáról, továbbá életmódmodellekről írt. Mojzesné a parasztság, a mezőgazdaság és a
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szövetkezet jövőjéről is Erdei gondolkodásmódját követve írt, ez volt egyben a kandidátusi
értekezése is. Ezenkívül társadalom, iskola és szocializáció témakörben is publikált. Szekeres Melinda a 10−14 éves korosztály szocializációjával foglalkozott az iskola szempontjából, továbbá az internacionalista nevelésről, a KISZ-ről is értekezett, valamint szakmunkástanulók iskolai tevékenységéről.77
1985 és 1990 között rendhagyó módon nem évente jelentek meg évkönyvek az egyetemen
(sőt, 1990 és 1995 között egyáltalán nem), hanem két alkalommal – 1992-ben és 1995-ben
– egy összevont kötetet adtak ki.
A tanszék dolgozóinak ismertetése kapcsán annyiban derült ki változás, hogy Kabai Imre
már adjunktus lett 1987-re. Rajta kívül Kolozsvári Mária és Szekeres Melinda volt ezen a szinten. Tanársegéd Kiss József volt, míg a tudományos szervező Csoba Judit. Béres és Mojzesné
docensként, kandidátusként tevékenykedtek.78
A másik kiadvány, bár az előbbinél valamivel vaskosabb, az egyetem dolgozóit csak az
1985/86-os és az 1989/90-es tanévben tünteti fel részletesen, feltehetően helyhiány miatt.
Mire elérkezünk 1990-hez, már a következő névsort olvashatjuk: a tanszékvezető ugyanúgy
Béres Csaba docensként, Mojzesné Székely Katalin is docens, új adjunktus lett Dalminé Kiss
Gabriella, maradt Kabai Imre és Szekeres Melinda. Eltűnt Kolozsvári Mária és Kiss József a
felsorolásból. Simonné Csoba Judit tanársegéd lett, illetve új tudományos munkatárs Juhász
Árpád és Verdes Emese, ugyanakkor a tudományos szervező Márton Sándor lett.79

Az adatok vizsgálata és befejezés
Dolgozatom e fejezetében arra teszek kísérletet, hogy a meglevő és ismertetett adatokat
értelmezzem és következtetéseket vonjak le. Egyrészt az oktatói állományra vonatkozó információkat rendszerezem, másrészt a kutatási területeket mutatom be. Izgalmas egy olyan
közösséget bemutatni, ahol döntő részben még élnek a résztvevők. Ebből következik, hogy
egyesek számára meglehetősen szubjektív a téma, nem lehet őket azért hibáztatni, ha valamit
esetleg másképp látnak vagy fogadnak el.
Tizenhárom oktató életrajzát vizsgáltam meg, amelyekből kiderült, hogy 2020-ig hárman
már nem élnek közülük. Ami a születési helyüket illeti, egy fő született Budapesten, hárman
Hajdú-Bihar megyében (ebből egy debreceni), ketten pedig Szabolcs-Szatmár megyében.
Érdekesség, hogy ketten Veszprém megyéből származnak, a többiek pedig szerte az ország
minden területéről: Somogy, Tolna, Jász-Nagykun-Szolnok megyéből. Életkorukat illetően az
derült ki, hogy 1945 előtt öt fő született, 1945 után pedig nyolc fő látta meg a napvilágot.
Érdekes, hogy hárman is 1954-es születésűek, egy pedig 1953-as. A legidősebb 1938-ban
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született, a legfiatalabb 1964-ben. Származásukat tekintve az derült ki a rendelkezésre álló
adatokból, hogy öt fő munkásszármazású, ketten értelmiségi családból érkeztek. Alapdiplomájukat döntően a debreceni KLTÉ-n szerezték meg, egy fő az ELTÉ-n, illetve a MKKÉ-n szerzett diplomát. Vagyis tizenegyen végeztek az alma mater épületében.
Elemzésem szerint a többség a kelet-magyarországi régióban született, ott is végezte el tanulmányait, a mobilizáció nem fejtett ki akkora hatást. A korosztályt vizsgálva azt lehet mondani, hogy 1938 és 1964 között nem olyan nagy a szórás, döntően az 50-es és 60-as évek
generációjáról van szó. Életpályájuk alapján mind földrajzilag, mind tanulmányi szempontból
egy jól körülhatárolható szegmensről van szó. Származásuk tekintetében az ún. „munkásosztály” felülreprezentált volt.
Az 1980-as évek második felére olyannyira népszerű lett a szociológia, hogy egyre többen jelentkeztek dolgozni a tanszékre. Legalább hét új státust kapott a szervezeti egység,
így megfelelően tudott bővülni a debreceni csapat is.
Kutatásom alapján azt is igyekeztem bemutatni, hogy a Szociológia Tanszék oktatói milyen közegben fejtették ki tevékenységüket 1990-ig. A kor problémáira és nehézségeire,
illetve ellentmondásaira fókuszáltam. Egy értelmiségi számára nem lehetett könnyű ezek
feloldása, főleg ha szociológusként, a terepmunka során találkozott a magyar valósággal.
Ezt követően pedig az intézeti értekezleten együtt kellett működnie a tudományos szocializmus oktatókkal. Ez csak az egyik nehézség, a másik pedig az, hogy az ember lelki értelemben véve belül, tehát saját magában hogyan rendezte el a dolgokat, különösen akkor, ha
azt feltételezem, hogy a debreceni szociológusok egy csoportja is hithű marxista lehetett.
Ezt onnan gondolom, hogy tagjai voltak az MSZMP-nek, illetve a helyi társadalmi és politikai életben is aktív szerepet játszottak.
Értelmezésem szerint a cívismentalitás egy meglehetősen zárt szubkultúrára
(közösségre) lehet igaz. Fontos, hogy az ember erősen kötődjön a városhoz, illetve valamely oktatási intézményéhez. Kutatásom alapján az látható, hogy a debreceni Szociológia
Tanszék oktatóinak döntő része bár nem rendelkezett cívis gyökerekkel, mégis meg tudtak
maradni az egyetemi közeg polgáraiként. Elismert és megbecsült tagjaivá váltak az évtizedek alatt nemcsak a városnak, hanem az egyetemnek is.
Abból a szempontból különbséget kell tenni az 1990 előtti és a jelenlegi Magyarország
között, hogy akkor valamennyi oktatási intézmény egy ideológiai szólamot fújt: a marxizmus-leninizmus téziseit. Eltérni ettől nem lehetett, sem pedig bírálni azt. Szám szerint ma
sokkal több felsőoktatási intézmény található hazánkban, mint 1990 előtt. Mindenki megtalálhatja a neki legkedvezőbb képzést, ahol szélesítheti és mélyítheti tudását. Léteznek
nemcsak állami, hanem egyházi fenntartású vagy éppen magánegyetemek is. Ma viszont
már nincsenek direkt ideológiai jellegű tárgyak, amelyek kötelezőek lennének a felsőoktatásban tanulóknak, és még vizsgázni sem kell belőlük. Társadalmi problémák azonban
ugyanúgy vannak, ha nem szaporodott még inkább a számuk, és a szociológia is létezik,
hogy lehetséges válaszokat adjon a felmerülő kérdésekre. Mindenesetre a népes szociológus populáció ugrásra készen áll!
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Melléklet I. − a tanszék (csoport) oktatói
Ebben az alfejezetben összegyűjtöttem és bemutatom azon oktatók nyilvánosan is elérhető életrajzát, amelyek alapján szeretnék levonni bizonyos következtetéseket. Természetesen nem a teljes életrajzot adom közre, csak annyit belőlük, ami releváns a tanszék, illetve
tanulmányom vonatkozásában.
Angelusz Róbert (1939−2010): Budapesten született 1939. január 27-én. „1962 és 1969
között a debreceni Kossuth Lajos Tudományegyetem Politikai Gazdaságtan Tanszékén
volt tanársegéd, de érdeklődése ekkor már inkább a filozófiai, szociológiai kérdések felé
fordult. Az 1963-as A foglalkoztatottság optimális foka, valamint az 1964-ben a Valóságban megjelent Ökonómia és elidegenedés című cikkeit követően költözött feleségével,
Angelusz (Gubics) Erzsébet antropológussal Budapestre.”80 Noha a 60-as években még nem
beszélhettünk szociológia csoportról, mégis úgy érzem, ideillik személye a felsorolásba, hiszen szociológiával is foglalkozott.
Béres Csaba (1938−2019): 1938. december 21-én született Debrecenben. Édesapja kiskereskedő. 1962-ben végzett a KLTÉ-n magyar-történelem-néprajz szakon, majd tanársegéd lett a Politikai Gazdaságtan Tanszékén. 1970-től adjunktus, 1985-től docens. 1980 után
a Politikai Gazdaságtanon belül működő Szociológia Csoport vezetője lett, majd 1985-től
tanszékvezetője.81
A róla készült rövid nekrológ a következőket tartalmazta:82

Dalmi Lajosné Kiss Gabriella: Büdszentmihályon született 1946. február 18-án. Férje
orvos. 1969-ben a KLTÉ-n magyar-népművelés szakon végzett, majd 1979-ben az ELTÉ-n
filozófia szakon is. 1987-ben adjunktus lett a KLTE Szociológia Tanszéken.83 Előtte a debreceni Ybl Miklós Műszaki Főiskolán oktatott filozófiát, az ottani Marxizmus-Leninizmus
Tanszéken, tanársegédi beosztásban.

80
81

82
83

https://hu.wikipedia.org/wiki/Angelusz_R%C3%B3bert (letöltve: 2020. augusztus 10.)
Komlósi Réka szerk.: Egymás mellett, Esszencia-kötetek XI., Budapest, Bolyai Műhely Alapítvány
2016, 167. o.
https://btk.unideb.hu/hu/gyaszjelentes-elhunyt-beres-csaba (letöltve: 2020. július 31.)
Komlósi i. m. 168. o.
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Farkasné Eke Judit: Ózdon született 1964. május 30-án. 1987-ben végzett a KLTÉ-n
orosz-történelem szakon. 1987-ben lett tanársegéd a Tudományos Szocializmus Tanszéken, majd 1990-ben a Szociológia Tanszékre került.84
Jánosi György: „1954. január 21-én született Szekszárdon (Tolna megye). Szülei tősgyökeres szekszárdiak. Édesapja, Jánosi György közgazdasági technikumot végzett, előbb a
Szekszárdi Városi Tanácson dolgozott, majd a Tolna Megyei Tanács ipari főelőadójaként
ment nyugdíjba. Édesanyja, Susák Katalin közgazdasági technikumi végzettséggel a megyei
kórház munkaügyi csoportvezetőjeként dolgozott nyugdíjba vonulásáig.”85 1977/78-ban
tudományos segédmunkatárs a Politikai Gazdaságtan Tanszéken, 1979-ben pedig kutatási
segéderő.86 Később az MSZP-ben országos ismertségre tett szert.
Juhász Árpád: Törökszentmiklóson született 1939. november 18-án. Édesapja pénzügyi
tisztviselő. 1963-ban az ELTE orosz-történelem szakát végezte el. 1977-ben szociológiát
végzett, szintén az ELTÉ-n. 1988-tól a KLTE Szociológia Tanszék munkatársa lett. 1984-ben
lett egyetemi doktor.87
Kabai Imre: Várpalotán született 1954. május 27-én. Édesapja kazánfűtő, édesanyja bolti eladó volt. 1978-ban végzett a KLTE TTK matematikus szakán, majd az ELTE szociológia
szakán 1981-ben. 1978−80 között tudományos ösztöndíjas gyakornok a KLTE Szociológia
Csoportban. 1980−82 között tudományos segédmunkatárs, 1982−86 között tanársegéd,
majd 1986-tól adjunktus volt.88
Kiss József: Várpalotán született 1954. február 24-én. Édesapja hegesztő, édesanyja takarítónő. 1971-ben érettségizett le a csepeli Jedlik Ányos Gimnáziumban. 1978-ban végzett a
KLTE földrajz-történelem szakán.89
Kolozsvári Mária: minden bizonnyal elhunyt (nem találtam adatot róla).
Kovách Imre: Hajdúnánáson született 1953. június 19-én. A debreceni KLTÉ-n végzett
1977-ben magyar-történelem szakon, majd 1982-ben az ELTÉ-n a szociológia szakot végezte el. 1979-ben lett egyetemi doktor, majd 1991-ben kandidátus. 1977 és 1979 között
középiskolai tanár volt Nyíregyházán a Krúdy Gyula Gimnáziumban. 1979 és 1982 között a
KLTÉ-n tanársegéd a Szociológia Csoportban, majd 1989-ig tudományos munkatárs.90
Márton Sándor: 1989-ben végzett a KLTE TTK-n matematikus szakon.
Mojzes Jánosné Székely Katalin: Sajószentpéteren született 1939. április 4-én. Édesapja
vájár (bányász), édesanyja téesztag, háztartásbeli. A rudolftelepi osztatlan általános isko84
85
86
87
88
89
90

i. m. 168. o.
https://www.parlament.hu/kepviselo/elet/j368.htm (2020. október 15.)
i. m. 169. o.
i. m. 170. o.
uo.
uo.
https://mad-hatter.it.unideb.hu/portal/displayDocument/Szervezeti%20t%C3%A1rak/Kari%20
t%C3%A1rak/BTK/Dokumentumt%C3%A1r/CV/Kov%C3%A1ch%20Imre.pdf (letöltve: 2020. augusztus 10.)
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lában végzett, majd a miskolci Vámos Ilonka Leánygimnáziumban tanult, itt lett DISZ-tag.
Részt vett a DISZ II. kongresszusán mint küldött. 1957−62 között a KLTE magyar–történelem szakát végezte el, közben három évig népköztársasági ösztöndíjas volt. 1957 után
KISZ-tag lett. Tagja volt az egyetemi Irodalmi Színpadnak, részt vett a VIT bécsi találkozóján 1959-ben. 1961-ben belépett az MSZMP-be. 1963-tól tanársegéd, 1967−69 között csak
félállásban, mert a városi KISZ Bizottságban dolgozott függetlenített titkárként. 1971-ben
adjunktus lett, közben 1979−82 között aspiráns, 1970−89 között a megyei Oktatási Igazgatóságon is tanított.91
Simonné Csoba Judit: Nyírbátorban született 1960. október 02-án. Édesapja cipész.
1983 és 1989 között párttag volt. 1984-ben elvégezte a KLTÉ-n a történelem-népművelés
szakot. 1976-tól KISZ-tag volt. 1984 és 1989 között SZOT-tag volt. 1984−86 között tudományos szervező, majd 1986−89 között tanársegéd. 1990-től lett adjunktus a Szociológia
Tanszéken.92 Egy lánya van, Simon Aliz.
Szekeres Melinda: Kaposváron született 1944. január 16-án. Édesapja revizor. 1968-ban
végezte el a KLTE magyar-történelem szakát. Kezdetben a Neveléstudományi Tanszéken
dolgozott: 1980−85 között tanársegéd, illetve 1985−91 között adjunktus, majd 1991-től
docens a Szociológia Tanszéken.93 1967-től dolgozott a KLTÉ-n. Kutatási területe: kultúrszociológia, ifjúságszociológia.
Turiné Kemény Csilla: Nyírábrányban született 1946. október 18-án. Édesapja asztalos.
Az MKKÉ-n végzett 1970-ben. A KLTE Politikai Gazdaságtan Tanszék munkatársa lett, ahol
1971 és 1981 között tanársegéd, majd 1981−85 között adjunktus lett. Végül a helyi Mezőgazdasági Főiskolára került oktatóként.94

Melléklet II.
Dolgozatom ezen részében azt az összeállítást közlöm, amely nagyban segítette munkámat. Ugyanakkor adatbeli eltéréseket tapasztaltam, hiszen az évkönyvek szerint 1980-ban
alakult meg a Politikai Gazdaságtan Tanszéken belül működő Szociológiai Csoport, illetve
1985-ben a Tanszék. Az 1990-es állapotoknál szakad meg a folytonosság, tekintettel egy új
politikai és gazdasági, illetve társadalmi berendezkedés kezdetére.
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i. m. 172. o.
i. m. 173. o.
i. m. 174. o.
i. m. 166. o.
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SZOCIOLÓGIAI CSOPORT (1986. VII. 1-TŐL TANSZÉK)
Tanszékvezető (csoportvezető)
Dr. Béres Csaba adjunktus
1979. III. 1. – 1986. VI. 30. (mb.)
Dr. Béres Csaba docens
1986. VII. 1. –
Docens
Dr. Mojzes Jánosné dr. Székely Katalin
1984. VII. 1. – 1988. VII. 31.
Dr. Béres Csaba
1985. VII. 1. –
Dr. Mojzes Jánosné dr. Székely Katalin
1988. VIII. 1. – 1989. VIII. 31. (MÁ)95
Dr. Mojzes Jánosné dr. Székely Katalin 1989. IX. 1. –
Adjunktus
Dr. Szekeres Melinda
1983 (?) –
Dr. Kabai Imre
1986. VII. 1. –
Dr. Dalmi Lajosné dr. Kiss Gabriella
1987. I. 1. –
Simon Lászlóné dr. Csoba Judit
1990. VII. 1. –
Tanársegéd
Dr. Kabai Imre
1982. XII. 1. – 1986. VI. 30.
Kiss József
1984. IX. 1. – 1986. VIII. 31.
Simon Lászlóné dr. Csoba Judit
1986. IX. 1. – 1990. VI. 30.
Tudományos munkatárs
Dr. Juhász Árpád
1988. IX. 1. –
Dr. Campbell (Bársony) Olga
1990. II. 1. – 1990. VII. 30.
Tudományos segédmunkatárs

95

Dr. Mojzes Jánosné dr. Székely Katalin főállása: az MSZMP Városi Bizottságánál PB-titkár.
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Verdes Emese
1989. X. 1. –
Tudományos szervező
Simon Lászlóné Csoba Judit
1984. VII. 1. – 1986. VIII. 31.
Verdes Emese
1986. IX. 1. – 1989. IX. 30.
Nemcsik János
1987. VII. 1. – 1988. VII. 31. (H)
Márton Sándor
1988. IX. 1. –96
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Mudrák József: A debreceni Kossuth Lajos Tudományegyetem Archontológiája (1950−1990) I.
rész: Marxizmus-Leninizmus Tanszék, majd Intézet, in: Gerundium, Debrecen, 2013, 108. o.
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